
 1 

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM 

 

 
Số:  433 /TB - TNVN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Hà Nội, ngày 10 tháng 3  năm 2021 

 
 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Cuộc thi “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” 

 

Căn cứ Kế hoạch số 27/TNVN-TKBT ngày 13/01/2021 về việc triển khai 

kế hoạch tuyên truyền phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng; 

Căn cứ Tờ trình số 24/TTr-TKBT ngày 05/02/2021 về việc tổ chức Cuộc 

thi “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” năm 2021, 

Nay hướng dẫn nội dung như sau: 

1. Nội dung:  

- Tuyên truyền, quảng bá các nội dung Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII. 

- Giải pháp, cách làm của các Bộ, ban, ngành, địa phương, cá nhân đưa các 

nội dung Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống. 

2. Đối tượng tham gia: Phóng viên, biên tập viên của:  

+ Đài Phát thanh, Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố. 

+ Các đơn vị biên tập, các cơ quan thường trú thuộc Đài TNVN. 

+ Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội nhân dân Việt Nam, 

Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Điện ảnh Công an nhân dân, Ban biên tập 

Phát thanh Thanh Thiếu nhi. 

3. Thể loại: 

- Tin, bài phản ánh: Tối đa 10 phút. 

- Chuyên đề: Tối đa 30 phút. 

4. Số lượng: Không hạn chế. 

5. Điều kiện hợp lệ: 

- Là tác phẩm đã phát trên sóng Đài TNVN hoặc trên sóng Đài Phát thanh, 

Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố từ ngày 01 tháng 02 năm 2021 

đến 30 tháng 9 năm 2021.  

- Tác phẩm chưa dự thi Giải báo chí Quốc gia và các giải báo chí lớn ở 

Trung ương. 

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt (nếu văn bản bằng tiếng dân tộc hoặc tiếng 

nước ngoài phải có bản dịch kèm theo). 

- Tác phẩm phải đảm bảo tính chân thực khách quan. 

- Nộp bài đúng thời gian quy định. 

- Thời lượng tác phẩm dự thi bao gồm cả lời dẫn, nhạc hiệu, nhạc cắt. 
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6. Cách thức gửi tác phẩm: Mỗi tác phẩm cần gửi bằng cả hai cách sau:  

6.1 Qua đường bưu điện:  

- Văn bản gốc và hồ sơ của tác phẩm có xác nhận phát sóng của thủ trưởng 

đơn vị. 

- Bảng tổng hợp danh sách các tác phẩm tham dự 

- Tác phẩm gửi về địa chỉ: Ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, 

58 Quán Sứ, Hà Nội. Điện thoại: 024. 62727127. Fax: 024. 62727124. 

* Phong bì ghi rõ: Tác phẩm dự thi “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc 

sống”. 

6.2. Qua đường điện tử: 

 + File mềm của văn bản tác phẩm dự thi. 

+ File âm thanh của các tác phẩm dự thi. 

Các file mềm, file âm thanh, gửi về Ban Tổ chức cuộc thi thông qua hệ 

thống máy chủ của Đài TNVN tại địa chỉ: https://lhpt.vov.vn 

- Tài khoản: 

 

- Mật khẩu:   

 

(có hướng dẫn cụ thể kèm theo) 

7. Thời gian nộp tác phẩm: Hạn cuối cùng ngày 05/10/2021.(theo dấu bưu điện). 

8. Giải thưởng: 

- 02 Giải vàng; 06 Giải bạc; 10 Giải đồng; 20 Giải khuyến khích  

9. Thông tin về Cuộc thi “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” sẽ 

được cập nhật tại địa chỉ: lienhoanphatthanh.vov.vn 

 

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo đến Giám đốc các Đài Phát 

thanh, Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị 

biên tập, Giám đốc các cơ quan thường trú thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Đài; 

- Các đơn vị biên tập; 

- Các cơ quan thường trú; 

- PT: QĐND, An ninh,Thanh thiếu nhi;  

- Đài PT, PT-TH các tỉnh, thành phố; 

- Văn phòng;  

- Ban Kế hoạch - Tài chính; 

- Báo TNVN; VOV.VN; 

- TT R&D; TT SX&LTCT; 

- Lưu: VT,TKBT. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Hùng 

 

https://lhpt.vov.vn/

