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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:            /KH-STNMT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Định, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử và giá trị sử dụng  

của các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bình Định” 

 

Nhằm nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bình 

Định, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới 

(23/3) năm 2023; Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu 

lịch sử và giá trị sử dụng của các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bình Định” cụ thể 

như sau:  

I. MỤC ĐÍCH 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên, cộng đồng và người dân về 

giá trị của tài nguyên nước. 

- Tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển và giá trị sử dụng của các dòng 

sông; các lễ hội văn hóa, phong tục tập quán, giá trị tâm linh gắn liền với dòng 

sông; các giá trị mà những dòng sông mang lại và những nỗ lực của cộng đồng để 

bảo vệ các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bình Định. Qua đó, cổ vũ, tuyên truyền ý 

thức giữ gìn, bảo vệ các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

2. Yêu cầu 

- Cuộc thi phải đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, hiệu quả. Kết quả 

cuộc thi sẽ được tổng hợp và lưu giữ làm tài liệu tham khảo về lịch sử và giá trị sử 

dụng của các dòng sông tại tỉnh Bình Định. 

- Công tác triển khai, tuyên truyền cho cuộc thi phải hiệu quả, tiết kiệm và 

thu hút sự tham gia, hưởng ứng của mọi người. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1. Đối tượng dự thi 

Đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên đang sinh sống, học tập và làm 

việc trên địa bàn tỉnh Bình Định (Thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo 

không được tham dự cuộc thi). 

2. Thời gian tổ chức 

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 16/02/2023 đến hết ngày 

16/3/2023. 

Thời gian công bố tác phẩm đạt giải: dự kiến ngày 22/3/2023. 
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II. CHỦ ĐỀ, HÌNH THỨC CUỘC THI 

1. Chủ đề 

Lịch sử hình thành, phát triển của các dòng sông; các giá trị lịch sử, văn hóa, 

cảnh quan, tâm linh, giá trị sử dụng của các dòng sông; các lễ hội văn hóa, phong 

tục tập quán gắn với các dòng sông; các nỗ lực, sáng kiến của cộng đồng trong việc 

quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

2. Hình thức tham dự 

Các tập thể, cá nhân gửi tác phẩm dự thi theo hình thức như sau: Bài viết sử 

dụng ngôn ngữ tiếng Việt, có thể viết tay hoặc đánh máy, đóng tập (khuyến khích 

đánh máy và in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14). 

3. Quy định về bài dự thi 

- Bài viết dự thi chưa từng đạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào. Tập thể, cá nhân 

dự thi phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của bài dự thi và các vấn đề liên 

quan đến tác quyền. 

- Bài viết dự thi phải ghi rõ các thông tin về: tên cá nhân hoặc tập thể dự thi, 

địa chỉ, số điện thoại liên hệ. 

Tác phẩm dự thi thuộc quyền sở hữu của Ban Tổ chức cuộc thi: Ban Tổ 

chức lưu giữ các bài dự thi, không hoàn trả cho tập thể, cá nhân dự thi và toàn 

quyền sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền. 

4. Nơi nhận bài dự thi 

Các tác phẩm dự thi gửi về Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy 

văn - Sở Tài nguyên và Môi trường, số 08 Hai Bà Trưng, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 02563. 3818 624 (hoặc điện thoại di động 

0935773735). Email: cuocthi.tnn@gmail.com. 

Ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu lịch sử và giá trị sử dụng của 

các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bình Định”. 

5. Cơ cấu giải thưởng 

Các giải thưởng bao gồm: 

- Giải tập thể: 

+ 01 giải nhất gồm 2.500.000 đồng và Giấy khen của Ban Tổ chức; 

+ 01 giải nhì gồm 2.000.000 đồng và Giấy khen của Ban Tổ chức; 

+ 02 giải ba gồm 1.500.000 đồng/giải và Giấy khen của Ban Tổ chức; 

- Giải cá nhân: 

+ 01 giải nhất gồm 2.000.000 đồng và Giấy khen của Ban Tổ chức; 

+ 02 giải nhì gồm 1.500.000 đồng/giải và Giấy khen của Ban Tổ chức; 

+ 03 giải ba gồm 1.000.000 đồng/giải và Giấy khen của Ban Tổ chức; 
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+ 06 giải khuyến khích gồm 500.000 đồng/giải và Giấy khen của Ban Tổ 

chức. 

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác chuẩn bị và tuyên truyền về Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử 

và giá trị sử dụng của các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bình Định” 

a) Thời gian: từ ngày 16/02/2023 đến 16/3/2023. 

b) Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định 

c) Tổ chức thực hiện: 

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:  

 - Đăng tải các thông tin, thể lệ cuộc thi, các tin, bài và hoạt động tuyên 

truyền về Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, 

trang web https://stnmt.binhdinh.gov.vn/ 

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đạo tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

Tỉnh đoàn Bình Định; các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình Định 

phát động cuộc thi. 

- Phối hợp Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Báo Bình Định tham gia phát 

động, thực hiện các tin, bài và truyền thông  về cuộc thi trên các phương tiện 

truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

2. Công tác thu nhận bài thi 

Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, số 08 Hai Bà Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Thời gian: từ 16/02/2023 đến 16/3/2023. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức nhận bài thi, tổng hợp và chuyển cho 

Ban Giám khảo để tổ chức chấm thi. 

3. Chấm thi 

Thời gian: dự kiến ngày 18/3/2023 – 20/3/2023. 

Ban Giám khảo Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử và giá trị sử dụng của các 

dòng sông trên địa bàn tỉnh Bình Định” chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chí chấm 

thi, tổ chức chấm thi và tuyển chọn các bài dự thi có  điểm cao nhất đề nghị trao 

giải. 

Sau khi có kết quả chấm thi, Ban Tổ chức tiến hành họp tổng hợp kết quả 

cuộc thi, lựa chọn các bài dự thi có điểm cao nhất để trao giải. 

4. Công bố kết quả Cuộc thi 

Thời gian: dự kiến ngày 22/3/2023. 

Ban Tổ chức ban hành Quyết định trao giải, thông báo với các tổ chức, cá 

nhân đoạt giải, đồng thời chủ trì chuẩn bị tổ chức Lễ trao giải. 

 

 

https://stnmt.binhdinh.gov.vn/
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IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Kinh phí tổ chức được trích từ nguồn ngân sách được cấp cho Sở Tài 

nguyên và Môi trường theo Quyết định số 4179/QĐUBND ngày 12/12/2022 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và được 

Lãnh đạo Sở phân bổ theo Quyết định số 02/QĐ-STNMT ngày 03/01/2023 về việc 

công bố công khai dự toàn ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử và giá trị sử 

dụng của các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bình Định”, nếu có vướng mắc trong quá 

trình thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ điều chỉnh Kế hoạch phù hợp với 

nội dung thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- GĐ Sở, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TNN.TT (15) 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Quang Vinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 








