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THỂ LỆ 

Cuộc thi “Sử dụng hiệu quả nhóm Zalo cộng đồng trong 

 phòng, chống dịch Covid - 19” 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 3417/KH-UBND, ngày 22/10/2021 của Ban tổ chức 

cuộc thi nhóm Zalo cộng đồng về tổ chức Cuộc thi “Sử dụng hiệu quả nhóm 

Zalo cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid - 19” ; Quyết định số 1408/QĐ-

UBND, ngày 25/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ 

chức Cuộc thi “Sử dụng hiệu quả nhóm Zalo cộng đồng trong phòng, chống dịch 

Covid - 19” (gọi tắt là Ban Tổ chức Cuộc thi). 

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI 

1. Đối tượng dự thi 

Nhóm Zalo cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid - 19  

2. Nội dung thi 

- Thành lập nhóm Zalo có sự tham gia của nhiều thành viên là nhân dân 

trên địa bàn quản lý. 

- Thực hiện tuyên truyền nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả các thông tin về 

phòng, chống dịch Covid - 19 và các hoạt động chỉ đạo điều hành khác. 

3. Hình thức thi 

Hình thức dự thi dưới dạng hình ảnh hoặc video minh chứng số lượng 

thành viên trong Nhóm Zalo cộng đồng và các thông tin tuyên truyền trong nhóm. 

4. Thời gian tổ chức  

- Cuộc thi được tổ chức từ tháng 25/10/2021 đến tháng 25/11/2021. 

- Thời gian tiếp nhận bài dự thi: Trước ngày 03/12/2021 

- Ban Giám khảo hoàn thành việc chấm bài dự thi từ ngày 04/12/2021 đến 

ngày 11/12/2021. 

- Tổng kết và trao giải trong tháng 12/2021. 

5. Số lượng bài dự thi 

Mỗi Nhóm Zalo cộng đồng tham dự 01 bài dự thi. 

6. Địa điểm tiếp nhận bài thi 



 

 

Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành 

chính - Chính trị tỉnh trước ngày 03/12/2021 (nếu gửi qua dịch vụ Bưu chính thì 

tính theo dấu bưu điện nơi gửi). 

II. YÊU CẦU BÀI DỰ THI 

1. Yêu cầu về nội dung 

Bố cục bài dự thi trình bày phải đảm bảo các mục cụ thể như sau: 

- Quyết định thành lập Nhóm Zalo cộng đồng trong phòng, chống dịch 

Covid - 19 của xã/phường/thị trấn. 

- Liệt kê số lượng thành viên trong nhóm bao gồm các thông tin sau : họ 

và tên; địa chỉ; số điện thoại; hình ảnh chụp các minh chứng thành viên trong 

nhóm. 

- Hình ảnh các tin nhắn tuyên truyền về các thông tin trên nhóm Zalo 

cộng đồng. 

2. Thể thức bài thi 

- Phía trên (hoặc trang bìa) của bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi “Sử dụng 

hiệu quả nhóm Zalo cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid - 19”; Tên 

Nhóm Zalo cộng đồng; Địa chỉ; Số điện thoại trưởng nhóm. Bài dự thi được 

đóng thành quyển, đánh số trang theo thứ tự. 

- Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ Tiếng việt trên khổ giấy A4 (nếu đánh máy 

sử dụng font chữ Time New Roman, cữ chữ 14). Đối với các bài dự thi là video 

gửi kèm thiết bị lưu trữ video. 

3. Quy định sử dụng bài dự thi 

-  Ban Tổ chức sẽ không trả lại các bài đã tham gia dự thi. 

III. TIÊU CHÍ, NGUYÊN TẮC CHẤM BÀI, XẾP GIẢI CUỘC THI 

1. Tiêu chí chấm bài  

Bài dự thi được chấm theo thang điểm 100 trong đó: 

1.1. Nhóm zalo cộng đồng có nhiều thành viên tham gia: 30 điểm 

1.2. Nhóm zalo cộng đồng tuyên truyền nhiều thông tin: 30 điểm 

1.3. Nhóm zalo cộng đồng tuyên truyền nhanh chóng, kịp thời: 30 điểm 

1.4. Hình thức bài thi: 10 điểm 

- Bài dự thi được in ấn, đóng tập gọn gàng, sạch đẹp. 

- Hình ảnh minh họa rõ ràng 

2. Nguyên tắc chấm bài 



 

 

Đề cao trách nhiệm cá nhân của thành viên Ban Giám khảo trong quá 

trình chấm bài dự thi, đảm bảo theo nguyên tắc: 

- Các thành viên Ban Giám khảo thực hiện chấm bài độc lập. 

- Trung thực, khách quan, chính xác, công bằng. 

- Đúng quy định của Thể lệ Cuộc thi, quy chế chấm thi và thang điểm của 

Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám khảo về kết quả chấm thi của mình. 

- Các thành viên Ban Giám khảo chấm điểm không chênh lệch nhau quá 5 

điểm/bài dự thi. Nếu chênh lệch quá 5 điểm giữa các giám khảo, Ban Giám khảo 

sẽ hội ý thống nhất điểm, trường hợp không thống nhất được điểm chênh lệch, 

Trưởng Ban Giám khảo sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. 

3. Xếp giải Cuộc thi 

Xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Trường hợp các bài dự thi có tổng số 

điểm bằng nhau thì ưu tiên bài dự thi có nhiều thành viên là nhân dân tham gia 

nhất (gắn với các mục tại phần tiêu chí chấm bài sau khi thống nhất). Nếu xét 

điểm qua các tiêu chí chấm điểm như trên mà vẫn có bài dự thi bằng điểm nhau 

thì việc xếp giải sẽ do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định. 

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI 

1. Cơ cấu giải thưởng 

Gồm 04 giải (thưởng bằng tiền mặt).  

- 01 giải nhất, trị giá: 50 triệu đồng; 

- 01 giải nhì, trị giá mỗi giải 30 triệu đồng; 

- 01 giải ba, trị giá mỗi giải: 20 triệu đồng 

- 01 giải khuyến khích: 10 triệu đồng; 

2. Khen thưởng 

Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận cho các Nhóm Zalo cộng đồng. 

V. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC THI  

1. Ban Tổ chức Cuộc thi tiếp nhận và giải quyết khiêu nại, tố cáo liên quan 

đến kết quả Cuộc thi trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày công bố kết quả Cuộc thi. 

2. Quyết định của Ban Tổ chức Cuộc thi là kết quả giải quyết cuối cùng. 

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Sử dụng hiệu quả nhóm Zalo cộng đồng 

trong phòng, chống dịch Covid - 19” đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ 



 

 

chức tuyên truyền, vận động thôn/bản/tổ dân phố hưởng ứng tham gia và thực 

hiện nghiêm túc theo Thể lệ Cuộc thi.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung phát sinh, Ban Tổ chức Cuộc 

thi sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Mọi vướng mắc (nếu có) liên hệ về Sở 

Thông tin và Truyền thông, số điện thoại: 02133.798.798./. 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh 

- Các sở: Y tế, TT&TT, Nội vụ; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, VX.      

  

 

TM. BAN TỔ CHỨC  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

Nguyễn Minh Hiệu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-10-25T15:58:13+0700


		2021-10-25T16:13:49+0700




