UBND TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 333/BCHPCTT&TKCN

Quảng Nam, ngày 03 tháng 12 năm 2021

V/v phát động cuộc thi ảnh và câu chuyện
“Phụ nữ trước bão dông”

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, Ngành;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Quảng Nam;
- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các
huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam.
Thực hiện Công văn số 8544/UBND-KTN ngày 30/11/2021 của UBND
tỉnh Quảng Nam về việc phát động cuộc thi ảnh và câu chuyện “Phụ nữ trước bão
dông” do Tổng cục Phòng, chống thiên tai phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc
về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UNWomen) tổ chức, Ban Chỉ huy
PCTT và TKCN tỉnh thông tin đến các cơ quan, đơn vị các nội dung cơ bản của
cuộc thi như sau:
- Đối tượng dự thi: tất cả mọi công dân Việt Nam.
- Thời gian phát động và nhận bài dự thi: từ nay đến 30/12/2021.
- Hình thức dự thi: Mỗi bài dự thi bao gồm tối thiểu một bức ảnh và câu
chuyện thuyết minh (tối thiểu 100 từ) với chủ đề về phụ nữ trong phòng, chống
thiên tai. Mỗi người tham gia không giới hạn bài dự thi.
- Thể lệ cuộc thi: Chi tiết đính kèm theo Công văn số 1298/PCTT-KHCN
ngày 19/11/2021 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai.
Mục tiêu của cuộc thi là hướng đến cộng đồng những người đã chứng kiến
các câu chuyện truyền cảm hứng về phụ nữ Việt Nam trong phòng, chống thiên
tai nhằm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và trao quyền cho
phụ nữ trong lĩnh vực quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.Với ý nghĩa như trên,
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh kính đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Hội Liên
hiệp Phụ nữ Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng
Nam và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương quan tâm, tổ chức tuyên
truyền, phát động cuộc thi ảnh và câu chuyện “Phụ nữ trước bão dông” để thu hút
rộng rãi các đối tượng trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh tham gia.
Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Ban (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Tổng cục PCTT (b/c);
- Lưu: VT, VPTT(P)
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