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TỔNG CỤC KHÍ TƢỢNG THUỶ VĂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

QUY ĐỊNH VÀ THỂ LỆ
CUỘC THI “KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN TRONG EM”
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của
mọi tầng lớp nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của
Ban Bí thư về tăng cường công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt hướng tới nâng cao kiến thức, hiểu biết cơ bản về
thời tiết, khí hậu, thiên tai cho học sinh, thanh thiếu niên là thế hệ trẻ và là chủ
nhân tương lai của Đất nước để các em có kiến thức, kỹ năng chủ động phòng
ngừa giảm nhẹ thiệt hại, rủi ro do thiên tai gây ra, góp phần phục vụ thiết thực
đời sống hằng ngày và tham gia vào sự phát triển bền vững của đất nước. Tổng
cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) phối hợp với Báo Tài nguyên và Môi trường tổ
chức Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em”, thể lệ Cuộc thi như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao kiến thức hiểu biết cơ
bản về thời tiết, khí hậu, thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn.
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng của học sinh về vai trò của
khí tượng thủy văn trong đời sống hằng ngày và chủ động phòng ngừa giảm nhẹ
thiệt hại do thiên tai vì sự phát triển bền vững Đất nước.
- Nhằm tạo ra sân chơi bổ ích và lý thú, giúp học sinh trau dồi kiến thức
khoa học khí tượng thủy văn và ứng dụng trong đời sống; phát huy ý tưởng, khả
năng sáng tạo, suy nghĩ, cảm nhận của học sinh về kiến thức, kỹ năng, thông tin
KTTV trong phòng ngừa và chủ động thích ứng với thiên tai có nguồn gốc khí
tượng thủy văn và những cực đoan của biến đổi khí hậu, góp phần phát triển bền
vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Cuộc thi được tổ chức và gắn kết theo định hướng ứng dụng hiệu quả
công nghệ thông tin và phát huy xu hướng báo chí công dân gần gũi với lớp trẻ
mang tính tuyên truyền cao, thu hút đông đảo học sinh tham gia.
II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƢỢNG, TÁC PHẨM, ĐIỀU KIỆN DỰ THI
1. Đối tƣợng dự thi
- Là các em học sinh bậc học trung học cơ sở và phổ thông trung học trên
toàn quốc. Từ lớp 6 đến lớp 12 (tính theo năm học 2021-2022).
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- Con/em các thành viên trong Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức, Ban
Thư ký cuộc thi này không được tham dự Cuộc thi.
2. Quy định về tác phẩm và điều kiện dự thi
2.1. Nội dung
Các bài viết hay video clip tham dự Cuộc thi có nội dung chủ đạo về thông
tin khí tượng thủy văn, góp phần giảm nhẹ thiên tai phục vụ phát triển bền vững
với các nội dung như:
- Nhận thức của học sinh về vai trò của thời tiết, khí hậu và công tác khí
tượng thủy văn trong đời sống, phục vụ phát triển bền vững, chủ động thích ứng
với biến đổi khí hậu.
- Tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng của học sinh về vai trò của
thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong đời sống hằng ngày và chủ
động phòng ngừa giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.
- Quan sát, cảm nhận và ý tưởng sáng tạo của học sinh về thời tiết, khí hậu
và công tác khí tượng thủy văn góp phần phòng ngừa rủi ro do thiên tai, chủ động
thích ứng với Biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững Đất nước.
2.2. Tác phẩm, tác giả dự thi
- Học sinh tham dự Cuộc thi theo tác giả cá nhân hoặc tập thể (trường, lớp
hoặc nhóm tác giả).
- Tác phẩm tham dự Cuộc thi có hai hình thức như sau:
a. Bài viết (thể loại nghị luận, văn xuôi).
b. Video clip.
- Học sinh có thể tham gia dự thi một trong hai hình thức hoặc tham gia cả
hai hình thức.
2.3. Yêu cầu về hình thức dự thi
a. Đối với hình thức dự thi Bài viết
- Bài viết dự thi viết bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng. Ngôn ngữ xúc tích,
ngắn gọn, không viết tắt, không dùng từ ngữ phản cảm.
- Mỗi bài dự thi tối thiểu từ 500 - 1200 chữ và phải bám sát các tiêu chí
Thể lệ của Cuộc thi (Khuyến khích bài dự thi có đính kèm ảnh minh họa. Nếu
hình minh họa lấy từ nguồn khác phải có trích dẫn).
- Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, trình bày rõ ràng trên một mặt
giấy khổ A4 (cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman đối với đánh máy). Đối với
bài viết tay thì khi gửi cần scan dưới dạng các tệp tin PDF. Các bài viết đánh máy
có thể gửi dưới dạng tệp tin Word hoặc PDF.
b. Đối với hình thức Video clip
- Tác phẩm video clip phải có âm thanh, hình ảnh rõ nét, sinh động, có tính
thẩm mỹ và có thời gian từ 03 đến 10 phút.
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- Trường hợp Video clip được sử dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ
số, phải được định dạng MP4 hoặc avi.
c. Cách thức gửi bài thi
Các bài dự thi (cả hình thức bài viết và video) phải được gửi thông qua
website của Ban tổ chức theo đường dẫn:
http://vnmha.gov.vn/khi-tuong-thuy-van-trong-em-164
Ban tổ chức chỉ chấp nhận các bài thi được đăng tải lên trang web nói trên.
Trong trường hợp ở địa phương nơi tác giả sinh sống và học tập không có hệ
thống cơ sở hạ tầng về internet, tác giả có thể gửi bài dự thi qua bưu điện về Ban
tổ chức theo địa chỉ như trong mục V dưới đây. Hướng dẫn chi tiết về cách thức
khai thông tin và nộp bài thi có trên website. Trong trường hợp có thắc mắc ngoài
hướng dẫn đang có, đề nghị liên hệ với Ban tổ chức theo thông tin trong mục V
dưới đây.
3. Hồ sơ dự thi
3.1. Yêu cầu về hồ sơ dự thi
- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu Phụ lục 1): 01 bản.
- Tác phẩm tham gia dự thi
3.2. Các yêu cầu khác
- Không chấp nhận những tác phẩm đã được tham dự ở cuộc thi khác, thí
sinh phải cam kết mình là tác giả của tác phẩm dự thi, không sao chép ý tưởng,
nội dung, tác phẩm chưa tham dự cuộc thi nào khác, chưa được đăng tải trên bất
kỳ tạp chí, sách báo, … hoặc được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin
đại chúng nào.
- Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng thông tin về tác giả, tác phẩm dự
thi vào mục đích truyền thông của cơ quan tổ chức Cuộc thi mà không cần xin
phép tác giả cũng như không phải trả bất cứ chi phí nào. Ban Tổ chức không giải
quyết những tranh chấp khiếu nại đối với các tác phẩm tham dự Cuộc thi và
không trả lại tác phẩm dự thi.
4. Đối với ngƣời tham dự cuộc thi
- Mỗi tác giả, cá nhân tham gia không quá 02 tác phẩm/hình thức dự thi.
- Thời gian gửi bài dự thi tính từ sau Lễ phát động cuộc thi đến trước ngày
10/02/2022 (tính theo dấu bưu điện hoặc xác nhận thời gian gửi bài trên Website
của Ban tổ chức cuộc thi).
- Tác phẩm dự thi đúng nội dung quy định và thể lệ của cuộc thi. Khuyến
khích tác giả giới thiệu bài viết trên tài khoản cá nhân ở các mạng xã hội sau khi
có thông báo của Ban Tổ chức về tác phẩm vào vòng chung khảo của Cuộc thi.
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- Tất cả các bài dự thi tham gia vòng chung khảo sẽ được xem xét đăng tải
trên Báo Tài nguyên và Môi trường điện tử và được hưởng chế độ nhuận bút theo
quy định hiện hành. Bản quyền tác phẩm đạt giải thuộc về Ban Tổ chức cuộc thi.
- Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về những tranh chấp bản
quyền tác giả có liên quan. Bài đạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên
quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thu hồi giải thưởng và
tiền thưởng.
- Giá trị giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả có tác phẩm đạt giải
hoặc người được tác giả đạt giải ủy quyền khi kết thúc cuộc thi. Trường hợp tác
giả không có điều kiện tham dự lễ nhận giải, Ban Tổ chức sẽ gửi giải thưởng tới
tác giả qua đường bưu điện.
- Các tác phẩm dự thi phải là các tác phẩm chưa đăng tải trên sách báo,
chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào hoặc gửi dự thi ở
các cuộc thi khác do Bộ, Ngành Trung ương tổ chức tính đến ngày phát động
Cuộc thi.
- Tác giả dự thi phải cam kết mình là tác giả của tác phẩm dự thi, đảm bảo
và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác về nhân vật và nội dung bài dự
thi của mình.
5. Tiêu chí đánh giá
Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức đánh giá tác phẩm qua 2 vòng:
5.1. Vòng sơ khảo sẽ lựa chọn 50 tác phẩm/1 hình thức dự thi đạt chất
lượng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Cuộc thi để vào vòng Chung khảo.
5.2. Các tác phẩm vào Vòng chung khảo sẽ được Ban Tổ chức thông báo
trên trang website http://vnmha.gov.vn/khi-tuong-thuy-van-trong-em-164 và đăng
tải trên fanpage có tên tìm kiếm Cuộc thi: Khí tƣợng Thủy văn Trong Em.
5.3. Hoạt động bình chọn sẽ được Ban tổ chức gửi email thông báo đến các
cá nhân và tổ chức có tác phẩm đủ điều kiện vào vòng chung khảo.
III. BAN GIÁM KHẢO
Là hội đồng đảm bảo chuyên môn cao về lĩnh vực Khí tượng Thủy văn, cơ
quan báo chí và phát thanh truyền hình.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG
Căn cứ vào số lượng, chất lượng bài dự thi, Ban Tổ chức sẽ cơ cấu giải
thưởng theo thực tế, với các giải thưởng như sau:
1. Giải tập thể
01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba, 05 Giải khuyến khích (cho tập thể
có nhiều tác phẩm tham gia dự thi).
2. Giải cá nhân (cho 2 loại hình tác phẩm dự thi)
2 Giải Nhất, Giấy chứng nhận và 5.000.000 đồng/giải.
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4 Giải Nhì, Giấy chứng nhận và 3.000.000 đồng/giải.
6 Giải Ba, Giấy chứng nhận và 2.000.000 đồng/giải.
14 Giải Khuyến khích, Giấy chứng nhận và 1.000.000 đồng/giải.
Ban Tổ chức sẽ trao 2 giải nhất cho 02 tác phẩm ở 2 loại hình dự thi có số
lượng bình chọn nhiều nhất trong Cuộc thi trị giá 3.000.000 đồng/1 giải.
Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo đến tác giả và đăng tải trên Báo Tài
nguyên và Môi trường và Trang thông tin điện tử Tổng cục Khí tượng Thủy văn
tại địa chỉ: http://vnmha.gov.vn/khi-tuong-thuy-van-trong-em-164, trên Fanpage
Cuộc thi: Khí tượng Thủy văn Trong Em và trên các phương tiện thông tin đại
chúng.
V. THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ GỬI BÀI DỰ THI
Tổng cục Khí tƣợng Thủy văn
Số 8 - Pháo Đài Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Thành
phố Hà Nội.
ĐT: 0243.267.3199 (số máy lẻ 619) hoặc 024.39364963.
Website: http://vnmha.gov.vn/khi-tuong-thuy-van-trong-em-164
Fanpage Cuộc thi: Khí tượng Thủy văn Trong Em
Fanpage: Trang tin Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCj0nm_n8iYUaeeLbTZwx8
9A
Email: cuocthi.kttv@gmail.com

TỔNG CỤC KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI
CUỘC THI “KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN TRONG EM”
Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em”
Tên cá nhân/tổ chức tham gia dự thi:……………………….………………….....
………………………………………………………………………………..........
Tên trường: .........................................................Lớp..............................................
Địa chỉ Trường học..................................................................................................
Địa chỉ liên lạc: …………………………………………..…………..…………...
Điện thoại: NR ……………….; ………….……Mobile: ………….….................
Địa chỉ email: ……………………………………….………………………….....
Người giám hộ (cha/mẹ/ người thân/ thầy, cô giáo):…………………………........
Địa chỉ liên lạc: …………………………………………..…………..…………...
Điện thoại: NR ………………..CQ: ………….……Mobile: ………….…...........
Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo đây:
Các tác phẩm dự thi bao gồm:
- Tên tác phẩm (theo thứ tự):
- Đối với tác phẩm là Video Clip: ghi rõ tên file (khi gửi trực tiếp qua bưu điện)
…………………………định dạng ………………….trên bề mặt phong bì.
Sau khi nghiên cứu kỹ thể lệ cuộc thi, tôi/chúng tôi xin tham gia Cuộc thi “Khí
tượng Thủy văn trong em”. Tôi/chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các điều
khoản đã được quy định trong Thể lệ Cuộc thi do Ban Tổ chức ban hành./.
Xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận
đồng thuận của ngƣời giám hộ
(Ký , ghi rõ họ tên)
(Đối với Nhóm tác giả tham gia mỗi
thành viên phải có sự xác nhận của
Người giám hộ)

……………., ngày ……tháng…….năm 2021
Cá nhân/Tổ chức viết đơn
(Ký , ghi rõ họ tên)
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