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THÔNG BAO
V/v: To chfrc siru tm các tác phm tho, ca khñc am nhc
sang tác ye dê tài truyên thông Thçr Mo CQc Sáu

Can cr K hoich s& 616/ KH-TCS ngày 10/02/2020 cüa Giám d& Cong ty v vic
triên khai các hoat dng chào mrng các ngày L Ion näm 2020 và k nim 60 näm ngày thãnh
1p Cong ty ( 01/8/1960 — 01/8/2020).
Giám dc Cong ty c ph.n Than C9c Sáu — Vinacomin thông báo ye vic su'u tam các
tác phãm tho, ca khtic am nhtc sang tác v d tài Thçr MO CQc Säu cii th nhu sau:
I. MIJC DCH - YEU CAU

1. Muc dIch:
- B sung tài lieu li.ru trQ là nhCthg tác phm tho, ca khüc am nhac cO d tài sang tác v
Cong ty nhäm On li và phát huy giá trj truyen thông hào hung, ye yang, cüa Cong ty Co Ph.n
Than CQC Sáu trãi qua 60 näm xay dimg và phát triên.
- Thông qua vic si.ru tm giüp cho các ti chirc, cá nhân hi&i rO hon v truyn thng
cüa Cong ty, là tài lieu lu'u trü, phiic vi cong tác truyên truyen cüa Cong ty, dáp üng thu câu
hçc tip, nghiên ciru cüa toàn the CNCB trong Cong ty.
2. Yêu cu
- Nhttng tácphm sun tAm phái dam bão n)i dung theo quy djnh quàn 1 van boa cüa
Nhànuâc, dixoc kiêm ké, 1p danh miic, bão quãn, 1p bàn sao và sCr dyng cho cong tác tuyên
truyên cüa COng ty không vi mvc dIch kinh doanh.
- TAt cã các Câu ltc bO van hóa, th thao ( CLB VH-TT) co sx trong Cong ty, Thu
truOng các don vj trong Cong ty; CLB VIE-INT Cong ty có trách thim thông báo day dü ni
dung sun tam và vn dng tâi toàn the CNCB trong Cong ty dixçic biêt dé tham gia.
H. DO! TUçNG THAM GL4.

- Là CNCB nguii lao dcng dâ và dang cong tác t?i Cong ty, các thành viên CLB van
h9c ngh thut COng ty và nhãn dan trén dja bàn.
rn THE LOAJ - QUY DITifi TAC PHM SIXU TAM.
1.Th loi: Là nhUng tác phm tho, ca khüc am nhc sang tác, phàn ánh v d tài Thç
Mo Ccc Sáu.
2. Quy djnh cac tac phãm swu tAm:
- Nhctng tac phAm sang tác v d tái Thç mô Coc Sáu, cO nOi dung, tu ttràng tOt, dam
bào ye chat krcng m5 quan; là nhthig tác phám dà ducic cong bô trên các kênh truyên thông,
hoc nhUng sang tác mài, nhUng tác phâm hay chua du?c cong bô trén truyén thông.

-2- S hxcmg và s 1n gCri tác phm su'u thm không hn ch nhung nguñ gCri chi duc
dung mt but danh.
- Ban t chirc khOng nhn nhUng tác phm có ni dung xAu, không dam bâo ye chat
lucmg m5 quan, am thanh kern...
IV.TH(fl GIAN, lilA Cm NHN, PI{U(1NG THI'SC G1I TAC PHM
1. Thôi gian, dla chi nhn, phiro'ng thirc gui tác phãm suii tAm.
- Thôi h?n nhn tác phAm suu tAm: Tr ngày phát hành thông báo /02/2020 dn ht
ngày 30/5/2020.
- Các tác phAm suu tAm phâi cho vào phong bI ghi rO ten th loi tác phAm suu tArn
cüng vri ten và dja chi , dan vj cOng tác (kern sO diên thoal) cüa tác giã hoc dOng tác gin dê
tin lien 1c.
- Các the phAm có th gri qua file mm duôi PDF di vâi th 1oi tho, ban nhc; file
mêm duôi Mp3 dôi vâi the loi ca khüc; gri qua horn thi.r din tCr cüa Ban to chirc.
- Da chi nhn: HOrn thu Thông tIn viên ti Nhà truyên thng Cong ty.
+ Dng chI Vu Thj Thu Huang b phn Dài truyn thanh Van PhOng Giám d& Cong
ty CP Than C9c Sáu Vinacomin. HOrn thu din tCr: vuhuong261989gmail.com; Din thoi:
0978 861 012.
+ Dng chI Phm Hu Th&'ig Phó van phOng Cong ty CP Than Ccc Sáu Vinacomin.
HOrn thu: phamhuuthangc6@gmail.com din tho?i 09112 121 637.
V.QUYEN LVI.
1. V chInh sách khuyên khIch, thirc hin nhtr sau:
- Nhung the phm suu tam duqc thAm djnh và tn trã theo quy ch nhun but tin, bài cüa
Dài truyên thanh ni b Cong ty.
- Nhng the phm suu tAm ducic thArn djnh, biên tp phi,ic v cho cong tác tuyên truyn
cüa Cong ty, tuyên truyên trên trang Website cüa Cong ty và Dài truyn tharih n)i b Cong ty.
Vt. Ban to chIrc — Ban thãm djnh tác phâm.
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Phm Vit ThAng
Nguyn Thj Nhung
Doàn Tru&ng Anh
Nguyn HUu Tnrng
Nguyn Thanh Hãi
TrAn Nht Quang
Phm Thanh Phuang
Nguyn Trung Thãnh
Ph?m Hthi Thâng

Chtrc danh

Ghi chü

Chánh Van phOng
TBTG Dãng Uy Cong ty
PCT Cong doàn Cong ty
TP — ChU tch Hi CCB Cong ty

TruOng Ban
Phó Truâng Ban
Uy viên
Uy viên TT
Uy vien
Uy vien
Üy viên

BI thu Doàn thanh niên Cong ty
Trrning PhOng TCLD — YT
Phi Trách PhOng KTTK-TC
Phó Van Phong
Phó Van PhOng

Uy viên
Uy viên
Uy viên
JJy yiên
Uy vien

PGE) — CTHD CLBVHTT Cong ty
ChU tjch Cong doàn Cong ty
Phó bI thu PTr Dang üy Cong ty
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13 KInh mi Dãng Uy Cong ty, Cong doãn Cong ty tham gia trong ban to chirc.
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Ban thm djnh
TrAn Thj Minh Hng
Nguyn Thj Nhu&ng

Ghi chü
Chfrc danh
Truâng Ban
ChU tjch Cong doàn Cong ty
Phó Tnrông Ban
TBTG Dãng Uy Cong ty
Chãnh Vn phOng — ChU nhiêm CLB
Uy vien
VHNT Cong ty
Uy viên
Phó Van Phông — HV Hi Nhc si VN
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Phm Viçt Thang
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Phm HCru Thâng
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Cong ty mñ them các vth ngh si cp tinh tham gia Ban thm dj.nh.
Thurk
VPG[)
VU Thj Thu Hang
VU Thi Thu Hucing
VPGD
VII. TRACH NHIM TO CH(IC THVC ffIN

1. Cp dan vj: Các CLB VH'FF Ca si, CLB VHNT Cong ty, các t chrc doàn th và
thU tnrO'ng các dan vj trong toàn Cong ty cO trách nhim thông báo day dU ni dung cUa Thông
báo, vn dng tài toàn the CBCNV nguari lao dng trong dan vj biêt dé tham gia.
2. Ban t chUc: Can cir Thông báo chi do các dan vj, t chrc doãn th trong Cong ty
thirc hin.
3. Van phông giám dôc:
- Là dan vj thi.rng trrc Co trách nhim nhn các tác ph.m, tng hçip, báo cáo Ban to
chtrc d th.m djnh tác phm.;
- Can cir thânh tIch các cá nhãn và tp th có nhiu tác phAm sun thm, 1p k hotch báo
cáo, d xuât Cong ty t chtrc tng kát, xét khen thi..râng, biên son in An phAm van chi.rang chào
mtmg 60 näm thành 1p Cong ty.
Thông báo nay có hiu 1rc thi hãnh k tt'r ngày k, chi CO Giám d& Cong ty hoc phO
Giám dôc kiêm ChU tjch HOi dOng Câu l?c b VHTT Cong ty mi có quyên bO sung, sCra dOi
Thông báo nay./4/

No'i n/zln:
- Dàng Oy, HDQT; Ban giám dc Cong ty (e-cpy, b/c);
- COng Doãn, DTN Cong ty (e-copy, p/h);
- Phó giám &c WI Van HUng (e-copy, c/d);
- HDCLBVH1T Cty ; CLB VHNT C.ty (e-copy, p/h);
- Các don vj (e-copy, t/h);
- Hi VHNT TP Cam Phã ( p/h)
- Uru: VT, VP (PHI 03).
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