TẠP CHÍ NGHỀ BÁO

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HCM

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Tp. Hồ Chí Minh ngày 27/01/2015

CUỘC THI VẼ TRANH BIẾM HỌA
Về đề tài Tiết kiệm điện - Bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia trên báo chí
Từ ngày 27/01/2015 đến ngày 10/04/2015 Tạp chí Nghề báo phối hợp với Tổng
Cty Điện lực TP.Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi “Vẽ tranh biếm họa về đề tài Tiết kiệm
điện - Bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia trên báo chí trên cả nước.
Đây là chương trình được tổ chức nhằm chào mừng 40 năm ngày giải phóng Miền
Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) của Tạp chí Nghề báo phối hợp với
Tổng Cty Điện lực TP.Hồ Chí Minh tổ chức.
Thông qua hình thức biểu đạt trào phúng của tranh biếm họa với tính chiến đấu
cao sẽ ý thức và tuyên truyền đến cộng đồng những điển hình, giải pháp tiết kiệm điện
trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong xã hội; tạo sự lan tỏa về nhận thức và
hành động tiết kiệm điện; thu hút sự tham gia tích cực của các nhà sản xuất, cung cấp giải
pháp, sản phẩm tiết kiệm điện cho người dân. Ban tổ chức cuộc thi cũng mong muốn
tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp nâng cao hơn nữa ý thức tiết kiệm điện
để góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường.
Tác phẩm dự giải là tranh biếm họa đã được xuất bản hoặc chưa xuất bản trên các
cơ quan thông tấn báo chí. M i tác giả, nhóm tác giả được g i tối đa tác phẩm tham dự
giải. Ban tổ chức nhận bài dự thi từ ngày 27 0 0 đến ngày 0 04 0 4; Lễ công bố
và trao giải ngày
04 0 .
Địa chỉ nhận tác phẩm: Tạp chí Nghề báo - Số 4 Alexandre De Rhodes –
Phường Bến Nghé – Quận – Tp.Hồ Chí Minh
Email: tapchinghebaohcm@gmail.com
Giải thưởng:
-

Một giải Nhất 0 triệu đồng;
Hai giải Nhì
triệu đồng giải;
Ba giải Ba 0 triệu đồng giải;
Năm giải Khuyến Khích triệu đồng giải.

-

Ngoài ra m i tác giả có tác phẩm vào vòng chung khảo không đoạt giải nhưng
được treo trong triển lãm sẽ nhận được 00.000 đồng.
Để biết thêm thông tin

-

Vui lòng liên hệ: Ms Minh Hoàng - 0973.489.965
Email: tapchinghebaohcm@gmail.com
Và truy cập vào website http://www.hcmpc.com.vn/ - hoặc Tổng đài Trung Tâm
Chăm Sóc Khách Hàng 900 4 4 4 của Tổng công ty điện lực TPHCM để tìm
hiểu thêm các hoạt động tuyên truyền “Tiết kiệm điện góp phần bảo đảm an
ninh năng lượng quốc gia”.

