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Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức hội thi Văn hóa chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập Công ty In số 7
Tiếp tục các hoạt động truyền thông các giá vị Văn hóa In7 hàng năm, chào mừng kỷ niệm 45 năm
thành lập In số 7 (1977 – 2022), Công ty phát động hội thi Văn hóa In7 năm 2022.
I/. Mục tiêu :
 Củng cố nhận thức về các Giá trị cốt lõi “Tâm Huyết – Trung Thực – Đoàn Kết – Kỷ
Luật – Công Bằng” cùng 35 tiêu chí ứng xử của In7
 Tạo điều kiện cho toàn thể CBCNV In7 tìm hiểu, ôn lại chặng đường 45 năm xây dựng
và phát triển In số 7
 Khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong mỗi CBCNV để tiếp tục đồng lòng góp
sức phát triển In7 ngày một lớn mạnh
II/. Chủ đề chính : “Kế thừa – Kết nối – Kiến tạo tương lai”.
III/. Đối tượng tham gia: Toàn thể CBCNV In7, CBCNV cũ, Khách hàng, Đồng nghiệp, Người thân
và Gia đình CBCNV In7
IV/. Cách thức tổ chức : Mỗi cá nhân tham gia 2 cuộc thi :
-

Thi ảnh “Nét đẹp In7”

-

Thi sáng tác “Kế thừa – Kết nối – Kiến tạo tương lai” In số 7

1/. Cuộc thi ảnh “Nét đẹp In7”: chọn 1 trong 2 chủ đề hoặc cả 2 chủ đề.
 Chủ đề 1: Con người In7
 Chủ đề 2: Hoạt động lao động sản xuất
Yêu cầu về tác phẩm:
- Mỗi tác giả được tham gia tối đa 1 ảnh/ 1 chủ đề. Phải kèm 1 bài viết, lời bình miêu tả,
thuyết minh về tác phẩm (tối đa 50 từ)
- Tác phẩm là ảnh màu hoặc trắng đen
- Hình ảnh dự thi đảm bảo thuần phong mỹ tục cũng như các qui định khác của pháp luật về
bản quyền tác giả
- Chỉ được chỉnh độ sáng- tối, độ tương phản,…., bằng phần mềm thông dụng, không sử
dụng các xảo thuật, kỹ thuật chuyên dụng cắt ghép, chỉnh sửa… chuyên sâu
- Đặt tên cho bức ảnh (không trùng tên với tên cuộc thi)
Hình thức, địa chỉ nhận tác phẩm dự thi
- Hình thức: gửi ảnh định dạng JPEG
- Cách đặt tên file: HOTENTACGIA.NETDEPIN7.jpeg
- Nơi nhận: Email anhduyen@in7.com.vn
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Tiêu chí chấm giải:
- Tiêu chí 1: 80% điểm do hội đồng Giám khảo chấm
- Tiêu chí 2: 20% điểm do số lượng bình chọn trên fanpage của In7

2/. Cuộc thi sáng tác: “Kế thừa – Kết nối – Kiến tạo tương lai” In số 7
Thể loại – nội dung:
- Là bài viết văn xuôi, ký sự, tản văn, thơ hoặc bài hát,…
- Thể hiện tình cảm, cảm xúc thực sự của cá nhân về con người, về 5GTVH cùng 35 cẩm
nang ứng xử của In7, nêu được khát vọng của bản thân làm thế nào để Kế thừa những bài
học quá khứ đáng tự hào của In7 – Kết nối với những thành công hiện tại – Kiến tạo tương
lai 10, 20, 30 năm tới cho In7
Yêu cầu:
- Là file word. Tối thiểu 2 trang A4 co chữ 12.
- Có đầu tư về mặt nội dung, hình thức, đầy đủ kết cấu.
- Có ý tưởng sáng kiến cụ thể đóng góp Kiến tạo tương lai In7, bổ sung cho các GTVH In7
Địa chỉ nhận tác phẩm
- Tên file: HOTENTACGIA.dox
- Địa chỉ nhận bài viết: Email: anhduyen@in7.com.vn
V/. Thời gian thực hiện và cơ cấu giải thưởng
 Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 24/6/2022-24/7/2022
 Thời gian chấm giải: từ ngày 24/7/2022-15/8/2022
 Công bố kết quả và phát giải: 25/8/2022
 Cơ cấu giải thưởng: sẽ có thông báo sau. Dự kiến tổng giá trị giải thưởng là 500 triệu đồng
VI/. Phân công thực hiện
 Trưởng các bộ phận phổ biến, đôn đốc, hỗ trợ nhân viên tham gia tích cực và đầy đủ
 Công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền, vận động CB CNV tham gia tích cực, hỗ trợ
tổng hợp và nộp sản phẩm đúng định dạng, hình thức do BTC yêu cầu
 CB CNV, Trưởng các bộ phận, 2 đoàn thể, P.KDTT phố biến thông tin để vận động khách
hàng thân thiết, gia đình CB CNV tham gia nhằm giới thiệu thêm văn hóa In7
 P.KDTT cử cá nhân phụ trách cập nhật hình ảnh trên fanpage In7, phụ trách hoạt động truyền
thông thông qua Fanpage In7, MXH
 P.TCHC chịu trách chính trong việc đôn đốc tiến độ, tổng hợp các tác phẩm dự thi.
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN MINH TRUNG
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