
THÔNG BÁO CUỘC THI THƠ VỀ NÔNG THÔN MỚI 

 

  

Trang web www.leminhquoc.vn vừa nhận được Thông báo của Trung tâm văn hóa
TP.HCM về CUỘC THI THƠ VỀ NÔNG THÔN MỚI, nay chúng tôi post toàn văn gửi đến các
bạn yêu thơ và hy vọng sẽ nhận được thơ dự thi xa gần: 

  

 

  

  

  

"Chủ đề:
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      Thơ cảm nhận về sự chuyển biến đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân, sự
chuyển biến bộ mặt nông thôn qua chương trình XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, lòng hăng say
áp dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất, Đảng và Bác với phát triển nông thôn, tình yêu và gia
đình, tình làng nghĩa xóm, tình yêu quê hương, đất nước của người nông dân, những truyền
thống tốt đẹp của đời sống nông thôn trên địa bàn cả nước nói chung, nông thôn thuộc địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, những tồn tại cản trở việc thực hiện các tiêu chí nông thôn
mới.

  

19 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI:

  

1. Tiêu chí Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; 2. Tiêu chí giao thông

  

3. Tiêu chí Thủy lợi; 4. Tiêu chí Điện

  

5. Tiêu chí Trường học; 6. Tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá

  

7. Tiêu chí Chợ nông thôn; 8. Tiêu chí Bưu điện

  

9. Tiêu chí nhà ở dân cư; 10. Tiêu chí thu nhập

  

11. Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo; 12. Tiêu chí cơ cấu lao động

  

13. Tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất; 14. Tiêu chí giáo dục

  

15. Tiêu chí Y tế; 16. Tiêu chí Văn hoá
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17. Tiêu chí Môi trường; 18. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

  

19. Tiêu chí An ninh - Trật tự xã hội

  

Đối tượng :    Hội viên CLB Sài Gòn Thi Hội và các nhà thơ khác. Hoan nghênh các nhà thơ ở
các huyện ngoại thành và các địa bàn nông thôn khác tham gia.

  

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC MỜI GỬI THƠ HƯỞNG ỨNG.

  

Thể thơ:    không hạn chế, gồm thơ, hò vè. Khuyến khích thơ phổ nhạc hay chuyển thể dân ca,
đặc biệt là dân ca Nam Bộ (Đờn ca tài tử, Cải lương, bài Chòi,…).

  

Mỗi cá nhân gửi 1- 5 bài. Bài kèm bản phổ nhạc hay chuyển thể dân ca coi như một bài.

  

Phải là tác phẩm chưa xuất bản, chưa đăng báo, chưa dự một kỳ thi nào.

  

Bài gửi dự thi ghi rõ họ - tên, bút danh (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email (nếu có), đơn vị
(TTVH quận huyện, CLB, tổ, nhóm thơ, nếu có).

  

Nhận bài:        Từ 1/12/2012 đến 20/7/2013, khuyến khích gửi trước 15/7/2013.

  

Nơi nhận:         97 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 và 52 Nguyễn Khi Khanh Q.1, TP.HCM

  

Hoan nghênh gửi bài theo email: phongvan00@yahoo.com , mã unicode.
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Cá nhân dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả tác phẩm gửi dự thi. Các khiếu nại về
bản quyền tác phẩm dự thi xử lý theo luật Bản quyền.

  

Các tác phẩm được giải và các tác phẩm khác đạt yêu cầu được tuyển vào tập THƠ NÔNG
THÔN MỚI.

  

 Tuyển chọn và đánh giá:    9/2013

  

Trao giải :          Tháng 9/2013.

  

CLB SÀI GÒN THI HỘI"
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