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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận các tác phẩm, tác giả đoạt giải  

Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 
 

    BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 1428/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/4/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới; 

Căn cứ Quyết định số 2315/QĐ-BNN-VPĐP ngày 22/6/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch  tổ chức Cuộc 

thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; 

Căn cứ  Quyết định số 2415/QĐ-BNN-VPĐP ngày 26/6/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi ảnh về 

nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; 

Căn cứ Quyết định số 4280/QĐ-BNN-VPĐP ngày 29/10/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiện toàn Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh 

về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; 

Căn cứ Quyết định số 5183/QĐ-BNN-VPĐP ngày 22/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng Giám khảo 

Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; 

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-VPĐP-HCTH ngày 27/4/2020 Cục trưởng- 

Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc phê duyệt dự toán 

và kế hoạch lựa chọn nhà thầu kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới lần 1 năm 2020; 

Căn cứ kết quả xét chọn của Hội đồng Giám khảo Cuộc thi ảnh về nông thôn 

mới giai đoạn 2010-2020; 

Theo đề nghị của Cục trưởng - Chánh Văn phòng Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới Trung ương. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả chấm thi chung khảo Cuộc thi ảnh về nông thôn 

mới giai đoạn 2010-2020c ủa Hội đồng Giám khảo cuộc thi, bao gồm 27 tác phẩm, 

như sau: 

1. Giải đặc biệt: 01 giải, trị giá 20 triệu đồng + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn + Biểu trưng của Ban Tổ chức + Giấy chứng 

nhận. 

2. Giải Nhất: 02 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng + Biểu trưng của Ban Tổ 

chức + Chứng nhận đoạt giải; 

3. Giải Nhì: 03 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng + Biểu trưng của Ban Tổ 

chức + Chứng nhận đoạt giải; 

4. Giải Ba: 06 giải, mỗi giải trị giá 07 triệu đồng + Biểu trưng của Ban Tổ 

chức + Chứng nhận đoạt giải; 

5. Giải Khuyến khích: 15 giải, mỗi giải trị giá 03 triệu đồng + Biểu trưng của 

Ban Tổ chức + Chứng nhận đoạt giải; 

(Danh sách các tác phẩm, tác giả đoạt giải theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới Trung ương thông báo kết quả các tác phẩm đoạt giải tới các tác giả và 

công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng - Chánh Văn phòng Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới Trung ương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan, các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Hội Nhà báo Việt Nam; 

- Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam; 

- VP Bộ, Vụ TCCB; 

- Lưu VT, VPĐP. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

                 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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