Banner truyn thông ca cuc thi online "à Nng Nh."

Cuc thi "à Nng Nh" nm trong chin dch “à Nng nh bn - Danang miss you” c S Du lch phát ng nhm
phc hi th trng khách du lch ni a sau nh hng Covid-19.
Theo ó, i tng d thi là mi công dân Vit Nam không phân bit tui, gii tính. Ngi tham gia d thi chia s
nhng thc phim, nh, bài vit, cm nhn v cnh p thiên nhiên, cuc sng thng ngày, m thc, s kin, con ngi à
Nng, nhng cm xúc, k nim, khonh khc áng nh ca bn v à Nng.
Ngi tham d có th chia s bài vit, bài cm nhn có ính kèm hình nh minh ha (khuyn khích kèm thêm
video); chia s video tri nghim, video cm nhn (cho phép thc hin livestream) bng cách truy cp
https://www.danangnho.com và like fanpage "à Nng Nh". Chia s bài phát ng cuc thi v trang cá
nhân (ch công khai). Sau ó gi bài d thi qua email: danangnho2020@gmail.com ính kèm thông tin
cá nhân (tên, a ch, s in thoi, s CMND) và tên bài d thi.
Ban t chc s la chn nhng bài d thi hp l ng trên Fanpage "à Nng Nh"; ngi tham gia chia s bài vit hoc
video cm ngh v à Nng trên trang cá nhân ca mình ( ch công khai) kèm hashtag
#danangfantasticity, #danangnho; Link bài d thi s c ban t chc ng ti và gi vào email ca ngi tham d…
Bài tham d c thc hin bng ngôn ng ting Vit. Bài vit, bài cm nhn ti a 1.000 t, i vi video có dài t 2-5
phút, cht lng hình nh, video ti thiu cht lng 1280 x 720 megapixel.
Sau thi gian gi bài tham gia, kêu gi bình chn, ban t chc s chn trao 2 gii nht, 2 gii nhì cho mi th loi
bài vit và video, 5 gii “lan ta”, 2 gii “truyn cm hng”, 2 gii “n tng” vi tng gii thng 200 triu ng.
Theo baodanang.vn
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

