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KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi video clip “Điện Biên trong tôi” năm 2021  
 

Thực hiện chương trình công tác năm 2021; Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi video clip “Điện Biên trong tôi” năm 

2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Tìm kiếm, giới thiệu những video clip quảng bá du lịch Điện Biên, điểm 

đến thân thiện, an toàn, giới thiệu những n t đ p đ c trưng v  cảnh quan thiên 

nhiên, bản s c văn hóa, con ngư i, giới thiệu ti m năng du lịch Điện Biên đến 

du khách. Đẩy mạnh hoạt động truy n thông, quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên, 

góp phần xây dựng thương hiệu du lịch của tỉnh. 

- Thông qua cuộc thi nhằm xây dựng kho tư liệu video clip v  Điện Biên 

góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truy n, x c tiến, quảng bá du lịch. 

- Tôn vinh các tác giả, tác phẩm video clip mới, độc đáo, thể hiện được  

những n t đ c trưng v  cảnh quan thiên nhiên, văn hóa con ngư i Điện Biên, 

góp phần đẩy mạnh phong trào sáng tác nghệ thu t.  

- Là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 29 năm ngày thành l p ngành 

Du lịch tỉnh Điện Biên (28/11/1992-28/11/2021); tạo không khí sôi nổi, khích lệ, 

động viên tinh thần lạc quan, chung tay vượt qua khó khăn do dịch Covid-19. 

2. Yêu cầu  

Cuộc thi phải được tổ chức đảm bảo đ ng trọng tâm, trọng điểm trên tinh 

thần tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, sáng tạo và công bằng. Tạo sự lan tỏa rộng 

rãi, thu h t nhi u cá nhân, tổ chức tham gia. 

II. NỘI DUNG  

1. Chủ đề cuộc thi: "Điện Biên trong tôi"  

2. Thời gian, địa điểm  

- Th i gian phát động cuộc thi: Tháng 10/2021.  

- Th i gian nh n tác phẩm dự thi, thực hiện đăng tải và bình chọn: Từ 07 

gi  00 ngày 25/10/2021 đến trước 17 gi  00 ngày 20/12/2021. 

Các bài dự thi được đăng tải công khai trên trang Fanpage Facebook “Du 

lịch Điện Biên - Dienbien Tourism”. Các tác giả thực hiện like, chia sẻ và kêu 

gọi bình chọn cho bài dự thi của mình nhằm tăng lượt tương tác cho bài thi. 
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- Th i gian kết th c bình chọn: 17 gi  00 ngày 20/12/2021 

- Th i gian chấm thi: Từ ngày 21 - 26/12/2021. 

- Th i gian công bố kết quả: Dự kiến cuối tháng 12/2021. Ban Tổ chức 

công bố kết quả trên trang Fanpage “Du lịch Điện Biên - Dienbien Tourism” 

- Địa điểm nh n tác phẩm dự thi: Trung tâm Thông tin X c tiến Du lịch 

tỉnh Điện Biên (tổ 3, phư ng Mư ng Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên); ho c qua email: dienbientrongtoi2021@gmail.com. 

3. Đối tượng dự thi  

- Đối với cá nhân: Là công dân Việt Nam, ngư i nước ngoài đang sinh 

sống, làm việc tại Việt Nam. Mỗi tác giả có thể tham gia một ho c nhi u tác 

phẩm ph  hợp với chủ đ  của cuộc thi.   

- Đối với t p thể: Là nhóm tác giả ho c các cơ quan, tổ chức trên toàn quốc.  

4. Nội dung, hình thức  

- Khám phá vẻ đ p mảnh đất, con ngư i, văn hóa và các điểm đến du lịch 

Điện Biên. Các tác phẩm dự thi thể hiện phong cảnh đ p và những trải nghiệm 

th  vị, ghi lại những cảm x c tích cực, hồi ức đ p, những câu chuyện truy n 

cảm hứng, sáng tạo và vui vẻ. 

- Khuyến khích video clip có phụ đ  song ngữ Anh/Việt. 

- Th i lượng video clip dự thi: Tối thiểu 30 giây và tối đa 3 phút. Định 

dạng file Mp4; chất lượng hình ảnh tối thiểu HD - 720p, chất lượng âm thanh 

128kbps trở lên, riêng phần âm nhạc không vi phạm bản quy n. Ưu tiên các tác 

phẩm có kèm bản thuyết minh ý tưởng kịch bản.  

- Tác phẩm dự thi chưa từng đăng tải trên trang nh t ký trực tuyến, trang 

mạng xã hội, diễn đàn, các phương tiện thông tin đại ch ng; chưa từng đăng tải 

trong bất cứ cuộc thi video clip nào trước đây và hiện không tham gia trong bất 

kỳ cuộc thi video clip đang được tổ chức. 

5. Thể lệ: Có thể lệ kèm theo. 

6. Cơ cấu giải thưởng  

- Giải thưởng gồm Giấy chứng nh n của Ban Tổ chức và phần thưởng bằng 

ti n m t. 

- Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả chấm điểm trên trang Fanfage Facebook 

“Du lịch Điện Biên - Dienbien Toursim”. Giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức trao 

trực tiếp cho tác giả có tác phẩm đạt giải (hoặc người được tác giả ủy quyền nhận 

thay) ho c gửi đến tác giả qua đư ng bưu điện (đối với tác giả ở ngoài tỉnh). 

- Cơ cấu giải thưởng: 01 giải đ c biệt; 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba; 

05 giải khuyến khích; 01 giải tác phẩm có lượt tương tác cao nhất và một số giải 

thưởng khác (tùy vào chất lượng các tác phẩm dự thi, Ban tổ chức có thể điều 

chỉnh cơ cấu, số lượng giải thưởng cho phù hợp). 

mailto:dienbientrongtoi2021@gmail.com
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III. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO  

1. Ban tổ chức  

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- M i đại diện Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.  

- M i đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo.  

- M i đại diện Hội Văn học - Nghệ thu t tỉnh Điện Biên.  

- M i đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

- M i đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên. 

- Đại diện một số phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Ban giám khảo  

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- M i đại diện Hội Văn học - Nghệ thu t tỉnh.  

- M i đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên.  

- M i đại diện báo Điện Biên Phủ. 

- M i đại diện Đài phát thanh Truy n hình tỉnh. 

- Lãnh đạo Trung tâm Thông tin X c tiến Du lịch.  

- Đại diện một số phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

IV. KINH PHÍ 

Sử dụng trong nguồn kinh phí đã giao cho Trung tâm Thông tin X c tiến 

Du lịch năm 2021 và nguồn xã hội hóa  n u có .  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị và các cơ quan có liên quan tham 

mưu tổ chức cuộc thi. 

- Tham mưu ban hành quyết định thành l p Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, 

Tổ thư ký và các quyết định, văn bản có liên quan đến cuộc thi. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác 

phát động tuyên truy n v  cuộc thi.  

- Tiếp nh n tác phẩm dự thi, đăng tải trên trang mạng xã hội và phương tiện 

thông tin đại ch ng theo quy định của Ban tổ chức.  

- Chuẩn bị Giấy chứng nh n, giải thưởng để trao giải theo quy định.  

- Tham mưu tổ chức chấm, công bố, trao giải và thực hiện giới thiệu các tác 

phẩm đạt giải.  

- V n động tài trợ cho cuộc thi (hỗ trợ về kinh ph  tổ chức, giải thưởng, 

công tác tuyên truyền…).  
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2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - 

Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố 

Tổ chức tuyên truy n, quảng bá v  cuộc thi trên địa bàn. V n động, khuyến 

khích các t p thể, cá nhân trên địa có khả năng tham gia cuộc thi. 

3. Các phòng, đơn vị trực thuộc  

Tuyên truy n, quảng bá, v n động công chức, viên chức tham gia cuộc thi.  

4. Đề nghị các cơ quan thành viên Ban tổ chức, các sở, ngành và UBND 

các huyện, thị, thành phố 

Phối hợp thực hiện công tác tuyên truy n, giới thiệu v  cuộc thi và tạo đi u 

kiện thu n lợi cho công chức, viên chức, ngư i lao động, học sinh, sinh viên và 

nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia cuộc thi.   

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuộc thi video clip “Điện Biên trong tôi” 

năm 2021; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đ  nghị các sở, ban, 

ngành, UBND các  huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh quan tâm, phối hợp để tổ 

chức thành công cuộc thi./.  
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Đài PTTH, Báo Điện Biên Phủ; Hội VHNT; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng VHTT; Trung tâm VHTTTH các huyện, 

thị xã, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị thuộc; 

- Lưu: VT, TTTTXTDL(ĐTKA).             
          

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Phạm Việt Dũng 
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