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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” năm 2022 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích 

- Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Quảng Trị là dịp để quảng bá hình ảnh quê 

hương, đất nước, con người, văn hoá, lễ hội, ẩm thực… Quảng Trị đến với du 
khách trong và ngoài nước; đặc biệt tuyên truyền Quảng Trị là điểm đến an toàn, 

thân thiện, mến khách. Cuộc thi tìm kiếm, lựa chọn những bức ảnh đẹp, chất 
lượng nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Quảng Trị trong 
thời gian tới. 

 - Khuyến khích, tôn vinh các tác giả có tác phẩm mới, sáng tạo, độc đáo, 
có góc nhìn mới lạ qua lăng kính du lịch về mảnh đất, cuộc sống, con người, văn 

hoá, điểm đến du lịch, dịch vụ Quảng Trị; tạo sức hấp dẫn, mong muốn được 
trải nghiệm, khám phá đối với du khách trong và ngoài nước. 

- Đây cũng là một trong các hoạt động thiết thực của tỉnh Quảng Trị kỷ 
niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh nhà (01/05/1972-01/05/2022). 

2. Yêu cầu 

- Cuộc thi thu hút nhiều tác giả, tác phẩm có giá trị về du lịch Quảng Trị. 

Cuộc thi được phổ biến rộng rãi, thu hút nhiều tổ chức và cá nhân tham gia. Tác 
phẩm dự thi truyền tải được thông điệp cuộc thi, tạo ra hiệu ứng mạnh mẻ, thu 

hút khách du lịch đến Quảng Trị. 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh 
nghiệp thông qua việc huy động nhiều nguồn lực cho hoạt động marketing du 

lịch Quảng Trị nói chung. Gắn với việc phát huy các giá trị, sản phẩm du lịch 
với công tác bảo tồn, gìn giữ các cảnh quan thiên nhiên, các giá trị văn hóa 

truyền thống của địa phương. 

- Công tác tổ chức cuộc thi đảm bảo chặt chẽ, khoa học, khách quan, thiết 

thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ đề cuộc thi: Ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” năm 2022. 



2. Nội dung tác phẩm dự thi. 

Là những bức ảnh có nội dung thể hiện chủ đề cuộc thi; phản ánh những 

góc nhìn mới qua lăng kính du lịch về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, 
danh lam thắng cảnh, điểm đến du lịch, các loại hình du lịch, các làng nghề 
truyền thống, các lễ hội, sự kiện văn hoá, du lịch; những khoảnh khắc cuộc sống, 

nét sinh hoạt văn hoá thường ngày, phong tục tập quán, các hình thức văn hoá, 
văn nghệ dân gian, văn hoá ẩm thực của người dân; hình ảnh du khách khám 

phá, trải nghiệm các sản phẩm du lịch và hoà mình vào cuộc sống của người dân 
bản địa tại những điểm đến ở Quảng Trị. 

3. Đối tượng tham gia 
- Cuộc thi dành cho tất cả các nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên, 

là công dân Việt Nam trong và ngoài nước; người nước ngoài đang công tác, 
sinh sống tại Việt Nam. 

- Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không được 
dự thi. 

4. Quy định về tác phẩm dự thi:  

- Ảnh dự thi phải được chụp trong địa bàn tỉnh Quảng Trị. Thời gian chụp 

từ năm 2020 đến nay. Đối với những ảnh đạt giải, Ban Tổ chức sẽ yêu cầu cung 
cấp file gốc để đối chiều thời gian chụp bằng phần mềm chuyên dụng.  

- Ảnh dự thi là ảnh đơn (không dự thi ảnh bộ), ảnh màu hoặc ảnh đen trắng, 

dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, có định dạng JPG, độ phân giải tối thiểu 300dpi, 
dung lượng tối thiểu 3Mb, kích thước chiều ngắn nhất của ảnh tối thiểu 1.200 

pixel (không chấp nhận file scan hoặc ảnh được chụp lại từ ảnh giấy, ảnh cắt 
ghép). Chấp nhận ảnh được xử lý kỹ thuật nhưng không được chắp ghép, tẩy 

xoá làm sai lệch hiện thực. Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức sẽ yêu cầu 
tác giả nộp file ảnh gốc để kiểm chứng. 

- Mỗi tác giả chỉ được tham gia tối đa 05 ảnh dự thi. Ảnh không được chèn 
tên tác giả hoặc các ký tự, dấu hiệu không thuộc nội dung tác phẩm lên trên ảnh. 

Ảnh cần ghi rõ (chú thích) nội dung hoặc chủ đề bức ảnh. 

- Ảnh dự thi là ảnh chưa được công bố, triển lãm (hoặc đạt giải) tại các 

cuộc thi trong và ngoài nước. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không 
được sử dụng các tác phẩm đang dự thi để tham dự các cuộc thi khác. 

- Ảnh dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục, pháp luật, văn hoá Việt 

Nam, chứa đựng những nội dung tiêu cực về chính trị, tôn giáo. Nếu phát hiện 
tác phẩm dự thi nào vi phạm Thể lệ hoặc không trung thực hay có phát sinh vấn 

đề tranh chấp về quyền tác giả, Ban Tổ chức sẽ loại tác phẩm đó khỏi cuộc thi 
mà không cần báo trước (kể cả trước, trong và sau cuộc thi). 

- Ban Tổ chức cuộc thi được quyền sử dụng tác phẩm dự thi để quảng bá 
hình ảnh tỉnh Quảng Trị và các mục đích phi thương mại khác. 



5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc thi:  

a. Thời gian, tiến độ triển khai thực hiện 

- Tháng 3/2022: Phê duyệt Kế hoạch cuộc thi; Thành lập Ban Tổ chức cuộc 
thi; Họp Ban Tổ chức phân công nhiệm vụ, triển khai Kế hoạch, thành lập Ban 
Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi; Ban hành Thể lệ cuộc thi. 

- Tháng 3 - 4/2022: Thông báo phát động cuộc thi; Tuyên truyền rộng rãi cuộc 
thi trên các phương tiện truyền thông; Tiếp nhận và tổng hợp tác phẩm dự thi.  

- Tháng 9/2022: Tổ chức chấm tác phẩm dự thi. 

+ Chấm vòng sơ khảo: chọn 50 tác phẩm xuất sắc nhất. 

+ Chấm vòng chung khảo: chọn 01 giải A, 03 giải B, 6 giải C, 10 giải 
khuyến khích. 

+ Các tác phẩm dự thi sẽ được đăng tải trên Fanpage Visit Quảng Trị. Sử 
dụng phần mềm để xác định 10 giải được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội 

(Fanpage Visit Quảng Trị). 

- Tháng 10: Tổ chức Lễ công bố và trao giải cuộc thi (Ban Tổ chức cuộc thi 

sẽ có thông báo cụ thể sau). 

b. Thời gian địa điểm nhận tác phẩm dự thi:  

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ra thông báo đến 11h00 phút 
ngày 25/9/2022. 

-  Hình thức và địa điểm nhận tác phẩm: Có 02 hình thức gửi tác phẩm dự 

thi: (1) Gửi qua hộp thư điện tử: anhdepdulichquangtri@gmail.com; Hoặc (2) 
gửi USB (hoặc CD, DVD) file ảnh, phiếu đăng ký và thông tin tác phẩm dự thi 

qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Thường trực Ban Tổ chức theo địa chỉ: 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và du lịch tỉnh Quảng Trị. Số 06 Khóa 

Bảo, Phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. ĐT: 0233.3595.005. 

5. Thể lệ cuộc thi: Thể lệ cuộc thi do Ban Tổ chức ban hành. 

III. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, TỔ THƯ KÝ 

1. Ban Tổ chức: UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức cuộc thi do 01 đồng 

chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Thành viên Ban Tổ chức là đại 
diện lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch 
tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Hiệp hội 

Du lịch tỉnh; mời đại diện ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia Ban Tổ chức. 

2. Ban Giám khảo và Tổ thư ký. 

- Ban Giám khảo và Tổ Thư ký do Ban Tổ chức thành lập, thực hiện việc 
chấm, chọn tác phẩm dự thi theo thể lệ cuộc thi. 

- Tổ thư ký gồm các thành viên là cán bộ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, 
Thương mại và Du lịch tỉnh và các đơn vị có liên quan. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Giải thưởng cuộc thi bao gồm:  
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Giải thưởng Trị giá giải thưởng 

01 giải A 10.000.000 đồng/giải 

03 giải B 5.000.000 đồng/giải 

06 giải C 3.000.000 đồng/giải 

10 giải khuyến khích 1.000.000 đồng/giải 

Top 10 giải được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội 1.000.000 đồng/giải 

Tổng cộng:  63.000.000 đồng 

- Các giải thưởng nhận kèm Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức. Ngoài ra 
BTC sẽ vận động các doanh nghiệp, cá nhân tặng những phần quà hấp dẫn, giá 

trị cho những tác phẩm tham gia (nếu có). 

- Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả đạt giải hoặc người được tác 

giả đạt giải ủy quyền đến nhận thay. 

- Việc trao giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức thực hiện công khai. 

- Trường hợp không chọn được tác phẩm dự thi đạt yêu cầu, Ban Tổ chức 
có thể quyết định không trao một số giải của cuộc thi. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện cuộc thi từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2022. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức 

cuộc thi. 

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chịu trách nhiệm 

thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký; xây dựng Thể lệ, Thông báo 
tổ chức cuộc thi trình Ban Tổ chức phê duyệt. 

- Tiếp nhận các tác phẩm dự thi và tổ chức Hội nghị tổng kết, trao giải cuộc 
thi theo Kế hoạch. 

- Lập dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi gửi Sở Tài chính thẩm định theo 
quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến tổ chức cuộc thi. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh: Thông tin rộng rãi cuộc thi đến 
các đơn vị trực thuộc Sở, các Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố để tuyên truyền, 

vận động tham gia cuộc thi. Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức cuộc thi. 

3. Sở Tài chính: Thẩm định và trình UBND tỉnh bố trí kinh phí tổ chức 

cuộc thi theo quy định. 

4. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. 

- Thông tin rộng rãi cuộc thi đến các Hội, Phân hội Nhiếp ảnh các tỉnh, 
thành phố trong cả nước; đồng thời thông báo và khuyến khích các hội viên 

tham gia cuộc thi.  



- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi. 

- Tư vấn chuyên môn hỗ trợ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và 

Du lịch tỉnh trong quá trình triển khai cuộc thi.  

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan báo 
chí, thông tin đại chúng trên địa bản tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, 

vài trò và tầm quan trọng của Kế hoạch; xây dựng mới các chuyên trang, chuyên 
mục; tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên báo chí, các phương tiện thông tin 

đại chúng và hệ thống đài truyền thanh cơ sở về cuộc thi. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tuyên truyền phát động và vận động, khuyến 

khích đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh các cơ sở giáo dục trên tỉnh tham gia 
cuộc thi. 

7. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh: Triển khai cuộc thi đến các đơn vị trực 
thuộc, đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh thông tin của Tỉnh Đoàn, nhất là 

mạng xã hội do Tỉnh Đoàn quản lý. 

8. Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Quảng Trị: Triển khai thực hiện 

thông tin, tuyên truyền rộng rãi cuộc thi.  

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tuyên truyền về cuộc thi trên các 

phương tiện, ấn phẩm thông tin cơ quan, đơn vị quản lý. Vận động cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động và nhân viên trên địa bàn hưởng ứng tham gia 
cuộc thi. 

10. Hiệp hội Du lịch tỉnh: Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi đến 
các thành viên trong hiệp hội; thông báo, vận động, hỗ trợ Hiệp hội du lịch các 

tỉnh/thành trong cả nước tham gia cuộc thi.  

11. Đề nghị Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam:  Bảo trợ cho Cuộc thi; mời 

các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong nước và quốc tế tham dự; Hỗ trợ công tác thẩm 
định, chấm tác phẩm dự thi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh đẹp du lịch "Khám phá Quảng 
Trị" năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị có liên quan triển 

khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ VH,TT&DL; 
- Tổng cục Du lịch, Bộ VH-TT&DL; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Các Sở, ngành, đơn vị có trong KH; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lưu: VT, KGVX. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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