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KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hưng Yên” lần thứ II- 2021

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động quảng bá xúc tiến du
lịch Hưng Yên; giới thiệu hình ảnh đẹp về đất và con người xứ nhãn tới đông
đảo khách du lịch trong và ngoài tỉnh; tiếp nối thành công từ Cuộc thi ảnh đẹp
Du lịch Hưng Yên lần thứ I năm 2017, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Hưng
Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “ Ảnh đẹp du lịch Hưng Yên” lần thứ
II- 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Lựa chọn các bức ảnh đẹp về du lịch Hưng Yên, xây dựng ngân hàng dữ
liệu phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh.
- Khuyến khích, tôn vinh tác giả sáng tác các tác phẩm mới lạ, độc đáo về
phong cảnh, văn hóa truyền thống, con người xứ Nhãn, tạo sự hấp dẫn, mong
muốn được trải nghiệm, khám phá đối với du khách trong nước và quốc tế.
- Cuộc thi được tổ chức phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, tránh phô
trương hình thức; được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền
thông cho các tác giả nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh
được biết, để sáng tác và tham dự; tổ chức chấm ảnh phải thật sự khách quan,
trung thực.
II. NỘI DUNG
1. Chủ đề cuộc thi: “Ảnh đẹp Du lịch Hưng Yên”
2. Thời gian tổ chức và địa điểm.
2.1. Thời gian tổ chức
- Phát động cuộc thi: Tháng 02/2021.
- Thời gian tiếp nhận ảnh: Từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 31/09/2021.
- Chấm điểm các tác phẩm dự thi: Tháng 10/2021.
- Tổ chức tổng kết, trao giải và triển lãm: Dự kiến cuối tháng 11/2021.
2.2. Địa điểm
- Địa điểm tiếp nhận tác phẩm dự thi:
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: Số 313, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 02213.552.517.
- Địa điểm tổ chức chấm, tổng kết trao giải: Bảo tàng tỉnh, đường Phạm
Bạch Hổ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

3. Đối tượng dự thi:
- Tất cả các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài (bao gồm cả tác
giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp).
- Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ thư ký không được tham gia dự thi.
4. Tác phẩm dự thi:
- Nội dung tác phẩm dự thi “Ảnh đẹp Du lịch Hưng Yên” lần thứ II- 2021
phải phản ánh được những nét đẹp của Hưng Yên: Phong cảnh, di tích, lễ hội,
ẩm thực, làng nghề…..
- Tác phẩm dự thi đảm bảo các điều kiện theo Thể lệ cuộc thi “Ảnh đẹp
Du lịch Hưng Yên” lần thứ II năm 2021. (Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc
thi)
5. Cơ cấu giải thưởng
Các tổ chức, cá nhân đạt giải được trao Bằng chứng nhận của Hội nghệ sỹ
nhiếp ảnh Việt Nam và kèm theo tiền thưởng. Cơ cấu giải bao gồm:
- 01 giải Nhất trị giá: 10.000.000đ/giải
- 02 giải Nhì trị giá: 6.000.000đ/giải
- 03 giải Ba trị giá: 3.000.000đ/giải
- 10 Giải khuyến khích, trị giá: 1.000.000đ/giải
Đối với các tác phẩm không đạt giải, được chọn trưng bày triển lãm, Ban
tổ chức trao giấy chứng nhận và hỗ trợ tiền nhuận bút trưng bày 200.000đ/1 tác
phẩm.
6. Kinh phí tổ chức:
Kinh phí từ nguồn hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch năm 2021 của
Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hưng Yên.
7. Ban tổ chức Cuộc thi:
- Trưởng Ban Tổ chức: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Phó trưởng Ban Tổ chức: Lãnh đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du
lịch.
- Các thành viên: Đại diện Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội nhà báo tỉnh,
một số phòng chuyên môn của Sở VH, TT & DL và Trung tâm Thông tin xúc
tiến Du lịch tỉnh.
8. Ban giám khảo Cuộc thi:
- Trưởng Ban giám khảo: Lãnh đạo hội đồng nghệ thuật Hội NSNA Việt
Nam;
- Phó Trưởng Ban giám khảo: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thành viên: Mời đại diện Hội đồng nghệ thuật Hội NSNA Việt Nam;
- Thư ký cuộc thi: Đại diện Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Trung Tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.
- Chủ trì xây dựng Kế hoạch, Thể lệ, các nội dung liên quan tổ chức Cuộc
thi.
- Xây dựng dự toán chi tiết kinh phí tổ chức cuộc thi.
- Tổ chức phát động, thông cáo báo chí nội dung, thể lệ cuộc thi trên các
phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương; vận động các tổ
chức, cá nhân tham gia cuộc thi.
- Tiếp nhận các tác phẩm và danh sách tác phẩm phục vụ cho Hội đồng
ban giám khảo thực hiện quá trình chấm tác phẩm.
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức khác: cuộc họp Ban tổ chức, Ban giám
khảo; tổng kết, trao giải và triển lãm; báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi...;
- Mời Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam làm đơn vị chuyên môn bảo trợ,
cấp chứng nhận cho các tác giả đạt giải tại Cuộc thi.
- Hoàn thiện các thủ tục thanh, quyết toán các chi phí tổ chức Cuộc thi.
2. Phòng Quản lý Du lịch.
- Tham mưu lãnh đạo các văn bản có liên quan về việc tổ chức cuộc thi.
- Tham gia Ban tổ chức, đóng góp ý kiến chuyên môn về nội dung của
cuộc thi.
- Phối hợp với Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch thực hiện công việc
liên quan khác.
3. Văn phòng Sở
Tham mưu công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
4. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở
Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu và vận động, tạo điều
kiện thuận lợi cho công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hưng Yên” lần
thứ II – 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, yêu cầu các phòng, ban đơn
vị phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, ban đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, Trung tâm TTXTDL./.
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