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I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

- Tạo cơ sở dữ liệu về hình ảnh phục vụ công tác truyền thông, quảng bá xúc 

tiến du lịch. 

- Giới thiệu, quảng bá những nét đặc trưng về cảnh quan thiên nhiên, khoảnh 

khắc đẹp từ cuộc sống, tiềm năng phát triển du lịch; những trải nghiệm, khám phá 

của du khách về vùng đất Xứ Dừa Bến Tre. 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

- Tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài và người nước ngoài đang công tác sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn 

độ tuổi. 

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc không được tham 

gia dự thi. 

III. YỀU CẦU ẢNH DỰ THI 

1. Chủ đề: “Vẻ đẹp du lịch Xứ Dừa” 

2. Nội dung 

Tác phẩm dự thi dưới dạng ảnh chụp thể hiện một trong các nội dung sau: 

- Vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh quan, kiến trúc, văn hóa lịch sử; những trải 

nghiệm trong ẩm thực, sự kiện lễ hội, làng nghề, cuộc sống, sinh hoạt… trên địa 

bàn tỉnh Bến Tre. 

- Tính năng động, hiện đại, thân thiện và bình yên về đất và người Bến Tre. 

- Góc ảnh đẹp, ấn tượng, mới mẻ tạo nên nét đặc trưng, khác biệt so với 

những điểm đến du lịch khác trong vùng và cả nước. 

3. Quy định tham gia cuộc thi 

- Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 ảnh dự thi. 

- Tham gia cuộc thi đồng nghĩa với việc tác giả chấp thuận những quy định 

của cuộc thi. 

- Không ghi chú thích, ký hiệu, chữ ký trên ảnh. Ảnh có dấu hiệu nhận dạng 

tác giả sẽ bị loại trực tiếp mà không phải thông báo. 
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- Ban Tổ chức cuộc thi được phép sử dụng các file ảnh dự thi để phục vụ cho 

công tác quảng bá, tuyên truyền liên quan đến cuộc thi. 

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm đạt giải cho công tác tuyên 

truyền quảng bá du lịch Bến Tre; chọn tham gia các cuộc triển lãm. 

- Các tác phẩm được chọn triển lãm (Ngoài những tác phẩm đạt giải) sẽ 

được trả nhuận ảnh theo qui định. 

- Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Ban Tổ 

chức không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan tới bản quyền tác 

phẩm. 

- Tác giả có ảnh đạt giải sẽ được yêu cầu gửi file ảnh có dung lượng lớn, phù 

hợp với việc in ấn quảng bá và phải đóng các khoản thuế có liên quan theo qui 

định. 

- Giải thưởng được chuyển khoản cho tác giả qua ngân hàng hoặc đường 

bưu điện. 

4. Quy định ảnh dự thi 

- Ảnh tham gia cuộc thi gửi trực tiếp qua hộp thư điện tử 

cuocthianhdepdulichbentre@gmail.com trước 23 giờ 59 phút ngày  15/11/2021 

(căn cứ thời gian trong hộp thư điện tử). 

- Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh có định dạng JPEG/JPG. Kích 

thước của chiều dài nhất tối thiểu 3500 pixels, độ phân giải thấp nhất 300 dpi. 

- Ảnh dự thi chưa tham gia hoặc đạt giải tại các cuộc thi nào khác. 

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC, PHƯƠNG THỨC GỬI ẢNH 

- Ban Tổ chức nhận ảnh của tác giả gửi về tham gia cuộc thi qua hộp thư 

điện tử cuocthianhdepdulichbentre@gmail.com. Người dự thi phải cung cấp đầy 

đủ và chính xác thông tin cá nhân (bằng  file word) gửi  kèm theo  file ảnh như  

sau: Họ tên, nghệ danh, năm sinh, điện thoại liên lạc, địa chỉ liên lạc, email, tên tài 

khoản hoặc link truy cập tài khoản facebook (nếu có), số tài khoản ngân hàng (nếu 

có) địa điểm chụp ảnh, đồng thời đính kèm chú thích ảnh rõ ràng, ngắn gọn. 

- Sau khi nhận ảnh Ban Tổ chức sẽ tiến hành mã hóa các ảnh tham dự phù 

hợp với tiêu chí thể lệ cuộc thi, tiến hành đăng tải trên trang fanpage 

www.facebook.com/Cuocthianhdepdulichbentre của Ban Tổ chức để mọi người 

bình chọn. Ảnh có nhiều lượt thích (like) trên fanpage sẽ nhận thêm giải phụ “Ảnh 

có lượt bình chọn cao trong top 10”. 

- Tiến hành chấm giải và công bố tại thành phố Bến Tre. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- 01 giải Nhất trị giá: 8.000.000đ (Tám triệu đồng) và Giấy chứng nhận của 

Ban Tổ chức; 

- 03 giải Nhì, mỗi giải trị giá: 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) và Giấy chứng 

nhận của Ban Tổ chức; 

mailto:cuocthianhdepdulichbentre@gmail.com
mailto:cuocthianhdepdulichbentre@gmail.com
http://www.facebook.com/Cuocthianhdepdulichbentre
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- 05 giải Ba, mỗi giải trị giá: 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm ngàn đồng) 

và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức; 

- 15 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 1.000.000đ (Một triệu đồng) và 

Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức; 

- 10 giải phụ do khán giả bình chọn “Ảnh có lượt bình chọn cao trong top 

10”, mỗi giải trị giá: 600.000đ (Sáu trăm ngàn đồng) và Giấy chứng nhận của Ban 

Tổ chức. 

V. THỜI GIAN 

- Phát động cuộc thi: Từ tháng 6/2021. 

- Thời gian nhận ảnh từ ngày phát động đến hết ngày 15/11/2021. 

- Thời gian đăng ảnh bình chọn và tiến hành bình chọn trên trang fanpage 

cuộc thi: từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021. 

- Thời gian chấm giải và trao giải: Tháng 12/2021. 

Chi tiết thông tin trực tiếp liên hệ: 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Bến Tre. 

Số 108/1, Đường 30/4, phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

Điện thoại: 0275.8511480/0275.3838813 

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch online năm 2021, chủ đề “Vẻ 

đẹp du lịch Xứ Dừa”. Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, 

tham gia đông đảo của các tổ chức, cá nhân để cuộc thi thành công tốt đẹp./. 
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