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THỂ LỆ 
Giải Sáng tác Video clip và bài viết giới thiệu, cảm nhận về  

du lịch Vĩnh Long năm 2021 

(Ban hành kèm  theo Kế hoạch số 82 /KH-SVHTTDL ngày 17/8/2021) 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Góp phần xây dựng thương hiệu Du lịch sinh thái sông nước nhằm xác định 

và xây dựng sản phẩm du lịch mang nét đặc thù của tỉnh Vĩnh Long, làm cơ sở liên 

kết vùng, khai thác có hiệu quả lợi thế và tiềm năng cho phát triển du lịch, đồng thời 

nâng cao sức cạnh tranh của du lịch tỉnh nhà. 

- Tìm kiếm những tác phẩm videoclip, bài viết quảng bá du lịch Vĩnh Long 

điểm đến an toàn - thân thiện – hấp dẫn, giới thiệu cuộc sống thường ngày của 

người dân trên quê hương Vĩnh Long nhằm truyền tải tình yêu và mong muốn 

khám phá du lịch Vĩnh Long của du khách. 

- Tuyên truyền quảng bá văn hóa, hình ảnh quê hương, con người Vĩnh 

Long đến với du khách trong nước và quốc tế; cũng như truyền tải thông tin du lịch 

Vĩnh Long đến với du khách. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

- Các tác giả là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài đã từng đi du 

lịch Vĩnh Long, không giới hạn về độ tuổi và không vi phạm pháp luật đều có 

quyền tham gia Giải (sau đây gọi là cuộc thi). 

- Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, thư ký và bộ phận giúp việc 

không được tham gia dự thi. 

III. NỘI DUNG 

Cuộc thi với thể loại video clip (có lời giới thiệu) và bài viết (có hình ảnh 

minh họa) giới thiệu, cảm nhận về nét đẹp quê hương, con người, văn hóa và các 

điểm đến du lịch Vĩnh Long. Các tác phẩm dự thi thể hiện phong cảnh đẹp và 

những trải nghiệm thú vị, kể về những câu chuyện truyền cảm hứng, sáng tạo. Gợi 

ý tập trung vào một số nội dung chính sau: trải nghiệm homestay, điểm du lịch 

vườn, làng nghề, trải nghiệm du lịch nông nghiệp, di tích, du lịch tâm linh, ẩm thực 

. . . 

- Thời lượng clip dự thi: từ 5 phút đến 7 phút (nếu được trao giải, Ban Tổ chức 

sẽ bổ sung phần giới thiệu Logo Vĩnh Long, tên Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du 

lịch Vĩnh Long và nhà tài trợ) 

- Nội dung bài viết: tối đa là 2000 từ (khoảng 3 trang giấy A4). 
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IV. QUY ĐỊNH TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Quy định chung 

1.1. Đối với tác giả và tác phẩm 

a) Tác giả 

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

thể lệ cuộc thi. Tác giả có thể tham dự với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm (sau 

đây gọi chung là tác giả). Ban Tổ chức chỉ liên hệ với nhóm trưởng được điền 

trong mẫu đăng ký dự thi. 

- Mỗi tác giả được quyền gửi tham gia nhiều tác phẩm dự thi nhưng không quá 

03 tác phẩm cho mỗi thể loại.  

- Tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền mọi chi tiết trong sản 

phẩm của mình, như: âm nhạc, hình ảnh và các tư liệu kèm theo, bảo đảm và chịu 

trách nhiệm về tính chân thực, chính xác, tính pháp lý của tác phẩm. 

- Tác giả đăng ký tham gia phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu.  

- Tác giả có tác phẩm đạt giải chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân 

(nếu có) theo quy định của pháp luật tại thời điểm nhận giải. Tác giả có tác phẩm 

đạt giải sẽ trao quyền sử dụng sản phẩm cho Ban Tổ chức (Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch) phục vụ công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, phục vụ các nhiệm vụ 

chính trị, xã hội khác của tỉnh có tính chất phi lợi nhuận) mà không phải trả thêm 

bất kỳ chi phí nào. 

b) Tác phẩm 

- Video clip phải được quay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có kèm tập tin lời 

bình và Bài viết đều được thực hiện trong năm 2021, nội dung bảo đảm tính trung 

thực, người thật, việc thật, không hư cấu và không vi phạm các quy định của pháp 

luật. Tác phẩm dự thi chưa từng đăng tải trên trang nhật ký trực tuyến (blog cá 

nhân), trang mạng xã hội (youtube, fanpage), diễn đàn (forum), các phương tiện 

thông tin đại chúng. Video clip và Bài viết chưa từng đạt giải trong bất kỳ cuộc thi  

nào trước đây và hiện không tham gia trong bất kỳ cuộc thi đang được tổ chức. 

- Tác phẩm dự thi không được ghi chú thích, chữ ký, biểu trưng (logo) của các 

nhãn hàng, doanh nghiệp trên màn hình hiển thị clip… với mục đích quảng bá 

thương hiệu. 

- Tác phẩm dự thi không gửi trả lại tác giả và đảm bảo đúng kỹ thuật quy định 

trong thể lệ này.  

1.2. Đối với Ban Tổ chức 

- Ban Tổ chức sẽ trao giải cho cá nhân hoặc nhóm trưởng được đề cử trong 

mẫu đăng ký dự thi. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào 

liên quan đến việc phân chia giải thưởng của nhóm (nếu có). Tất cả thành viên 
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trong nhóm khi đăng ký dự thi mặc nhiên đã đồng ý đề cử nhóm trưởng. Trường 

hợp nhóm có phát sinh tranh chấp trước khi Lễ trao giải diễn ra, Ban Tổ chức có 

quyền hu  b  kết quả và trao giải thưởng cho tác phẩm dự thi có số điểm kế tiếp.  

- Sau khi công bố giải, Ban Tổ chức/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyền 

hiệu đính, chỉnh sửa một phần sản phẩm nhưng không làm thay đổi nội dung 

truyền tải của tác phẩm sao cho phù hợp hơn với nhu cầu thị hiếu của thị trường. 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu trường hợp tác phẩm dự thi bị thất 

lạc, bị hư h ng hoặc giảm chất lượng do quá trình vận chuyển gửi đến Ban Tổ 

chức cuộc thi.  

- Nếu có vấn đề phát sinh trước, trong hoặc sau cuộc thi, mà vấn đề này nằm 

ngoài quy định đang có, Ban Tổ chức có quyền thảo luận để đưa ra quyết định xử 

lý vấn đề và bổ sung các quy định khi cần thiết để giải quyết các trường hợp phát 

sinh. 

- Nếu vi phạm Thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức được phép loại b  bất kỳ tác phẩm 

nào vào thời điểm trước, trong và sau cuộc thi. Quyết định giải quyết khiếu nại 

(nếu có) của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng có hiệu lực thi hành. 

2. Quy định về kỹ thuật 

2.1. Bài viết: từ 500 đến 2000 từ (khoảng từ 1 đến 3 trang giấy A4) được đánh 

máy vi tính, cỡ chữ 14, có ảnh minh họa, ngôn ngữ tiếng Việt, font “Times New 

Roman”, size 14, giãn cách dòng “single”, 6pt, không viết tắt. 

2.2. Video clip: thời lượng từ 05 phút đến 07 phút/tác phẩm. 

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt (âm thanh, giọng nói rõ ràng) hoặc có phụ đề tiếng 

Việt đối với những bài dự thi có nhân vật nói tiếng nhiều vùng miền khác nhau 

hoặc là người nước ngoài dẫn chuyện. 

- Định dạng: Tác giả phải gửi cho Ban Tổ chức tập tin gốc tác phẩm dự thi. Tác 

phẩm dự thi được lưu vào VCD hoặc DVD hoặc USB theo tiêu chuẩn định dạng 

phổ biến hệ PAL H264: MP4 độ phân giải HD (1920 pixel x 1080 pixel), tốc độ 

hình tối thiếu là 25fps. Các tác phẩm dự thi phải có độ phân giải cao, đảm bảo về 

chất lượng hình ảnh và âm thanh, khung hình 16:9. 

- Tác phẩm dự thi có thể quay bằng điện thoại thông minh, máy chụp ảnh, máy 

quay phim hoặc thiết bị bay điều khiển từ xa dùng để chụp ảnh/quay phim trên 

không (flycam); phải đảm bảm kỹ thuật theo quy định của Thể lệ này. 

3. Tiêu chí đánh giá:  

a) Quy định chung:  

- Đánh giá theo thang điểm 100 cho mỗi thể loại 

- Nội dung được thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong năm 2021 

- Ngôn ngữ và định dạng đúng qui định trong thể lệ này 
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- Các giải thưởng nhận kèm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức. Giải thưởng 

sẽ được trao trực tiếp cho tác giả đạt giải hoặc người được ủy quyền nhận thay. 

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

b) Đối với video clip được đánh giá dựa trên các tiêu chí lựa chọn sau: 

TT Tiêu chí Điểm 

1 Thời lượng đúng theo khung qui định 10 

2 Có ý tưởng sáng tạo, độc đáo, mới lạ 20 

3 Kịch bản có tính logic, lời bình hấp dẫn 20 

4 Nội dung truyền tải được mục đích quảng bá du lịch và cảm hứng cho 

khán giả và không vi phạm các nội dung tại điểm d của thể lệ này 

30 

5 Hình ảnh chân thật về trải nghiệm hoạt động du lịch . . . đúng theo chủ 

đề của cuộc thi 

10 

6 Có tiêu đề thể hiện nội dung của video clip 10 

 Tổng cộng 100 

* Ghi chú: Tên file theo mẫu: Tên tác giả - Số thứ tự clip/ tổng số clip dự thi - 

Tên tác phẩm (Ví dụ: Nguyễn Văn A – Clip 01/01 – Vĩnh Long mời gọi) 

c) Đối với bài viết được đánh giá dựa trên các tiêu chí lựa chọn sau: 

TT Tiêu chí Điểm 

1 Số lượng trang viết đúng theo khung qui định 10 

2 Có ý tưởng sáng tạo, độc đáo, mới lạ 20 

3 Nội dung được sắp xếp có tính logic thu hút đọc giả và hoàn toàn mới, 

không sưu tầm 

20 

4 Nội dung truyền tải được mục đích quảng bá du lịch, tạo cảm hứng cho 

khán giả và không vi phạm các nội dung tại điểm d của thể lệ này 

30 

5 Nội dung mô tả nét chân thật về trải nghiệm hoạt động du lịch . . . đúng 

theo chủ đề của cuộc thi  

10 

6 Có hình ảnh minh họa 10 

 Tổng cộng 100 

 

d) Các tác phẩm sau sẽ không được xem xét:  

- Nội dung không phù hợp: nội dung không đứng đắn, tục tĩu, lăng mạ, quấy 

rối hoặc bôi nhọ, hoặc mô tả hành vi không phù hợp, gây thương tích, chết chóc 

hoặc thù hận.  

- Nội dung có thể hiện hành vi nguy hiểm hoặc vô trách nhiệm có thể gây hại 

cho bản thân hoặc người khác. 

- Nội dung phân biệt chủng tộc/phân biệt đối xử.  
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- Nội dung nhạy cảm về chính trị, văn hóa hoặc vi phạm luật pháp và quy định 

hiện hành. 

V. ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM 

- Tác phẩm dự thi gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành 

chính, bài dự thi phải đựng trong phong bì dán kín, bên ngoài ghi rõ: Cuộc thi 

sáng tác Video clip và Bài viết giới thiệu, cảm nhạn về du lịch Vĩnh Long năm 

2021, gửi theo địa chỉ: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Vĩnh Long, địa 

chỉ: Số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long. 

- Hoặc gửi qua hộp thư điện tử của Ban Tổ chức Cuộc thi với tiêu đề: Tác 

phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác Video clip và Bài viết giới thiệu, cảm nhận về du 

lịch Vĩnh Long năm 2021 tại e-mail: BTCcuocthivideo@gmail.com. Nếu Phiếu 

đăng ký và bài viết gửi qua thư điện tử thì phải scan hoặc số hóa. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Điện thoại: 02703.863764. 

Các tác giả tìm hiểu thông tin chi tiết về du lịch Vĩnh Long tại địa chỉ:  

- http://vinhlongtourism.com.vn 

- https://vinhlongtourist.vn 

- http://xuctiendulich.vinhlong.gov.vn 

- http://www.svhttdl.vinhlong.gov.vn; 

hoặc trên fanpage: Du lịch Vĩnh Long 

VI. HỒ SƠ DỰ THI 

- 01 đĩa VCD/DVD hoặc USB chứa tập tin tác phẩm dự thi, chất lượng: HD, 

Full HD (tác phẩm phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại phần IV của Thể 

lệ này). 

- Bản đăng ký tham gia cuộc thi (theo mẫu đính kèm). 

- Bản thuyết minh lời bình trong tác phẩm dự  thi (đối với video clip). 

- Bản sao các giấy tờ chứng minh kèm theo nội dung trong tác phẩm dự thi 

thể hiện (nếu có). 

VII. GIẢI THƯỞNG (Video clip và bài viết) 

- 2 Giải NHẤT trị giá:  2.500.000đ/giải  

- 4 Giải NHÌ trị giá:  1.500.000đ/giải 

- 6 giải BA trị giá:  1.000.000đ/giải 

- 8 giải KHUYẾN KHÍCH trị giá:  400.000đ/giải 

VIII. THỜI GIAN 

1. Thời gian nhận tác phẩm dự thi 

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2021. 

mailto:BTCcuocthivideo@gmail.com
http://vinhlongtourism.com.vn/
https://vinhlongtourist.vn/
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(Tác phẩm gửi qua đường bưu điện căn cứ vào thời gian của dấu bưu cục nơi gửi). 

2. Thời gian tổ chức chấm giải: Dự kiến vào cuối tháng 11 năm 2021. 

3. Thời gian tổ chức trao giải: Dự kiến vào tháng 12 năm 2021. 

 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Phan Văn Giàu 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

Giải Sáng tác Video clip và Bài viết giới thiệu, cảm nhận về 

du lịch Vĩnh Long năm 2021  

 

Kính gửi:   Ban Tổ chức Giải sáng tác videoclip và bài viết  

giới thiệu, cảm nhận về du lịch Vĩnh Long nưm 2021 

 

1. Tên cá nhân đăng ký dự thi:……………………………………………… 

(Hoặc tên cá nhân đại diện nhóm dự thi) 

2. Ngày, tháng, năm sinh:……………………………Giới tính: ……… 

3. Số chứng minh nhân dân:…………………………………………………. 

4. Nơi ở hoặc nơi công tác:………………………………………………….. 

5. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………. 

6. Điện thoại:………………………………………………………………… 

7. Email:..................................................................................................... 

8. Thể loại đăng ký dự thi: 

 

TT THỂ LOẠI TÊN TÁC PHẨM 

1   
2   

3   
…   

 

Tôi cam đoan tác phẩm tham gia Giải Sáng tác Video clip và bài viết giới 

thiệu, cảm nhận về du lịch Vĩnh Long năm 2021 này do tôi tự sáng tác, không 

sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật 

khi có sự tranh chấp về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan./. 

…………, Ngày …..tháng…….năm 2021 

                                                                     Người đăng ký dự thi 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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