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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch” thành phố Lạng Sơn năm 2020 

 

Thực hiện Chương trình hành động số 41/CTr-TU ngày 23/02/2018 của 

Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 

của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kế 

hoạch số 180/KH-UBND ngày 14/6/2018 của UBND thành phố về việc thực 

hiện Chương trình hành động số 41/CTr-TU ngày 23/02/2018 của Ban Thường 

vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ 

Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kế hoac̣h số       

52/KH-BCĐ ngày 21/02/2020 của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch thành phố 

Lạng Sơn về hoaṭ đôṇg của Ban chỉ đaọ phát triển du lic̣h thành phố năm 2020; 

Nhằm tăng cường công tác thông tin xúc tiến quảng bá du lịch; xây dựng 

chiến lược quảng bá cho du lịch thành phố Lạng Sơn, giới thiệu hình ảnh đẹp về  

đất và người thành phố Lạng Sơn đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế, 

UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch” thành 

phố Lạng Sơn năm 2020 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Lựa chọn các bức ảnh đẹp về du lịch thành phố Lạng Sơn nhằm xây 

dựng ngân hàng dữ liệu ảnh du lịch thành phố Lạng Sơn phục vụ công tác tuyên 

truyền quảng bá, xúc tiến du lịch của Thành phố. 

- Khuyến khích, tôn vinh tác giả sáng tác các tác phẩm mới lạ, độc đáo về 

phong cách, văn hóa truyền thống, con người thành phố Lạng Sơn, tạo sự hấp 

dẫn, mong muốn được trải nghiệm khám phá đối với du khách trong nước và 

quốc tế. 

- Đây là một hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đaị hôị đaị biểu 

Đảng bô ̣các cấp, tiến tới Đaị hôị đaị biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chào 

mừng kỷ niêṃ các ngày lê ̃lớn trong năm 2020. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức cuộc thi phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương 

hình thức; được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho 

các tác giả nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh biết sáng tác 

và tham gia; tổ chức chấm ảnh phải thực sự khách quan, trung thực. 
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- Tạo được sự quan tâm, tham gia đông đảo của lực lượng sáng tác chuyên 

nghiệp và không chuyên nghiệp; các tác phẩm tham gia cuộc thi phải được các 

chuyên gia có uy tín và trình độ chuyên môn trong lĩnh vực đánh giá. 

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

- Thời gian tổ chức phát động cuộc thi: Từ tháng 3/2020 đến hết tháng 3 

năm 2021. 

- Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi: Đến hết tháng 3 năm 2021 (Tính 

theo dấu bưu điện hoặc thời gian gửi email). 

- Thời gian chấm điểm các tác phẩm dự thi: Tháng 4/2021 (Thời gian cụ 

thể do Ban Tổ chức quyết định). 

- Thời gian tổng kết, công bố và trao giải: Trong quý II/2021. 

III. NỘI DUNG 

1. Chủ đề cuộc thi: "Ảnh đẹp du lịch” thành phố Lạng Sơn năm 2020 

2. Nội dung 

- Các tác phẩm ảnh dự thi với chủ đề "Ảnh đẹp du lịch" thành phố Lạng 

Sơn năm 2020 phải phản ánh được: 

+ Hình ảnh các điểm đến, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, các di sản 

văn hóa vật thể và phi vật thể; những khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt 

thường ngày, phong tục tập quán, văn hóa ẩm thực của người dân, hình ảnh du 

khách khám phá, trải nghiệm, hòa mình vào cuộc sống của người dân địa 

phương tại các điểm đến du lịch, các loại hình và hoạt động du lịch, lê ̃hôị trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

+ Những công trình lịch sử - văn hóa, các loại hình du lịch, các lễ hội, các 

hình thức văn hóa, văn nghệ dân gian, các nghề truyền thống trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn. 

- Các tổ chức, cá nhân tham dự cuộc thi có thể có 01 (một) hoặc nhiều tác 

phẩm dự thi nhưng không quá 05 (năm) tác phẩm/01 tác giả.  

3. Đối tượng dự thi 

- Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên trong và ngoài tỉnh; 

những người quan tâm đến du lịch thành phố Lạng Sơn có ý tưởng sáng tác các 

bức ảnh đẹp, ấn tượng về du lịch thành phố Lạng Sơn. Những người yêu nhiếp 

ảnh và quan tâm đến sự phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn, góp phần xây 

dựng và thúc đẩy du lịch thành phố Lạng Sơn phát triển. 

 - Thành viên Ban Tổ chức, Hôị đồng thẩm điṇh, Tổ thư ký không được 

tham gia dự thi. 

4. Hồ sơ dự thi 

a) Hồ sơ dự thi tác giả gửi theo đường bưu điện bao gồm: 
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 - Phiếu dự thi theo mẫu của Ban Tổ chức (được đăng tải trên Trang thông 

tin điện tử thành phố Lạng Sơn: http://thanhpho.langson.gov.vn/; Trang fapage: 

“Thành phố Lạng Sơn - Thành phố hoa Đào”). 

 - File ảnh gốc lưu trên CD hoặc DVD, đánh tên file theo mẫu: họ và tên 

tác giả - ký hiệu file. 

 Hồ sơ dự thi phải được đóng vào 01 phong bì, ngoài phong bì ghi rõ: Dự 

thi “Ảnh đẹp du lịch” thành phố Lạng Sơn. Địa chỉ nhận bài dự thi: Phòng Văn 

hóa và Thông tin thành phố Lạng Sơn, số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 b) Hồ sơ gửi qua hòm thư điện tử (gmail) bao gồm: 

 - Phiếu dự thi theo mẫu của Ban Tổ chức (được đăng tải trên Trang thông 

tin điện tử thành phố Lạng Sơn: http://thanhpho.langson.gov.vn/; Trang fapage: 

“Thành phố Lạng Sơn - Thành phố hoa Đào”). 

 - File ảnh gốc đánh tên file theo mẫu: Họ và tên tác giả - ký hiệu file. 

 - Địa chỉ hòm thư điện tử (gmail): phongvhtttpls@gmail.com 

5. Quy định về tác phẩm 

- Ảnh dự thi phải được chụp tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh 

dự thi phải là sáng tác của chính tác giả, không chấp nhận những tác phẩm đã 

được giải thưởng hoặc triển lãm trong các cuộc thi do tỉnh, khu vực, Trung 

ương, quốc tế tổ chức. 

 - Ảnh dự thi là ảnh đơn (không chấp nhận ảnh bộ). Ảnh dự thi là ảnh màu 

hoặc ảnh đen trắng (không chấp nhận file scan hoặc chụp lại từ ảnh giấy), file kỹ 

thuật số, file ảnh định dạng jpg. Ảnh không ép plastic, không dán lên bìa cứng; 

chấp nhận các tác phẩm được xử lý bởi các thủ pháp kỹ thuật, nhưng không được 

chắp ghép làm sai lệch hiện thực. Ban tổ chức sẽ yêu cầu tác giả gửi file gốc để 

kiểm tra khi cần thiết. Số lượng ảnh dự thi từ 01 đến 05 tác phẩm/tác giả.              

- Kích thước ảnh: Cạnh dài nhất tối thiểu là 3000 px, cạnh ngắn nhất tối 

thiểu 2000 px, dung lượng không quá 6Mb. Ảnh không chèn tên tác giả hoặc các 

ký tự, dấu hiệu không thuộc nội dung tác phẩm lên trên ảnh mà chỉ ghi rõ (chú 

thích) nội dung hoặc chủ đề bức ảnh gửi dự thi ở góc dưới bên phải ảnh.  

6. Quy định về bản quyền 

Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi theo quy định 

của pháp luật. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả sau khi đã công bố 

giải thưởng, Ban tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng; đồng thời tác 

giả phải chịu trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp bản quyền của tác phẩm dự thi. 

7. Các quy định khác 

- Các tác phẩm gửi dự thi Ban tổ chức không trả lại cho tác giả. 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với các tác phẩm gửi qua 

đường bưu điện bị thất lạc hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển. 

http://vanquan.langson.gov.vn/
http://vanquan.langson.gov.vn/
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- Tác giả gửi tác phẩm dự thi đồng nghĩa với việc chấp nhận Thể lệ cuộc 

thi (Ban tổ chức sẽ ban hành Thể lệ cuộc thi). 

- Đối với các tác phẩm đaṭ giải: Ban Tổ chức đươc̣ phép sử duṇg vào muc̣ 

đích phi lơị nhuâṇ; phuc̣ vu ̣công tác tuyên truyền, quảng bá cho địa phương mà 

không phải trả nhuận ảnh.  

- Đối với các tác phẩm không đaṭ giải, Ban Tổ chức đươc̣ phép sử duṇg 

ảnh vào các nôị dung trong phaṃ vi cuôc̣ thi và trả nhuâṇ ảnh cho tác giả (như 

trưng bày tại hội nghị tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi...). 

8. Cơ cấu giải thưởng 

- 01 giải Nhất: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng); 

 - 02 giải Nhì, mỗi giải 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng); 

 - 05 giải Ba, mỗi giải 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng); 

 - Các giải Khuyến khích, giải chuyên đề, mỗi giải 2.000.000 đồng (Hai 

triệu đồng). 

- Một số giải Khuyến khích, giải chuyên đề, mỗi giải 2.000.000 đồng (Hai 

triệu đồng)  

* Các giải thưởng sẽ kèm theo Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Kinh phí tổ chức cuộc thi chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa cấp 

cho phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 

V. TỔ CHỨC THƯC̣ HIÊṆ 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu cho UBND thành phố xây dưṇg và triển khai Kế hoạch tổ 

chức cuộc thi; thành lập Ban Tổ chức, Hôị đồng thẩm điṇh; ban hành Thể lệ 

cuộc thi, quy chế chấm thi.  

 - Tham mưu tổ chức phát động cuộc thi gắn với tổ chức các hoaṭ đôṇg 

nhân ngày Quốc tế haṇh phúc (20/3) tới các cơ quan, đơn vi,̣ phóng viên báo 

chí... Phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền và đăng tải Thể lệ, thông tin 

cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 - Nhận tác phẩm dự thi; tham mưu tổ chức chấm thi; tổng kết, trao giải và 

các công việc có liên quan đến cuộc thi. 

- Phối hơp̣ với các phường, xa ̃ thường xuyên hướng dâñ các di tích taọ 

không gian sac̣h đep̣ taọ điều kiêṇ để các tác giả sáng tác các khuôn hình đep̣ 

quảng bá cho các di tích. 

 - Lập dự toán kinh phí cuộc thi gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, quyết định. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao  
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Phối hợp với phòng VHTT thực hiện tuyên truyền về nội dung cuộc thi 

đến các nhà nhiếp ảnh, CBCC, người lao động, nhân dân... để biết và tham gia 

dự thi. 

Thường xuyên tổ chức vê ̣sinh, taọ cảnh quan môi trường xanh, sac̣h, đep̣ 

taị các khu di tích, danh thắng đươc̣ giao quản lý nhằm taọ không gian cảnh 

quan cho các nhiếp ảnh gia taọ đươc̣ các bức ảnh đep̣ tham gia cuôc̣ thi. 

 3. Văn phòng HĐND - UBND 

Đăng tải các văn bản chỉ đạo và các văn bản liên quan đến cuộc thi trên 

Trang Thông tin điện tử thành phố. Tham mưu ban hành Giấy mời tổ chức các 

cuộc họp, Hội nghị liên quan đến cuộc thi. 

Phối hơp̣ với phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu tổ chức các hoaṭ 

đôṇg tổng kết và trao giải cuôc̣ thi theo kế hoac̣h. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thẩm định kinh phí tổ chức cuộc thi 

trình UBND thành phố xem xét, quyết định. 

5. Phòng Quản lý đô thi ̣  

Thưc̣ hiêṇ tốt công tác chỉnh trang đô thi ̣ chào mừng Đaị hôị đaị biểu 

Đảng bô ̣các cấp và kỷ niêṃ các ngày lê ̃lớn của tỉnh, thành phố, taọ không gian 

đô thi ̣xanh, sac̣h, đep̣ để các tác giả thuâṇ lơị trong viêc̣ ghi hình ảnh đep̣ tham 

gia cuôc̣ thi. 

6. Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND các phường, xã 

- Thông tin, tuyên truyền nội dung cuộc thi đến CBCC, người lao động, 

hội viên, đoàn viên và nhân dân. Vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân 

tham gia cuộc thi. 

- UBND các phường, xa:̃  

+ Thường xuyên vâṇ đôṇg Nhân dân, khu dân cư taị khối thôn thưc̣ hiêṇ 

tổng vê ̣sinh môi trường, taọ không gian cảnh quan xanh, sac̣h, đep̣ trên điạ bàn. 

Đăc̣ biêṭ các xa ̃hoàn thành tốt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao góp phần taọ 

nên khuôn hình đep̣ về các vùng nông thôn trên điạ bàn thành phố của các nhiếp 

ảnh tham gia cuôc̣ thi. 

+ Thường xuyên quan tâm taọ cảnh quan môi trường sac̣h đep̣ taị các di 

tích trên điạ bàn taọ điều kiêṇ để các tác giả sáng tác các khuôn hình đep̣ quảng 

bá cho các di tích. 

7. Trân trọng đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 

- Triển khai, vận động, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động của Sở VHTT&DL tham gia cuộc thi. Giúp UBND thành phố đăng tải 

Kế hoạch, Thể lệ và kết quả cuộc thi trên các Trang thông tin tuyên truyền do Sở 

quản lý.  

- Giúp UBND thành phố có Công văn đề nghị Sở VHTT&DL các tỉnh, 

thành phố trong nước tuyên truyền và đưa nội dung Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi 
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trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, các phương tiện thông tin của đơn vị để các 

tổ chức, cá nhân biết, tham gia cuộc thi. 

8. Trân trọng đề nghị Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn 

- Giúp UBND thành phố đăng tải Kế hoạch, Thể lệ và kết quả cuộc thi 

(mỗi nội dung đăng 02 - 03 số) trên Tạp chí của Hội. 

- Thông tin, tuyên truyền, vận động, khuyến khích các hội viên Hội Văn 

học - Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn tham gia cuộc thi. 

- Giúp UBND thành phố có Công văn đề nghị Hội Văn học - Nghệ thuật 

các tỉnh, thành phố trong nước tuyên truyền và đưa nội dung Kế hoạch, Thể lệ 

cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, các phương tiện thông tin của đơn 

vị để các Hội viên và các cá nhân biết, tham gia cuộc thi. 

9. Trân trọng đề nghị Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lạng 

Sơn; Báo Nhân dân, Báo Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn; Báo Lạng 

Sơn; Đài Phát thanh - Truyền hình; Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn: Giúp 

UBND thành phố đăng tải Kế hoạch, Thể lệ và kết quả cuộc thi và đưa các tin, 

bài phản ánh tình hình, tiến độ triển khai cuộc thi trên trên Báo và Đài. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch" thành phố Lạng 

Sơn năm 2020. UBND thành phố đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (b/c);  

- TT Thành ủy (b/c);  

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c); 

- Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; 

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh;  

- Thông tấn xã VN thường trú tại LS; 

- Báo Nhân dân thường trú tại LS; 

- Báo Tiền phong thường trú tại LS; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh LS; 

- Cổng TTĐT tỉnh LS; 

- Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT, Trang TTĐT TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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CÔṆG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 

CUỘC THI “ẢNH ĐẸP DU LỊCH” THÀNH PHỐ LẠNG SƠN NĂM 2020 

  
 Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch” thành phố Lạng Sơn. 

 

- Tên cá nhân tham gia dự thi …………………………………............………….. 

- Nghệ danh (nếu có):………………………………….............………………….... 

- Ngày, tháng, năm sinh …………………. ………………………..............……… 

- Số CMND, ngày cấp, nơi cấp: ………………………………………………………. 

....................................................................................................................................................... 

- Địa chỉ liên lạc………………………………...................…………………………. 

...................................................................................................................................................... 

- Điện thoại nhà riêng:…...….… Cơ quan: ………Di động: ……...................... 

- Địa chỉ Email: ………………………………………………………….... 

- Nghề nghiệp : ............................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………... 

- Nơi công tác : ............................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………... 

- Tên tác phẩm:............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………... 

- Địa danh sáng tác tác phẩm:................................................................................... 

……………………………………………………………………………………. 

- Tổng số ảnh :.............................................................................................................. 

Tôi cam đoan đây là tác phẩm do tôi sáng tác, không vi phạm bản quyền 

tác giả./. 

                Ngày…… tháng….. năm 20… 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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