UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số:

1693 /KH-SVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lai Châu, ngày 02 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Ảnh, video, clip du lịch Lai Châu năm 2020
Thực hiện Công văn số 2094/UBND-VX ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh Lai
Châu về triển khai Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu lần thứ II, năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 8/5/2017 của UBND tỉnh Lai
Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày
18/9/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số
10/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh.
Để phục vụ tốt công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Lai Châu, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ảnh, video, clip du lịch
Lai Châu năm 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Cuộc thi ảnh, video, clip du lịch Lai Châu năm 2020 nhằm giới thiệu, tuyên
tuyền, quảng bá hình ảnh, những nét đẹp đặc trưng về cảnh quan thiên nhiên, bản
sắc văn hóa, con người, thế mạnh du lịch của Lai Châu đến với đông đảo nhân dân,
du khách trong nước và quốc tế.
Lựa chọn được các bức ảnh, video, clip đẹp về du lịch Lai Châu đảm bảo tính
thẩm mỹ, tính đặc thù phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, phục vụ các
nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác đối nội, đối ngoại của
tỉnh. Đưa hình ảnh du lịch Lai Châu xuất hiện chuyên nghiệp, ấn tượng, hấp dẫn du
khách và các nhà đầu tư.
Thông qua cuộc thi nhằm xây dựng kho tư liệu hình ảnh, video, clip về Lai
Châu để góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch.

Tôn vinh các tác giả, tác phẩm ảnh, video, clip mới, độc đáo, thể hiện được
những nét đặc trưng về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa con người Lai Châu, góp
phần đẩy mạnh phong trào sáng tác nghệ thuật.
2. Yêu cầu
Cuộc thi phải được tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, tạo dư luận tốt đẹp,
thu hút đông đảo Nhân dân và du khách theo dõi và ủng hộ; đảm bảo thiết thực,
hiệu quả và tiết kiệm.
II. NỘI DUNG
1. Chủ đề cuộc thi: Biên cương tỏa sáng
2. Thời gian, địa điểm
- Phát động cuộc thi: tháng 10/2020.
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 10/12/2020.
- Thời gian chấm thi: Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 20/12/2020.
- Thời gian công bố và trao giải: Trước ngày 30/12/2020.
- Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai
Châu (phòng Quản lý Du lịch) tầng 6, nhà D, Khu Trung tâm Hành- Chính chính
trị tỉnh Lai Châu.
3. Đối tượng dự thi
- Đối với cá nhân: Là công dân Việt Nam. Mỗi tác giả có thể tham gia nhiều
tác phẩm phù hợp với chủ đề của Cuộc thi.
- Đối với tập thể: Là nhóm tác giả hoặc cơ quan, tổ chức trên toàn quốc có tác
phẩm dự thi.
4. Nội dung, hình thức
- Nội dung: Phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, con người, cuộc sống, bản sắc văn
hóa độc đáo, thế mạnh du lịch của tỉnh, công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh Lai châu.
- Hình thức: Thông qua những tác phẩm ảnh và video, clip.
5. Cơ cấu giải thưởng
- Đối với nội dung thi ảnh: 01 giải nhất; 01 giải nhì; 02 giải ba.

- Đối với nội dung thi video, clip: 01 giải nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba.
(Có Thể lệ Cuộc thi ban hành kèm theo Kế hoạch).
III. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC, HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
1. Ban Tổ chức
- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Mời Lãnh đạoTỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Mời Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Mời Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.
- Mời đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
2. Ban Giám khảo
- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Mời Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.
- Mời đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Mời đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh.
- Lãnh Phòng Quản Lý Du lịch.
- Đại diện một số phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Tổ thư ký
Chuyên viên Phòng Quản lý Du lịch, Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình,
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tổ chức Cuộc thi sử dụng trong nguồn kinh phí đã giao cho Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch trong trương trình tổ chức Tuần Du lịch - Văn hóa Lai
Châu lần thứ II, năm 2020 và nguồn xã hội hóa (nếu có).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Quản lý Du lịch
- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký và các quyết
định, văn bản có liên quan đến cuộc thi.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác phát động
tuyên truyền về cuộc thi.
- Tiếp nhận tác phẩm dự thi, đăng tải trên các mạng xã hội và các phương tiện
thông tin đại chúng theo quy định của Ban Tổ chức.
- Chuẩn bị Giấy chứng nhận, giải thưởng theo đúng quy định.
- Tham mưu Tổ chức Công bố, trao giải và thực hiện giới thiệu, trưng bày các
tác phẩm đạt giải.
- Vận động tài trợ (hỗ trợ về kinh phí tổ chức, giải thưởng, công tác tuyên
truyền…) cho cuộc thi.
2. Văn phòng Sở
- Chủ trì xây dựng dự toán kinh phí của cuộc thi theo đúng quy định.
3. Các phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Tuyên truyền, quảng bá, huy động công chức, viên chức trong đơn vị
tham gia Cuộc thi.
4. Đề nghị phối hợp tuyên truyền và phát động cuộc thi
Để cuộc thi thành công, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch trân trọng đề nghị:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phối hợp tổ chức tuyên truyền Cuộc thi.
- Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tuyên truyền, phát động cuộc thi
rộng rãi tới các cơ sở Đoàn, đoàn viên thanh niên và vận động các cơ sở đoàn tham
gia Cuộc thi.
- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tuyên truyền, quảng bá, phát động cuộc thi
rộng rãi tới cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi.
- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
triển khai tổ chức cuộc thi và thông báo và khuyến khích hội viên các chi hội trực
thuộc tham gia cuộc thi.
- Đài Phát thanh và Truyền hình Lai Châu, Báo Lai Châu phối hợp trong
công tác thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức và kết quả cuộc thi. Chỉ đạo các
phòng, ban trực thuộc và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành hưởng ứng
tham gia cuộc thi.

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp tuyên truyền, triển
khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn
hưởng ứng tham gia cuộc thi.
5. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương
Hỗ trợ tuyên truyền Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi đến các tổ chức và các nhân
có khả năng tham gia trên địa bàn tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ảnh, video, clip du lịch Lai Châu năm
2020 của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các
huyện, thành phố trong tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương cùng phối hợp để cuộc thi thành công tốt đẹp./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Lai Châu;
- UBND các huyện, thành phố;
- Sở VHTTDL, Sở DL các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương;
- Phòng VH&TT các huyện, thành phố;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, QLDL.
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