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SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Số: 1322 /KH-SVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 16 tháng 06 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi ảnh đẹp du lịch online năm 2021
“Vẻ đẹp du lịch Xứ Dừa”
Căn cứ Công văn số 1203/UBND-KGVX ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc cho chủ trương tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến
truyền thông quảng bá du lịch năm 2021.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) xây dựng kế hoạch tổ chức
cuộc thi ảnh đẹp du lịch online năm 2021 với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tạo cơ sở dữ liệu về hình ảnh phục vụ công tác truyền thông, quảng bá xúc
tiến du lịch.
- Thông qua các tác phẩm dự thi nhằm giới thiệu, quảng bá các danh lam
thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, các điểm đến du lịch, sản phẩm du lịch, hình
ảnh vùng đất và người Bến Tre đến với du khách trong và ngoài nước.
2. Yêu cầu:
- Đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả,
chính xác và công bằng.
- Cuộc thi phải tạo sự lan tỏa, thu hút nhiều đối tượng tham gia.
II. NỘI DUNG
1. Chủ đề: “Vẻ đẹp du lịch Xứ Dừa”.
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, nét sinh hoạt
hằng ngày, phong tục tập quán, ẩm thực, sự kiện, lễ hội, làng nghề… trên địa bàn
tỉnh Bến Tre.
- Tính năng động, hiện đại, thân thiện và bình yên về đất và người Bến Tre.
- Điểm đến du lịch, hình ảnh du lịch ấn tượng, đặc trưng của quê hương Xứ
Dừa.
2. Đối tượng dự thi:
- Các 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.
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- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc không được tham
gia dự thi.
3. Hình thức tổ chức:
- Ban Tổ chức nhận ảnh của tác giả gửi tham gia dự thi qua hộp thư điện tử:
cuocthianhdepdulichbentre@gmail.com.
- 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”.
- Ban Tổ chức tiến hành chấm, công bố kết quả và trao giải.
4. 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.
5. Thể lệ cuộc thi: (Thể lệ cuộc thi được đính kèm).
6. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Giúp việc:
6.1. Ban Tổ chức:
- Phó Giám đốc Sở VHTTDL (phụ trách Du lịch) - Trưởng ban;
- Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch - Phó Trưởng ban;
- Phó Phòng Quản lý Văn hóa - Thành viên;
- Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh - Thành viên;
- Mời đại diện chi hội Nhiếp ảnh (Hội VHNT NĐC) - Thành viên.
6.2. Ban Giám khảo:
- Giám đốc Sở VHTTDL - Trưởng ban;
- Mời Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bến Tre - Phó Trưởng ban;
- Mời đại diện Hội đồng Nghệ thuật tỉnh Bến Tre - Thành viên;
- Mời 02 chuyên gia về nhiếp ảnh (Hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt
Nam) - Thành viên.
6.3. Tổ Giúp việc:
- Chuyên viên Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch - Tổ trưởng;
- Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch - Tổ phó;
- Chuyên viên Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh - Tổ viên.
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III. 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;
- 05 giải Ba, mỗi giải trị giá: 2.500.000đ (Ba triệu 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.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa không thường xuyên năm 2021 cấp
cho Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch (kèm dự toán kinh phí thực hiện).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
1.1. Phòng Quản lý Du lịch: Tham mưu Sở mời thành viên tham gia Ban
Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc và ban hành Quyết định thành lập. Cử
người tham gia Tổ Giúp việc.
1.2. Phòng Quản lý Văn hóa: Tham mưu các nội dung liên quan đến lĩnh
vực phụ trách, cách thức tổ chức cuộc thi, chấm thi và tổng kết phát giải.
1.3. Văn phòng Sở: Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất trong suốt quá
trình tổ chức chấm giải; phối hợp theo dõi tiến độ thực hiện, ban hành các văn bản
liên quan.
1.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Thẩm định và hướng dẫn sử dụng kinh
phí tổ chức cuộc thi theo qui định.
1.5. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch:
- Tham mưu soạn thảo kế hoạch, văn bản tuyên truyền phát động cuộc thi;
tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch. Quyết toán kinh phí cuộc thi theo qui
định. Tiếp nhận kết quả cuộc thi và triển khai tuyên truyền, quảng bá du lịch Bến
Tre.
- Tiếp nhận các tác phẩm dự thi, cung cấp các thông tin cho các đối tượng
tham gia cuộc thi; giải đáp thông tin (nếu có). Thiết lập hộp thư điện tử
cuocthianhdepdulichbentre@gmail.com để tiếp nhận các tác phẩm dự thi và trang
fanpage www.facebook.com/cuocthianhdepdulichbentre theo dõi bình chọn từ
khán giả. Phối hợp tổ chức chấm thi, tổng kết và trao giải cuộc thi. Thực hiện các
nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác tổ chức và chấm giải cuộc thi.
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1.6. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh
- Tham gia thành viên Ban Tổ chức cuộc thi, phối hợp hỗ trợ về chuyên môn
liên quan đến cách thức tổ chức.
- Cử người phối hợp thực hiện việc truyền thông rộng rãi Thể lệ cuộc thi trên
các kênh fanpage, website của đơn vị.
2. Đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh: Tham gia vào Ban Giám khảo cuộc thi,
phối hợp tuyên truyền đến các doanh nghiệp du lịch, Hiệp hội Du lịch trong cả
nước về cuộc thi. Khuyến khích sự tham gia của lực lượng hoạt động du lịch.
3. Đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu: Tham gia vào
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi; phối hợp tuyên truyền đến các hội viên
trong và ngoài tỉnh tham gia cuộc thi. Hỗ trợ công tác chuyên môn, phương thức tổ
chức và chấm giải.
4. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát Thanh và Truyền
hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi, các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố: Phối hợp tuyên truyền và phát động cuộc thi. Triển khai đến
công chức, viên chức, người lao động và người dân hưởng ứng tham gia cuộc thi.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch online 2021 chủ đề
“Vẻ đẹp du lịch Xứ Dừa”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, đề nghị
các cơ quan, đơn vị cùng phối hợp triển khai thực hiện để cuộc thi đạt hiệu quả
cao./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- BGĐ Sở VHTTDL;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh;
- Hội VHNT, HĐNT tỉnh, HHDL;
- Đài PTTH, Báo ĐK;
- Tổng Cục Du lịch;
- Sở VHTTDL/Sở DL/Sở VHTTcác tỉnh/thành;
- Phòng VHTT các huyện/thành phố;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, XTDL.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Bàn

UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN
(Kèm Kế hoạch số
/KH-SVHTTDL ngày tháng
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Stt
Nội dung
1 Cơ cấu giải
thưởng
Giải Nhất
Giải Nhì
Giải Ba
Giải Khuyến khích
Giải phụ do khán
giả bình chọn “Ảnh
có lượt bình chọn
cao trong tóp 10”
2 Bồi dưỡng Ban Tổ
chức, Ban Giám
khảo, Tổ giúp việc
Ban Tổ chức
Ban Giám khảo
Tổ giúp việc
3 Chi phí lễ trao
giải tổng kết
Nước uống
Hoa tặng các tác
giả đạt giải

năm 2021

Số lượng

Đơn giá

Số tiền
53.500.000

01 giải
03 giải
05 giải
15 giải

8.000.000
4.000.000
2.500.000
1.000.000

8.000.000
12.000.000
12.500.000
15.000.000

10 giải

600.000

6.000.000

ĐVT: đồng
Ghi chú

10.000.000
05 người
05 người
03 người

700.000
1.000.000
500.000

70 đại biểu

5.000

9 bó

200.000

3.500.000
5.000.000
1.500.000
5.950.000
350.000
Tặng hoa
cho các
1.800.000
giải Nhất,
Nhì, Ba
400.000

In phông trao giải
01
400.000
In Giấy chứng
34
100.000
3.400.000
nhận + khung
TỔNG (1+2+3)
69.450.000
Bằng chữ: Sáu mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng./.

