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Bình Định, ngày    tháng      năm 2022 

 

 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng” 

trên Trang fanpage “Tin tức Bình Định” năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 3806/QĐ-UBND ngày 30/09/2021 của UBND tỉnh 

về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 06-Ctr/TU ngày 

14/5/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về phát triển du lịch Bình Định trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 17/04/2019 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 

09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tăng cường hoạt động truyền 

thông về du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Trên cơ sở đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

37/TTr-STTTT ngày 14/7/2022; UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch tổ 

chức Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng” trên Trang 

fanpage “Tin tức Bình Định” năm 2022, với các nội dung cụ thể như sau: 

I  MỤC Đ CH,     CẦU  

1. Tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, con người Bình 

Định đến với du khách trong nước và quốc tế, cũng như truyền tải tình yêu khám 

phá du lịch Quy Nhơn, Bình Định của du khách bốn phương thông qua mạng xã 

hội. 

2. Thúc đẩy, kích cầu các hoạt động du lịch Quy Nhơn - Bình Định; cổ 

vũ, động viên nỗ lực kích hoạt lại hoạt động của các đơn vị kinh doanh dịch vụ 

du lịch; khu, điểm du lịch trong điều kiện “bình thường mới”. 

3. Cuộc thi phải được tuyên truyền quảng bá sâu rộng, tạo dư luận tốt, sức 

lan tỏa lớn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách theo dõi, tham gia; đồng thời 

đảm bảo tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả và đáp ứng các quy định trong 

công tác phòng, chống dịch.  

II  ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, TÁC PHẨM DỰ THI, HÌNH THỨC 

THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC 
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1  Đối tượng dự thi 

- Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Bình Định và các 

địa phương khác trong cả nước.  

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc không thuộc 

đối tượng tham gia dự thi. 

2. Quy định về tác phẩm dự thi, hình thức thi, thời gian tổ chức 

2.1. Về tác phẩm dự thi 

- Cá nhân tham gia dự thi gửi không quá 3 ảnh đối với một lần dự thi. 

- Ảnh được chụp tại địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi, ẩm thực, danh 

lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa tại Quy Nhơn hoặc các địa phương khác 

trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ảnh phải kèm theo lời giới thiệu (không quá 90 từ) 

về sự thu hút, nổi bật, hấp dẫn của địa điểm. 

- Ảnh dự thi là ảnh màu, được chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động 

hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác; không được cắt ghép, chỉnh sửa; kích thước 

tối đa: 2048 x 2048 pixel, tối thiểu: 900 x 900 pixel; định dạng (.jpg hoặc .png). 

Ảnh đẹp, rõ ràng. 

- Nội dung tác phẩm dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục; không vi 

phạm pháp luật Việt Nam. 

- Nghiêm cấm sử dụng những từ ngữ, hình ảnh, thông tin không lành 

mạnh, thiếu văn hóa trong tác phẩm dự thi. 

- Các tác phẩm dự thi không đáp ứng được các quy định tại Thể lệ được 

xem là không hợp lệ, bị loại khỏi Cuộc thi. 

- Cá nhân có tác phẩm dự thi chịu trách nhiệm về quyền tác giả, tác phẩm, 

sở hữu trí tuệ, các quyền, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.  

2.2. Thời gian tổ chức 

- Ban Tổ chức bắt đầu nhận tác phẩm dự thi: từ ngày ban hành Kế hoạch 

cho đến hết ngày 31/10/2022. 

- Tổng kết, trao giải Cuộc thi dự kiến tổ chức trong năm 2022. 

III. GIẢI THƯỞNG 

Cuộc thi có các giải thưởng sau: 

- 01 giải Nhất, trị giá:     10.000.000 đồng.  

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá:      7.000.000 đồng. 

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá:      5.000.000 đồng.  
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- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá:    2.000.000 đồng. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Đối với các nội dung liên quan đến cuộc thi do Sở Thông tin và Truyền 

thông chủ trì triển khai thực hiện, sử dụng từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp văn 

hóa - thông tin đã được phân bổ cho Sở Thông tin và Truyền thông tại Quyết 

định số 4950/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022.  

Đối với các nội dung liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi do các sở, 

ngành, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện, sử dụng kinh phí từ nguồn kinh 

phí năm 2022 đã được bố trí cho các đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện.  

2. Tranh thủ từ các nguồn xã hội hóa, đóng góp của doanh nghiệp và các 

nguồn hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông  

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện Kế hoạch; tổng kết, trao giải Cuộc thi; báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh kết quả thực hiện. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức của Cuộc 

thi (Thể lệ của Cuộc thi do Ban Tổ chức ban hành).  

- Chịu trách nhiệm thành lập Ban Giám khảo, Tổ giúp việc. 

- Thực hiện xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Cuộc thi và quản lý, sử 

dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên 

truyền của cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo hệ 

thống truyền thanh tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Cuộc thi. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị có liên quan tổ chức 

tuyên truyền trực quan về Cuộc thi tại các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch 

sử, văn hóa, các khu du lịch để du khách biết và hưởng ứng tham gia. 

2. Sở Du lịch 

- Lồng ghép, kết hợp tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi trong các hội 

nghị, sự kiện, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Bình Định. 

- Thông tin về nội dung của Kế hoạch cho các cơ sở lưu trú, các đơn vị lữ 

hành, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch để các đơn vị tuyên truyền và chia 

sẻ về Cuộc thi để du khách biết và hưởng ứng tham gia. 
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- Có Văn bản đề nghị Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố hỗ 

trợ đăng tải Thể lệ Cuộc thi trên Cổng/trang thông tin điện tử của Tổng cục Du 

lịch và Sở Du lịch/ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố. 

3. Sở Văn hóa và Thể thao 

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa 

tích cực tuyên truyền về Cuộc thi để du khách biết và hưởng ứng tham gia. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có 

liên quan triển khai công tác tuyên truyền trực quan tại các điểm danh lam thắng 

cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, các khu du lịch... 

4. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, trường đại học, cao đẳng trên địa 

bàn tỉnh 

- Thông báo rộng rãi trong cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc về 

Cuộc thi; Đăng tải nội dung Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi trên Trang thông tin 

điện tử, trang fanpage trên mạng xã hội Facebook do cơ quan, đơn vị thiết lập. 

- Vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 

hội viên tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.  

5. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh  

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, công tác tổ chức và kết quả Cuộc 

thi; đăng tải Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi để người dân biết và tham gia. 

- Thông báo rộng rãi trong đơn vị về Cuộc thi; vận động cán bộ, viên 

chức tích cực tham gia Cuộc thi. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Phát động hưởng ứng Cuộc thi tại địa phương, động viên, khuyến 

khích cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân 

dân trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi.  

- Ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn tuyên truyền về Cuộc thi 

tại địa phương.  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn vận động, khuyến khích cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia 

Cuộc thi. 

- Đăng tải Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi trên cổng/trang thông tin điện tử, 

trang fanpage trên mạng xã hội Facebook do cơ quan, đơn vị, địa phương thiết 

lập. 
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - 

điểm đến lý tưởng” trên Trang fanpage “Tin tức Bình Định” năm 2022. Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp triển 

khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, 

điều chỉnh cho phù hợp./. 

 

  Nơi nhận: 
- CT, PCT Lâm Hải Giang;  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Báo Bình Định, Đài PTTH Bình Định; 

- Hiệp hội Du lịch Bình Định; 

- Các trường đại học, cao đẳng; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- CVP, PVP VX; 

- Lưu: VT, K9. 
 

 

KT  CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lâm Hải Giang 
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