
 

THỂ LỆ  
Cuộc thi “Ảnh Du lịch Tuyên Quang” năm 2022 

 

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa 

- Nhằm cụ thể hoá các Nghị quyết, Đề án, Chương trình, Kế hoạch về phát triển 
du lịch của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch, góp phần thúc đẩy phát 

triển du lịch Tuyên Quang trong những năm tiếp theo. 

- Là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, con người, văn hoá, du lịch 
Tuyên Quang đến với nhân dân, du khách trong và ngoài nước. 

- Tìm kiếm, lựa chọn những tác phẩm đẹp, chất lượng nhằm tăng cường kho dữ liệu 
ảnh để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch Tuyên Quang.  

- Khuyến khích, tôn vinh các tác giả có tác phẩm mới lạ, độc đáo, có góc nhìn 
mới về mảnh đất, cuộc sống, con người, văn hoá, điểm đến du lịch Tuyên Quang, tạo 

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

Điều 2. Đối tượng dự thi 

- Tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh 

sống và làm việc tại Việt Nam.  

- Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi không được 

tham gia dự thi. 

Điều 3. Nội dung tác phẩm dự thi 

Tác phẩm dự thi là hình ảnh được chụp tại tỉnh Tuyên Quang, có nội dung thể 

hiện chủ đề Cuộc thi “Ảnh Du lịch Tuyên Quang” phản ánh những góc nhìn mới về 
cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, điểm đến du lịch, các loại 

hình du lịch, các làng nghề truyền thống, các lễ hội, sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch; 
những khoảnh khắc về cuộc sống, văn hoá dân tộc, nét sinh hoạt văn hoá thường ngày, 

phong tục tập quán, các hình thức văn hoá, văn nghệ dân gian, văn hoá ẩm thực của 
người dân; hình ảnh du khách khám phá, trải nghiệm các sản phẩm du lịch và hoà mình 

vào cuộc sống của người dân bản địa tại những điểm đến du lịch. 

Điều 4. Quy định đối với tác phẩm dự thi 

- Tham gia Cuộc thi tác giả phải chấp nhận những quy định của Cuộc thi đồng 
thời chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Nếu tác giả vi phạm, Ban Tổ 

chức sẽ loại toàn bộ số ảnh của tác giả đó mà không phải thông báo trước.  

- Ảnh tham dự Cuộc thi là ảnh đơn dưới dạng kỹ thuật số (mỗi tác giả gửi ảnh dự 

thi tối đa 10 ảnh), chỉ được đăng ký một tên và dùng một địa chỉ để gửi ảnh dự thi (nếu 
tác giả dùng nghệ danh thì phải ghi kèm họ và tên chính thức của mình); có chú thích 
ảnh, tên tác phẩm, địa điểm, thời gian chụp. 

- File ảnh có định dạng JPG, kích thước của chiều dài nhất tối thiểu 4000 
PIXEL, độ phân giải tối thiểu 300DPI, dung lượng mỗi file tối thiểu 6MB (không 
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chấp nhận file scan hoặc chụp lại từ ảnh giấy). Ảnh chụp không quá 03 năm so với 

thời điểm phát động Cuộc thi.  

- Ảnh dự thi phải được chụp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, khuyến khích các 

tác phẩm dự thi là ảnh mới chụp, không xa rời chủ đề Cuộc thi, trái với thuần phong 
mỹ tục hoặc có nội dung tư tưởng lệch lạc. 

- Ảnh chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số hoặc flycam, có thể là ảnh màu hoặc ảnh 
đen trắng. Chấp nhận các tác phẩm được xử lý kỹ thuật, cắt cúp căn chỉnh sáng tối 

nhưng không được chắp ghép, tẩy xoá làm sai lệch hiện thực.  

- Không chấp nhận những tác phẩm đã được giải thưởng của Hội Nghệ sĩ Nhiếp 
ảnh Việt Nam tổ chức hoặc phối hợp tổ chức; các cuộc thi trong và ngoài tỉnh. 

- Các tác phẩm đạt giải và được chọn trưng bày triển lãm sẽ được ngành Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang toàn quyền sử dụng không phải trả nhuận 

ảnh với mục đích để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch tỉnh Tuyên 
Quang tại các triển lãm, hội chợ trong nước, ngoài nước, trên các vật phẩm, ấn phẩm 

in, ghi hình, trên website của ngành và các phương tiện thông tin, truyền thông đại 
chúng, có ghi tên tác giả trong quá trình sử dụng. Sẽ trả tiền nhuận ảnh theo quy định 

hiện hành khi sử dụng trong các ấn phẩm mang tính chất thương mại. 

- Tác phẩm sau khi đạt giải nếu phát hiện có vi phạm quyền tác giả và quyền 

liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng, tiền thưởng 
và Giấy chứng nhận.  

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của tác giả 

- Mỗi tác giả chỉ sử dụng 01 tên, 01 địa chỉ khi đăng ký dự thi. 

- Thực hiện đúng Thể lệ Cuộc thi, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia Cuộc thi coi 
như chấp thuận mọi quy định trong Thể lệ Cuộc thi và cam kết tự nguyện chuyển giao 
quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức. Bản quyền ảnh thuộc về tác giả. 

- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan. Tác giả có tác phẩm đạt 
giải có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi 

Tác giả gửi tác phẩm (ảnh) về địa chỉ: http://anhdulichtuyenquang2022.com để 

tham gia dự thi.  

Điều 7. Thời gian nhận tác phẩm, chấm ảnh và tổng kết Cuộc thi 

- Từ ngày có thông báo phát động Cuộc thi đến hết ngày 20/8/2022: Tiếp nhận 
tác phẩm dự thi.  

- Trước ngày 31/8/2022: Tổ chức chấm tác phẩm dự thi. 

- Trước ngày 10/9/2022: Tổng kết, triển lãm ảnh và trao giải Cuộc thi (dự kiến dịp 

Tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể "Thực hành 
Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022). 

http://anhdulichtuyenquang2022.com/
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- Phương thức chấm chọn: Ban Giám khảo sẽ thực hiện chấm ảnh Online, chấm 

độc lập trên phần mềm chấm ảnh Online chuyên dụng. Kết quả sẽ được công bố tại 
buổi tổng kết, trao giải Cuộc thi. 

- Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả chấm ảnh trên trang website của Cuộc thi và 
thông báo tới tác giả, tác phẩm đạt giải. Ảnh được treo ở buổi tổng kết, triển lãm ảnh 

và trao giải cuộc thi được nhận nhuận ảnh là 300.000 đồng/ảnh (ba trăm nghìn 
đồng/ảnh). 

Điều 8. Cơ cấu giải thưởng  
 

STT Giải thưởng  
Số 

lượng 

Giá trị mỗi giải 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Giải nhất 01 10.000.000 10.000.000 

2 Giải nhì 03 7.000.000 21.000.000 

3 Giải ba 05 5.000.000 25.000.000 

4 Giải khuyến khích 10 2.000.000 20.000.000 

       Tổng giải thưởng 19  76.000.000 

 

Tổng số tiền chi giải thưởng: 76.000.000 đồng (Bảy mươi sáu triệu đồng). 

Điều 9. Khiếu nại (nếu có) 

Khiếu nại của người dự thi (nếu có): Gửi trực tiếp bằng văn bản đến Ban Tổ 
chức Cuộc thi sau khi công bố giải thưởng 03 (ba) ngày, Ban Tổ chức xem xét giải 

quyết trong thời hạn 03 (ba) ngày. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối 
cùng kết thúc khiếu nại. 

Điều 10. Trưởng Ban Tổ chức là người có toàn quyền quyết định, điều chỉnh, 

bổ sung Thể lệ Cuộc thi (nếu cần). 

* Giải đáp thông tin liên hệ: Ban Tổ chức Cuộc thi (Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch, Phòng Quản lý Du lịch, số điện thoại: 02073 816 496; hoặc đồng chí Nguyễn 
Thị Luyên, số điện thoại: 0975 376 994) trong giờ hành chính. 

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Ảnh Du lịch Tuyên Quang” năm 2022. Ban Tổ 

chức Cuộc thi trân trọng kính mời các nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và các tác giả yêu thích 

du lịch Tuyên Quang hưởng ứng, gửi ảnh tham gia Cuộc thi./. 

------------------------ 
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