
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC HÀ 
 

Số:       /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Hà, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Bắc Hà năm 2021” 

 

Căn cứ Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt 

động nhiếp ảnh; 

Căn cứ Thông báo kết luận số 352-TB/HU ngày 08/4/2021 của Huyện ủy 

Bắc Hà về việc tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Bắc Hà năm 2021’’; Văn bản  

số 452/SVHTTDL-QLVH ngày 20/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Lào Cai về việc tham gia ý kiến đối với Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh đẹp 

Bắc Hà. 

 Để quảng bá cảnh quan thiên nhiên và con người của mảnh đất “Cao 

Nguyên trắng” tới du khách thập phương, UBND huyện Bắc Hà ban hành kế hoạch 

tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Bắc Hà năm 2021”, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

- Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Bắc Hà năm 2021” nhằm giới thiệu, quảng bá 

hình ảnh con người, văn hóa, thiên nhiên đặc trưng riêng có của Bắc Hà tới đông 

đảo du khách trong nước và quốc tế. Thông qua cuộc thi nhằm gìn giữ và phát huy 

những giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên đã ưu ái, ban tặng cho Bắc Hà. 

- Là dịp tri ân những nhà báo, những nhà nghệ thuật đã đến, gắn bó với Bắc 

Hà trong những năm qua, nhân ngày Báo chí Việt Nam 21/6. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung 

- Các bức ảnh dự thi mang chủ đề về Du lịch Bắc Hà, phản ánh nét văn hóa 

đặc trưng, phong phú, đa dạng về cuộc sống, sinh hoạt của các dân tộc sinh sống 

tại Bắc Hà; tài nguyên du lịch, công trình du lịch - văn hóa, các khu điểm du lịch, 

di sản văn hóa, di tích lịch sử, lễ hội, danh thắng, các làng nghề truyền thống, các 

loại hình văn hóa dân gian trong phạm vi huyện Bắc Hà. 

- Là những bức ảnh chưa đoạt giải ở các cuộc thi, chưa từng được công bố. 

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, các tác giả không được sử dụng các tác phẩm 

đang dự thi để tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác, những bức ảnh chỉ được đăng tải 

khi kế hoạch được ban hành. 

- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả và các quyền liên 

quan theo quy định của pháp luật. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về bất cứ 

tranh chấp nào liên quan đến bản quyền của tác phẩm dự thi. 

2. Hình thức tổ chức: Tổ chức thi trên trang Fanpage du lịch của huyện (Có 

Thể lệ cuộc thi đính kèm). 
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3. Đối tượng dự thi 

- Các cá nhân, nhiếp ảnh gia, chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, những 

người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh trong và ngoài huyện. 

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia cuộc thi này. 

4. Thời gian 

 -  Thời gian gửi ảnh dự thi: từ 08h00", ngày 26/4/2021 đến 17h00" ngày 

16/5/2021. 

 -  Ban tổ chức đăng bài lên Fanpage du lịch của huyện: ngày 19/5/2021. 

 -  Thời gian bình chọn: từ ngày19/5/2021 đến hết ngày 07/6/2021. 

 - Ban Giám khảo chấm tác phẩm dự thi: từ ngày 08/6/2021 đến hết ngày 

15/6/2021. 

 - Công bố kết quả và trao giải: dự kiến trước hoặc trong ngày 21/6/2021 

(Ngày báo chí cách mạng Việt Nam). 

5. Cơ cấu giải thưởng 

TT Giải thưởng Số lượng Giá trị Thành tiền 

1 Giải nhất 01 5.000.000 5.000.000 

2 Giải nhì 02 4.000.000 8.000.000 

3 Giải ba 03 3.000.000 9.000.000 

4 Giải khuyến khích 04 2.000.000 8.000.000 

Tổng  10  30.000.000 

6. Kinh phí. Kinh phí tổ chức và giải thưởng cuộc thi: Ngân sách huyện. 

7. Ban giám khảo: Do UBND huyện thành lập. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin (đơn vị Thường trực cuộc thi) 

- Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch, Thể lệ; thành lập Ban Tổ 

chức, Ban Giám khảo cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Bắc Hà năm 2021”. 

- Tuyên truyền rộng rãi về Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi trên các phương tiện 

thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội do huyện quản lý như:  

https://www.facebook.com/dulichbachalc/  

 https://dulichbacha.net/  

- Giải đáp, cung cấp thông tin về cuộc thi. 

https://www.facebook.com/dulichbachalc/
https://dulichbacha.net/
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- Tiếp nhận các tác phẩm dự thi của các thí sinh đăng ký dự thi gửi về. Đăng 

tải các tác phẩm được Ban Giám khảo chọn lựa lên trang Fanpage du lịch của 

huyện để tiến hành bầu chọn. 

- Dự trù kinh phí tổ chức cuộc thi, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm 

định trình UBND huyện theo quy định. 

- Chuẩn bị địa điểm, các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật để chấm giải 

thưởng, tổ chức Lễ trao giải và trưng bày, triển lãm kết quả cuộc thi; đón tiếp đại 

biểu tham dự Lễ trao giải cuộc thi. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thẩm định dự toán kinh phí, trình UBND 

huyện phê duyệt. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin trong công tác tuyên truyền, 

quảng bá sâu rộng cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Bắc Hà năm 2021” trên các phương 

tiện truyền thanh, truyền hình, tuyên truyền lưu động... 

- Chuẩn bị các điều kiện về âm thanh, ánh sáng trong công tác tổ chức trao 

giải và trưng bày, triển lãm các tác phẩm đạt giải của Cuộc thi. 

5. UBND các xã, thị trấn: Tuyên truyền rộng rãi Kế hoạch và Thể lệ cuộc 

thi “Ảnh đẹp Du lịch Bắc Hà” trên các phương tiện thông tin đại chúng tới các tổ 

chức, cá nhân và Nhân dân hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 

6. Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia cuộc thi. 

Nghiên cứu Thể lệ cuộc thi, chọn lựa các tác phẩm nhiếp ảnh đặc sắc nhất 

gửi về Ban Tổ chức (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) theo địa chỉ gmail: 

thianhbacha@gmail.com. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Bắc Hà năm 2021” 

của UBND huyện Bắc Hà. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức, cá 

nhân quan tâm đăng ký tham gia cuộc thi và phối hợp triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- TT. HU, HĐND, UBND huyện; 

- Sở VH,TT&DL; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn; 

- CLB Du lịch huyện; 

- Lưu VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Khoa 
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