
THỂ LỆ 
Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Bắc Hà” năm 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày       tháng 04 năm 2021 của 
UBND huyện Bắc Hà) 

 

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 của Bắc Hà tới đông 
đảo du khách trong nước và quốc tế. 

- Tôn vinh các tác giả, các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn 
hóa-nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng thẩm mỹ cho các tác phẩm ảnh 
nghệ thuật trong và ngoài huyện. 

- 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. Thể lệ và hình thức tham gia 

1. Đối tượng tham gia: 

- 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. 

2. Cách thức tham gia: 

 Bước 1: Người tham gia truy cập vào fanpage du lịch của huyện theo địa 
chỉ sau đây: https://www.facebook.com/dulichbachalc; click Like fanpage để 
trở thành thành viên của fanpage. 

 Bước 2: Mỗi cá nhân tham gia dự thi được đăng ký không quá 05 tác 
phẩm dự thi là một bức ảnh và  phần mô tả ảnh/ lời bình cho tác phẩm 
(cation) không 

quá 200 ký tự về Phòng Văn hóa và Thông tin theo địa chỉ gmail: 

thianhbacha@gmail.com 

 - Tiêu đề email: Tham gia Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Bắc Hà 2021. 

 - Nội dung email ghi rõ: 

 + Họ Tên đầy đủ người tham dự. 

 + Địa chỉ Facebook của người dự thi. 

 + Chú thích rõ: họ tên, chức vụ, bộ phận đang công tác. 

 Bước 3: Vận động bình chọn: 

 Nhấn like hình của mình trong Album “Ảnh đẹp Du lịch Bắc Hà”, Share 
hình về tường nhà (profile Facebook) và để chế độ công khai. Kêu gọi bình 
chọn cho hình của mình trong Album bằng cách nhấn like/share, comment 
dưới ảnh dự thi. 

 Lứu ý: Các lượt like, comment, share thực hiện trên fanpage của huyện. 

 3. Quy định về ảnh dự thi: 

https://www.facebook.com/dulichbachalc
mailto:thianhbacha@gmail.com


 - Ảnh chất lượng cao, sắc nét, kích cỡ ảnh dự thi: File mềm từ 3.0 MB trở 
lên. 

 - Tác phẩm đạt giải, in thống nhất kích thước 50cmx75cm, chất liệu gỗ 
lụa( Phí in ấn, chủ tác phẩm đạt giải chi trả cho cơ sở in ấn theo quy định) 

 - Mỗi một bức ảnh phải gửi kèm theo phần mô tả ảnh/ lời bình cho tác 
phẩm không quá 200 ký tự; 

 - Tác giả chịu trách nhiệm về tính pháp lý và chi phí bản quyền hình ảnh, 
bản quyền tư liệu sử dụng trong tác phẩm dự thi. 

 - Ảnh dự thi chưa từng đoạt giải ở bất kỳ cuộc thi ảnh nào. 

 - Tác phẩm dự thi phải đảm bảo không vi phạm thuần phong mỹ tục, tôn 
giáo, không vi phạm pháp luật Việt Nam. 

 - Không chấp nhận ảnh chắp ghép làm sai lệch hiện thực. 

 - Những tác phẩm không được lựa chọn, Ban tổ chức sẽ gửi trả lại tác giả 
nếu tác giả yêu cầu. 

 4. Một số quy định khác: 

 - Các tác phẩm phạm quy sẽ bị loại khỏi cuộc thi. 

 - Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm với các tác phẩm bị hư hỏng, mất 
mát, chậm trễ do quá trình chuyển từ phía tác giả gửi đến. 

 - Với những tác phẩm được chọn triển lãm và trao giải thưởng, Ban tổ 
chức yêu cầu tác giả gửi file chất lượng theo yêu cầu để phục vụ công tác in ấn, 
tuyên truyền.  

 - Ban Tổ chức có quyền sử dụng tác phẩm được chọn triển lãm, trao giải 
thưởng để phục vụ cho công tác tuyên truyền, đối ngoại không nhằm mục đích 
thương mại mà không phải trả bất cứ một khoản thù lao nào khác. Quyền nhân 
thân thuộc về tác giả; 

 - Nếu phát hiện tác phẩm vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết 
quả chấm chọn, tước giải thưởng và các quyền lợi khác (nếu có) với tác phẩm 
đó. 

 5. 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). 

 6. Cách thức tính điểm: 

 Tiêu chí chấm điểm của các tác phẩm dựa vào số lượt like, comment, 
share bài viết trên địa chỉ Fanpage du lịch của huyện : 

 - Với mỗi lượt like ảnh sẽ được tính 1 điểm. 



 - Với mỗi lượt comment sẽ được tính 2 điểm (một tài khoản chỉ tính 
được 1 lần). 

 - Với mỗi lượt share ảnh sẽ được tính 3 điểm. 
 ĐIỂM BÌNH CHỌN = ĐIỂM LIKE + ĐIỂM COMMENT + ĐIỂM SHARE 

 *Lưu ý: 

 - Các lượt like, comment, share phải là thực tế, nếu phát hiện thí sinh 
nào gian lận ban tổ chức sẽ huỷ tác phẩm dự thi. 

 - Trong trường hợp thí sinh có số điểm bằng nhau, Ban tổ chức sẽ tiến 
hành xét theo thứ tự ưu tiên như sau, để tìm ra người thắng cuộc: 

 + Thí sinh có lượt share nhiều hơn 

 + Thí sinh có lượt comment nhiều hơn 

 + Thí sinh có lượt like nhiều hơn 

 7. Cơ cấu giải thưởng: 

 - 01 giải nhất: 5.000.000 đồng/giải - Thí sinh có Tổng số điểm cao nhất. 
 - 02 giải nhì: 4.000.000 đồng/giải - Thí sinh có tổng số điểm cao thứ hai. 
 - 03 giải ba: 3.000.000 đồng/giải - Thí sinh có tổng số điểm cao thứ ba. 

 - 04 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải -  Thí sinh có tổng số điểm 
cao thứ tư. 

 Mọi chi tiết xin liên hệ: 

 + Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

 + Địa chỉ: TDP Nậm Sắt 2, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

 + Điện thoại: 02143.880.243 gặp ông: Bùi Văn Vinh - Trưởng phòng 
VHTT. 
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