Thể lệ kèm KH: 1693/KH-SVHTTDL; 02/10/2020

THỂ LỆ
Cuộc thi ảnh, video, clip du lịch Lai Châu năm 2020
(Ban hành kèm theo Thông báo số:
/ KH-SVHTTDL, ngày
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

/10/2020 của

I. CHỦ ĐỀ, HÌNH THỨC, NỘI DUNG CUỘC THI
1. Chủ đề: Biên cương tỏa sáng
2. Hình thức
- Tác phẩm dự thi được thể hiện dưới dạng ảnh, video, clip.
- Các tác phẩm xuất sắc sẽ được tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện
truyền thông, các trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, trang thông tin điện du lịch Lai Châu, du lịch Tây Bắc.
3. Nội dung cuộc thi
- Ảnh: đề tài về vẻ đẹp quê hương, cuộc sống, con người Lai Châu hôm nay
thông qua lăng kính Du lịch.
- Video, clip: đề tài về trải nghiệm, khám phá du lịch, văn hóa các dân tộc Lai
Châu, giới thiệu vẻ đẹp mảnh đất, con người Lai Châu, tiềm năng du lịch, quá trình
đổi mới, phát triển và hội nhập của tỉnh Lai Châu.
Khuyến khích các tác phẩm tham gia thể hiện được tình yêu Lai Châu, góp
phần xây dựng quê hương Lai Châu giàu đẹp, văn minh.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
- Đối với cá nhân: là công dân Việt Nam. Mỗi tác giả có thể tham gia nhiều tác
phẩm phù hợp với chủ đề Cuộc thi.
- Đối với tập thể: là các nhóm tác giả hoặc cơ quan, tổ chức trên toàn quốc có
các tác phẩm dự thi.
* Lưu ý: thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được
tham gia Cuộc thi thi.
2. Số lượng tác phẩm: không hạn chế số lượng.
III. THỜI GIAN
- Phát động Cuộc thi: tháng 10/2020.
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 20/10/2020 đến ngày 10/12/2020.
- Thời gian chấm thi: từ ngày 15/12/2020 đến ngày 20/12/2020.
- Thời gian công bố và trao giải: trước ngày 30/12/2020.
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IV. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM
1. Quy định chung
- Ảnh, các cảnh quay trong video, clip dự thi phải được chụp/ quay trên địa bàn
tỉnh Lai Châu trong khoảng thời gian 01/01/2019 đến hết thời hạn nhận tác phẩm dự thi.
- Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm dự thi.
- Tác phẩm thể hiện được chủ đề và nội dung đảm bảo theo yêu cầu của thể lệ
cuộc thi; phải là video, clip, ảnh chân thực, không dùng kỹ xảo, ghép ảnh, trừ việc
điều chỉnh độ sáng tối, tương phản, cân chỉnh màu sắc. Khi cần, Ban Tổ chức sẽ yêu
cầu tác giả nộp file gốc để đối chiếu.
- Ảnh, video, clip tham gia cuộc thi không vi phạm thuần phong mỹ tục, pháp luật
văn hóa Việt Nam, không chứa đựng những nội dung tiêu cực về chính trị, tôn giáo.
Nghiêm cấm tuyên truyền, kích động những hành vi bạo lực, tuyên truyền phản động
hoặc hành vi phá hoại. Nghiêm cấm sử dụng những từ ngữ, hình ảnh, thông tin không
lành mạnh, thiếu văn hóa. Ban Tổ chức có toàn quyền hủy bỏ những tác phẩm có chứa
nội dung nhạy cảm hoặc ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam.
- Ảnh, video, clip dự thi bắt buộc phải có các thông tin kèm theo gồm: Họ và tên
cá nhân hoặc tên tập thể, dân tộc, năm sinh, số CMND/Thẻ căn cước, địa chỉ, đơn vị
đang học tập hoặc công tác, số điện thoại liên hệ; địa điểm chụp, chú thích tên tác
phẩm, lời bình, thuyết minh cho nội dung tác phẩm bằng tiếng Việt hoặc dịch ra tiếng
Việt. Không ghi chú thích, chữ ký trên file video, clip, ảnh; nếu file video, clip, ảnh nào
có ký hiệu, dấu hiệu nhận dạng, tác giả sẽ bị loại trực tiếp mà không phải thông báo.
- Những tác phẩm đã từng tham gia cuộc thi, liên hoan trước đây dưới mọi hình
thức được coi là không hợp lệ.
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về sự mất mát, hư hỏng, thất lạc trong
quá trình vận chuyển đường bưu điện.
2. Quy định riêng về quy cách tác phẩm
2.1. Đối với ảnh dự thi:
Là ảnh màu hoặc đen trắng, dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, dung lượng tối thiểu
5Mb trở lên/1 ảnh (không chấp nhận file ảnh scan hoặc chụp lại từ ảnh giấy). Ưu tiên
tác phẩm có kèm bản thuyết minh, mô tả sự việc, hoạt động,…
2.2 Đối với video, clip:
- Có tiêu đề, lời bình hoặc phụ đề.
- Thời lượng tối thiểu 2 phút, tối đa 8 phút.
- Định dạng file mp4; chất lượng hình ảnh tối thiểu HD - 720p, chất lượng âm
thanh 128kbps trở lên, riêng phần âm nhạc không vi phạm bản quyền; ngôn ngữ lời

3

bình Tiếng Việt (sử dụng phụ đề Tiếng Anh). Ưu tiên tác phẩm có kèm bản thuyết
minh ý tưởng kịch bản.
V. HỒ SƠ DỰ THI, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN
1. Hồ sơ dự thi tác giả gửi theo đường bưu điện bao gồm:
- File ảnh, video, clip gốc lưu trên CD hoặc DVD.
- Phiếu dự thi theo mẫu của Ban tổ chức (có kèm theo thể lệ này hoặc tải trên
trang web http://svhttdl.laichau.gov.vn;).
- Hồ sơ dự thi phải được đóng vào 01 phong bì, ngoài phong bì ghi rõ “Dự thi
Ảnh, video, clip du lịch Lai Châu năm 2020”.
2. Hồ sơ gửi qua hòm thư điện tử bao gồm:
- File ảnh, video, clip gốc.
- Phiếu dự thi theo mẫu của Ban tổ chức (có kèm theo thể lệ này hoặc tải trên
trang web http://svhttdl.laichau.gov.vn;).
- Tiêu đề ghi rõ “Dự thi Ảnh, video, clip du lịch Lai Châu năm 2020.
3. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:
- Tác giả gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Quản lý du
lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu Tầng 6 nhà D Khu Trung tâm
Hành chính Chính trị tỉnh Lai Châu.
- Tác giả gửi vào hòm thư điện tử theo địa chỉ Email: pqldl.sovhttdl@laichau.gov.vn
- Mọi chi tiết liên hệ: Điện thoại: 0213.3877.727 Phòng Quản lý du lịch - Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu.
VI. HÌNH THỨC VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Hình thức chấm điểm và xếp loại kết quả tác phẩm
- Ban giám khảo chấm các tác phẩm tham gia dự thi.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Đối với tác phẩm ảnh:
+ 01 giải nhất: Giấy chứng nhận + tiền thưởng ( trị giá 5.000.000 đồng).
+ 01 giải nhì: Giấy chứng nhận + tiền thưởng ( trị giá 2.000.000 đồng mỗi giải).
+ 02 giải ba: Giấy chứng nhận + tiền thưởng ( trị giá 1.000.000 đồng mỗi giải).
- Đối với tác phẩm video, clip:
+ 01 giải nhất: Giấy chứng nhận + tiền thưởng ( trị giá 10.000.000 đồng).
+ 01 giải nhì: Giấy chứng nhận + tiền thưởng ( trị giá 5.000.000 đồng).
+ 01 giải ba: Giấy chứng nhận + tiền thưởng ( trị giá 3.000.000 đồng).
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Tùy theo điều kiện thực tế, Ban Tổ chức sẽ trao một số giải phụ.
VII. SỬ DỤNG TÁC PHẨM DỰ THI
1. Cuộc thi ảnh, video, clip du lịch Lai Châu năm 2020 không nhằm mục đích
kinh doanh.
2. Các tác phẩm dự thi không trả lại cho tác giả, sau khi công bố kết quả cuộc
thi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyền khai thác, sử dụng các tác phẩm tham
gia dự thi để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá (không nhằm mục đích kinh
doanh) dưới mọi hình thức mà không phải trả chi phí quyền tác giả, các quyền liên
quan khác cho tác giả.
VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ
1. Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả tham gia dự thi, các tập thể, cá nhân
đăng ký dự thi phải chịu trách nhiệm quyền tác giả của ảnh, video, clip dự thi; các
quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Thể lệ cuộc thi
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai châu không chịu trách nhiệm về những
tranh chấp quyền tác giả và các quyền liên quan khác.
Mọi trường hợp vi phạm quyền tác giả, Ban tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả dự thi.
2. Việc nộp tác phẩm dự thi khẳng định tác giả chấp thuận Thể lệ cuộc thi và
chuyển quyền sử dụng tác phẩm cho Ban tổ chức Cuộc thi.
IX. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
- Mọi khiếu nại, thắc mắc lien quan đến Cuộc thi và kết quả thi các tập thể, cá
nhân phản ánh trực tiếp về Ban tổ chức Cuộc thi, Ban tổ chức sẽ xem xét, giải quyết
trước khi công bố kết quả chung cuộc.
- Trong quá trình tham gia cuộc thi, nếu có vướng mắc hoặc các vấn đề phát
sinh đề nghị, phản ánh, thông tin kịp thời về Ban tổ chức cuộc thi qua Phòng Quản lý
Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu địa chỉ: Tầng 6 nhà D khu
Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Lai Châu; ĐT 0213.3877.727, Email:
pqldl.sovhttdl@laichau.gov.vn hoặc Đồng chí Đặng Thị Loan SĐT 0912.542.333.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
Cuộc thi ảnh, video, clip du lịch Lai Châu năm 2020
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu,
Họ và tên:………………………………….. Giới tính: ………………………..
Số CMND: ……………….., ngày cấp: ………………., nơi cấp: …………….
Đơn vị công tác (nếu có): ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Email: …………………………………………………………………………..
Điện thoại: ………………………………………………………………………
Sau khi nghiên cứu Thể lệ Cuộc thi ảnh, video, clip du lịch Lai Châu năm 2020,
do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu tổ chức. Tôi đăng ký tham gia
ảnh/video/clip dự thi do tôi tự chụp, quay và các thông tin gửi kèm là hoàn toàn phù
hợp với bản gốc mà tôi đang giữ. Tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và
thực hiện nghiêm các điều khoản được quy định trong Thể lệ cuộc thi. Nếu sai tôi xin
chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.
………., ngày
tháng năm 2020
Người đăng ký dự thi
(Ký và ghi rõ họ tên)

