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I. CHỦ ĐỀ, HÌNH THỨC, NỘI DUNG CUỘC THI 

 1. Chủ đề: “Bình Thuận - Điểm hẹn xanh” 

 2. Thể loại  

- Thi sáng tác ảnh. 

- Thi sáng tác video clip. 

- Thi viết bài: Gồm các thể loại văn, thơ, ký sự…  

3. Nội dung 

Sáng tác ảnh, video clip, viết bài trên các lĩnh vực về tiềm năng, lợi thế của 
Bình Thuận. Trong đó, tập trung khám phá vẻ đẹp của quê hương, đất nước, văn 
hóa, con người và các điểm đến du lịch của Bình Thuận. Nhấn mạnh đến các thế 
mạnh của tỉnh Bình Thuận: “Du lịch xanh, Nông nghiệp công nghệ cao, Năng 
lượng sạch”. 

 II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Là các tổ chức, cá nhân đã từng sinh sống, làm việc, du lịch tại Bình Thuận, 
không giới hạn độ tuổi (những người là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, 
Tổ Thư ký Cuộc thi thì không được tham gia Cuộc thi). 

 Mỗi tổ chức, cá nhân đều được sáng tác một hoặc nhiều tác phẩm để tham dự 
đối với từng nội dung của Cuộc thi.  

 III. THỜI GIAN  

 1. Phát động cuộc thi: Ngày 07/7/2020 (đã thực hiện). 

2. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Bắt đầu từ ngày 01/8/2020 đến ngày 
10/10/2020. 

3. Thời gian chấm thi: Từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020. 

4. Thời gian công bố và trao giải: Tối 23/10/2020. 

 IV. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM 

 1. Quy định chung 
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 - Ảnh, video clip, bài viết dự thi phải được chụp, quay trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận hoặc viết về Bình Thuận theo nội dung đề ra trong khoảng thời gian từ 
01/01/2020 đến thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi; tác phẩm dự thi là những 
tác phẩm chưa được phổ biến, chưa tham gia cuộc thi nào khác trước đó. 

 - Mỗi tác giả (nhóm tác giả) được gửi một hoặc nhiều tác phẩm dự thi. 

 - Tác phẩm dự thi phải thể hiện được chủ đề và nội dung đảm bảo theo yêu 
cầu của Thể lệ Cuộc thi; phải là video clip, ảnh, bài viết chân thật, không dùng kỹ 
xảo, ghép ảnh (trừ việc điều chỉnh độ sáng tối, tương phản, cân chỉnh màu sắc), 
phải do chính tác giả dự thi sáng tác.  

 - Ảnh, video, clip, tin bài 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, kích động bạo lực… 

 2. Quy đinh riêng về quy cách tác phẩm 

 2.1. Đối với ảnh dự thi: 

Là ảnh màu dung lượng tối thiểu 5Mb/ 1 ảnh, (không chấp nhận file ảnh scan 
hoặc chụp lại từ giấy). 

Có chú thích địa điểm chụp, tên ảnh bằng tiếng Việt (hoặc song ngữ Việt - 
Anh).  

 2.2. Đối với video clip 

 - Có tiêu đề, lời bình hoặc phụ đề bằng tiếng Việt (hoặc song ngữ Việt - 
Anh); 

 - Thời lượng từ 02 đến 05 phút/tác phẩm; 

 - 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. 

 2.3. Đối với bài viết 

 Văn, thơ, ký sự.... không quá 1.000 từ/tác phẩm, bằng tiếng Việt (hoặc song 
ngữ Việt - Anh). 

 V. ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI 

 1. Thi sáng tác ảnh về Bình Thuận 

Tác phẩm dự thi gửi trực tiếp tại địa chỉ  https://anhdepbinhthuan2020.com. 

Hoặc gửi về Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh, qua email:  
hotrodukhachbt@gmail.com hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ số 24 Nguyễn Tất Thành, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, điện thoại: 0252.3832987. 

* Mỗi tác phẩm dự thi chỉ được gửi tại 01 địa chỉ trong hai địa chỉ nêu 
trên. 
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2. Thi sáng tác video clip về Bình Thuận 

Tác phẩm dự thi gửi về Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, qua email:  
banbientap@bttv.org.vn hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ số 339 - 341 Thủ Khoa Huân, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, điện thoại: 0252.3822063. 

3. Thi viết bài viết về Bình Thuận 

Tác phẩm dự thi gửi về Báo Bình Thuận, qua địa chỉ email: 
baobinhthuan@gmail.com, hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ số 355 Võ Văn Kiệt, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, điện thoại: 0252.3604533.  

4. Lưu ý 

- Tác phẩm gửi dự thi phải ghi đầy đủ thông tin theo mẫu Phiếu đăng ký dự thi 
đính kèm, ký tên và ghi đầy đủ họ tên (nếu gửi qua thư điện tử thì phải scan hoặc 
số hóa); mỗi phiếu đăng ký dự thi tương ướng cho 01 tác phẩm.  

- Các tác phẩm dự thi sẽ được Ban Tổ chức duyệt và đăng tải trên các trang 
web hoặc mạng xã hội của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Thông tin 
xúc tiến du lịch tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận (không 
được tính nhuận bút). 

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Thể loại sáng tác ảnh 

 - 01 giải A, gồm Giấy chứng nhận + tiền thưởng. 

 - 02 giải B, gồm Giấy chứng nhận + tiền thưởng. 

 - 03 giải C, gồm Giấy chứng nhận + tiền thưởng. 

 - Từ 05 đến 10 giải khuyến khích, gồm Giấy chứng nhận + tiền thưởng. 

2. Thể loại sáng tác video clip 

- 01 giải A, gồm Giấy chứng nhận + tiền thưởng. 

 - Từ 01 đến 02 giải B, gồm Giấy chứng nhận + tiền thưởng. 

 - Từ 02 đến 03 giải C, gồm Giấy chứng nhận + tiền thưởng. 

 - Từ 03 đến 10 giải khuyến khích, gồm Giấy chứng nhận + tiền thưởng. 

3. Thể loại viết bài 

- 01 giải A, gồm Giấy chứng nhận + tiền thưởng. 

 - Từ 01 đến 02 giải B, gồm Giấy chứng nhận + tiền thưởng. 

 - Từ 02 đến 03 giải C, gồm Giấy chứng nhận + tiền thưởng. 

 - Từ 03 đến 10 giải khuyến khích, gồm Giấy chứng nhận + tiền thưởng. 

4. Giải thưởng khác 

Tùy vào điều kiện cụ thể và kết quả của Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ xem xét, 
tặng một số giải phụ cho một số tác phẩm dự thi có triển vọng, tác giả trẻ, tác giả 
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tham gia nhiều tác phẩm, thể loại… bao gồm Giấy chứng nhận kèm theo tiền 
thưởng.  

* Giá trị giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi công bố trước thời 
điểm chấm thi.  

V. SỬ DỤNG TÁC PHẨM 

1. Cuộc thi sáng tác ảnh, video clip, viết bài về Bình Thuận  năm 2020 không 
nhằm mục đích kinh doanh. 

2. Các tác phẩm đã gửi dự thi sẽ không trả lại cho tác giả. Sau khi công bố 
kết quả Cuộc thi, Ban Tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm tham gia dự thi để 
phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá dưới mọi hình thức mà không phải trả chi 
phí quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả. 

3. Đối với thể loại sáng tác ảnh, Ban Tổ chức sẽ chọn khoảng 100 tác phẩm 
xuất sắc nhất để tổ chức triển lãm vào dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Du lịch Bình 
Thuận (24/10/1995 - 24/10/2020). 

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ  

1. Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả tham gia dự thi. Tập thể, cá nhân 
đăng ký tác phẩm dự thi phải chịu trách nhiệm quyền tác giả của ảnh, video clip, 
bài viết dự thi; các tác quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện 
nghiêm túc Thể lệ của cuộc thi. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những 
tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. 

Mọi trường hợp vi phạm về quyền tác giả, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả dự 
thi đối với tác phẩm đó. 

2. Việc nộp tác phẩm dự thi khẳng định tác giả chấp nhận Thể lệ Cuộc thi và 
chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức Cuộc thi. 

VII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, THÔNG TIN LIÊN HỆ 

1. Mọi khiếu nại, thắc mắc liên quan đến Cuộc thi và kết quả dự thi, các cá 
nhân, tập thể phản ánh trực tiếp với Ban Tổ chức Cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ xem 
xét, giải quyết trước khi công bố kết quả chung cuộc. 

2. Trong quá trình tham gia Cuộc thi, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát 
sinh đề nghị phản ánh kịp thời về Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình thuộc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận - Số 86 Trần Hưng Đạo, phường Phú 
Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Số điện thoại: 0252.3824.578./. 
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