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KẾ HOẠCH
Phối hợp tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Nam” năm 2022
Thực hiện Quyết định số 1606-QĐ/UBND ngày 07/9/2018 của Ủy ban
Nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch
tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 12-NQ/TU
ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch
vụ, trọng tâm là du lịch và logistics tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng
đến năm 2030.
Nhằm tăng cường công tác thông tin, xúc tiến quảng bá du lịch; xây dựng
chiến lược quảng bá cho du lịch Hà Nam; giới thiệu hình ảnh đẹp về mảnh đất và
con người Hà Nam đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế, Sở Văn hóa
Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật xây dựng kế hoạch tổ
chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Nam” với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Quy hoạch, Kế hoạch
về phát triển Du lịch của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà
Nam, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin quảng bá, xúc tiến du lịch Hà Nam,
góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Hà Nam trong những năm tới.
- Thông qua cuộc thi, lựa chọn các bức ảnh đẹp về du lịch Hà Nam, nhằm
xây dựng ngân hàng dữ liệu ảnh du lịch Hà Nam phục vụ công tác tuyên truyền,
quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh.
- Khuyến khích, tôn vinh tác giả sáng tác các tác phẩm mới lạ, độc đáo về
phong cảnh, văn hóa truyền thống, con người Hà Nam, tạo sự hấp dẫn, mong
muốn được trải nghiệm, khám phá đối với du khách trong nước và quốc tế.
- Đây là một trong các hoạt động thiết thực của tỉnh Hà Nam hưởng ứng
Năm Du lịch quốc gia 2022 “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”.
2. Yêu cầu
- Tổ chức cuộc thi phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình
thức; được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các
tác giả nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh biết để sáng tác và
tham dự; Tổ chức chấm ảnh phải thật sự khách quan, trung thực.
- Các hoạt động trong cuộc thi phải được tổ chức phù hợp, an toàn, đảm
bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

II. NỘI DUNG
1. Chủ đề cuộc thi: “Ảnh đẹp Du lịch Hà Nam”
2. Thời gian tổ chức
- Phát động cuộc thi: Tháng 03/2022.
- Thời gian tiếp nhận ảnh dự thi: Đến hết tháng 9/2022.
- Chấm ảnh dự thi; Tổ chức tổng kết, trao giải và triển lãm: Tháng 10/2022.
3. Đối tượng dự thi
Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp là công dân Việt
Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đang công tác,
sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi.
Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo và Ban Thư ký không được tham
gia dự thi.
4. Tác phẩm dự thi
- Nội dung tác phẩm dự thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Nam” phải phản ánh được
những yếu tố sau:
+ Hình ảnh các điểm đến du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di
sản văn hóa Hà Nam.
+ Những khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt thường ngày, phong tục tập
quán, văn hóa ẩm thực của người dân; hình ảnh du khách khám phá, trải nghiệm, hòa
mình vào cuộc sống của người dân bản địa tại những điểm đến du lịch.
+ Những công trình lịch sử - văn hóa, các loại hình du lịch, các lễ hội, các
hình thức văn hóa,văn nghệ dân gian, các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh
Hà Nam.
(Hình ảnh của các tác phẩm dự thi phải được chụp tại tỉnh Hà Nam)
5.Thể lệ cuộc thi: Ban Tổ chức ban hành riêng.
6. Kinh phí tổ chức
Từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Hà Nam năm 2022
7. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi
- Trưởng Ban Tổ chức: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Phó trưởng Ban Tổ chức:
+ Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.
+ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch.
- Các thành viên: Trung tâm Xúc tiến Du lịch Hà Nam.
8. Ban Giám khảo Cuộc thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn
học Nghệ thuật Hà Nam và Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Xây dựng Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi, Quyết định thành lập Ban Tổ chức,
Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và các nội dung liên quan tổ chức cuộc thi.
- Dự trù kinh phí tổ chức phát động cuộc thi, chấm thi, tổng kết và trao giải.
- Tổ chức phát động và tổng kết cuộc thi.
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức cuộc thi: Tổ chức các cuộc họp Ban Tổ
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chức, Ban Giám khảo; tiếp nhận các tác phẩm dự thi;in giấy chứng nhận cho tác
giả đạt giải; báo cáo kết quả tổ chức cuộc thi; hoàn thiện các thủ tục thanh quyết
toán các chi phí tổ chức cuộc thi.
- Thông báo cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương
và địa phương.
- Tổ chức đăng tải các tác phẩm ảnh dự thi có chất lượng trên các phương
tiện thông tin do đơn vị quản lý.
- Tổ chức triển lãm “Ảnh đẹp Du lịch Hà Nam” tại buổi tổng kết.
2. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Nam
- Tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi và đóng góp ý kiến
chuyên môn về nội dung của cuộc thi.
- Mời Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam là cơ quan chuyên môn bảo trợ
cho cuộc thi và tham gia Ban Giám khảo cuộc thi.
- Mời các nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên, không chuyên trong và ngoài tỉnh
tham gia lễ phát động và tổng kết cuộc thi.
- Tổ chức thông báo, vận động, tuyên truyền các nội dung, thể lệ cuộc thi
đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia cuộc thi.
- Tổ chức đăng tải các tác phẩm ảnh dự thi có chất lượng trên các phương
tiện thông tin do đơn vị quản lý.
Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà
Nam” năm 2022 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Văn học Nghệ
thuật tỉnh Hà Nam. Các đơn vị căn cứ nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện,
đảm bảo hiệu quả kế hoạch đề ra./.
TM. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
CHỦ TỊCH

TM. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Minh Sơn

Nguyễn Văn Trọng

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Hội NSNAVN (bảo trợ cuộc thi);
- Sở VHTTDL, Sở DL các tỉnh, thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- Hội Văn học nghệ thuật;
- Đài PTTH, Báo Hà Nam;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT (Sở VHTTDL& Hội VHNTHN).
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