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THÔNG BÁO
Cuộc thi Giới thiệu ẩm thực An Giang năm 2021
Căn cứ Kế hoạch số 3083/KH-SVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2021
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang về việc Tổ chức Cuộc thi Giới
thiệu ẩm thực An Giang năm 2021.
Với mục tiêu tìm kiếm những tác phẩm video clip giới thiệu về những nét
đặc trưng trong văn hóa ẩm thực An Giang, truyền tải sự thú vị, hấp dẫn đến
khách du lịch. Qua đó, kích thích mong muốn khám phá, trải nghiệm của du
khách đến với du lịch An Giang. Thúc đẩy du lịch ngày càng phát triển thực
hiện thắng lợi quan điểm xác định du lịch là động lực phát triển của tỉnh An
Giang. Đồng thời kích hoạt hoạt động du lịch An Giang, tạo nên không khí vui
tươi, phấn khởi của Ngành trong những tháng cuối năm 2021.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tổ chức Cuộc thi Giới thiệu ẩm thực
An Giang năm 2021, với nội dung cụ thể như sau:
1. Chủ đề cuộc thi: “Ẩm thực An Giang - độc đáo và hấp dẫn”
2. Đối tương dự thi:
- Thí sinh là công dân Việt Nam đã từng đi du lịch An Giang, từng thưởng
thức ẩm thực An Giang, không giới hạn về độ tuổi và không vi phạm pháp luật
đều có quyền tham gia cuộc thi.
- Các nghệ nhân ẩm thực của An Giang; Các đầu bếp đang làm việc tại
các nhà hàng, khách sạn, quán ăn trên toàn quốc; Cán bộ, công chức đang công
tác tại các sở, ban ngành, Ban quản lý các khu điểm du lịch, Ủy ban nhân dân 11
huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh.
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và Tổ giúp việc
không được tham gia dự thi.
3. Nội dung dự thi:
Bám sát chủ đề của cuộc thi “Ẩm thực An Giang - độc đáo và hấp
dẫn”, các thí sinh dự thi được tự do sáng tạo, lên ý tưởng thực hiện video clip có
lời bình giới thiệu về ẩm thực của An Giang. Video có thể được dàn dựng với
nhiều hình thức.
4. Thời gian tổ chức:
- Thời gian nhận video dự thi: từ khi ra thông báo đến hết ngày 20
tháng 11 năm 2021. Đối với Video gửi qua đường bưu điện sẽ căn cứ vào thời
gian của dấu bưu cục nơi gửi.
- Thời gian công bố trao giải: dự kiến ngày 20/12/2021.

5. Giải thưởng:
+ 01 giải nhất: 6.000.000đ/giải + Giấy khen + Kỷ niệm chương cuộc thi.
+ 02 giải nhì: 5.000.000đ/giải + Giấy khen + Kỷ niệm chương cuộc thi.
+ 03 giải ba: 4.000.000đ/giải + Giấy khen + Kỷ niệm chương cuộc thi.
+ 05 giải khuyến khích: 3.000.000đ/giải + Giấy khen + Kỷ niệm chương
cuộc thi.
Ngoài ra, tất cả các Video clip được vào Vòng Chung kết (nhưng không
đạt giải) sẽ được Ban Tổ chức tặng kỷ niệm chương và 01 phần quà lưu niệm
của cuộc thi.
6. Chi tiết về cuộc thi:
- Tham khảo tại Thể lệ cuộc thi (gửi kèm Thông báo này) hoặc trên Cổng
thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang:
http://sovhttdl.angiang.gov.vn/
- Thông tin về Cuộc thi xin vui lòng liên hệ:
1. Bà Huỳnh Thị Như Lam -Trưởng phòng Phòng Quản lý du lịch (Sở
VHTTDL An Giang): 0918. 868 624.
2. Bà Bùi Thị Xuân Hương - Chuyên viên Phòng Quản lý du lịch (Sở
VHTTDL An Giang): 0911. 676. 026.
Rất mong nhận được sự quan tâm hưởng ứng của các tập thể và cá nhân
yêu thích du lịch An Giang nói chung, ẩm thực An Giang nói riêng trong và
ngoài tỉnh tích cực tham gia cuộc thi.
Trân trọng/.
Nơi nhận:
- Như đối tượng dự thi;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, P.QLDL.
(Ghi chú: Đính kèm Thể lệ Hội thi và
Mẫu đăng ký dự thi)
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