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Cuôc. thi "Anh dp du ljch Hung Yen" 
lan thu II - 2021 

Thrng Yen, ngây c51 tháng 02 nám 2021 

và k hIiS 

- S& Van hóa, The thao và Du licli; S& Du lch các tinlilthành phi; 
- Hi Van hc Ngh thut các tinh!thânh phô; 
- Trung tm Xüc tiên, D tix, Thixcmg mai Va Dii ljch; 

Trung tarn Thông tin xüc tiên Du itch  các tinhI thành ph& 
- Các co quan báo clii Trung uong và dja phurcmg. 

Can cir Ké hoach s 06/KR-SVHTTDL ngày 26 tháng 01 nàm 2021 cia 
S& Van hôa, The thao Va Du ljch Hung Yen ye vic to chüc Cuc thi "Anh dçp 
Du 1jch Hung Yen" lan thir II — 2021. 

Nhàm giói thiu, quáng bá hmnh ânh du lc1i Hung Yen nôi riêng cüng nhir 
quãng ha hInh ãnh clii Fch Vit Narn nôi chung den vô'i du khách trong nu6c vâ 
quôc tê Ben canh do tao nguOn tu lieu phong phu cho cac hoat dông tuên 
truyên, quãng bá xiic tiên ctâu ttx phát triên du 1ch. S Van hôa, The thao và Du 
lich tinE to chrc Cuc thi "Anh dp Du lcli Hung Yen" lan thir II — 2021. 

Dê thu hit dirçic dOng dâo các to chi'rc, cá nhãn trong Ca nuóc tham gia 
hu&ng i'rng Cuc thi. S& Van hóa, The thao và Dii lich tinh Hung Yen trân trng 
kmh dê nghi Quy ca quan dcm s 1 hO tra tuvên truyCn clang tal The lê cuOc thi 
trCn trang thông tin din tiTr cüa ca quan! dcrn vj và thông tin rng râi den các to 

chüc, cá nhin trên da bàn tIch crc tharn gia cuc thi "Anh clp Du ljch Hung 
Yen" lan thir II — 2021 ii kern theo The l ciiç$c thu.  Thông tin chi tiCt dàng tãi 
trén website: http ://Eunventourism. corn.vn  , http://sovhttdi.hunven.ov.vn   

S& V hóa, The thao vã Dii Ijch tinh Hung Yen rt mong nh.n ducic sir 
quaii tIm phôi hcp cüa QUçT ca quan, don vi, sr hu&ng áng nhit tInh cüa các tác 
giái. 

I'%Toi nl:ân: 
-Nhirkinh giri; 
- Lnh thi0 Sà VHTTDL: 
- Phông QLDL; 
- Urn: VT, TTTTXTDL. 

KT. GIAi1 DOc 



THE LE 
"Anh açp flu Ijch Htrng Yen" hii thfr II - 2021 

I 1th/'Vn tlieo Quj ét dinh sO 1.3 /QD-BTC ngaj L/ e2-'2 021 
- - H f\c 2 \ HE- cua Trzcoig Ban To chuc cupc thi,) \o\ ff 

DU L\G 

Y NGHA 

- Cuc thi "Anh dp  Du 1ch Hung Yen" In thft II - 2021 nhin giài thiu, 
quãng bá limb ãnli du ljch Thing Yen nói riêng cOng nhu quáng bá hInh ãnh du lch 
\7 jt Narn nói chung den vói du khách trong nuâc và quôc th. 

- Nhin ton vinh các tác già, các t chic, cá nhn dang boat dng trong lTnh 
vic van boa - ngh thut sang tác các tác phñm nhiêp nh rn&i l, dc dáo the hin 
nhftng net dtc tiimg ye van hOa, llch  st, t'.r nhiOn và con ngi.thi xir Nhãn. Lira ch9n ra 
cac birc ãnlh ctp ye du ljch Hung Yen, nhärn xây drng ngân hang dft Iiu ãnh p1c 
vii cOng tác tuyên tniyên, quâng bá xüc tiên du Ijch Hung Yen. 

II. BOI TUNG Dli' TEll 
Các nhà nhip ánh chuyOn nghip và khOng chuyên nghip trên dja bàn tinh, 

trong mthc và quc tê, nhuing ngiirô'i quan tm dn du 1ch Hung Yen cO ttthng, 
sang to các hinh ãnh dçp, .n tung v du lch Hung Yen. Riêng Thành viên Ban to 
chirc, Hi doug Giám khào, to Thu kr  Cuôc thi khOng duçc quyên tham gia dir thi. 

Ill. NOI DUNG, iiirii Arii TAC PHAM DT TEll 
- Các birc àith dir thi mang chü c1 Du ljch Hung Yen có ãê tài cia ding, là 

nhng birc ành phân ái'th ye dp cuc sOng, con ngithi Hung Yen horn nay thông qua 
I5ng kInh flu Ijch. 

- Là các tác plum phán ánh duç'c các net dc suc. cüa các tài nguyen clii 1ch: di 
san van hoá, di tich lid sir, l hi, các lrig nghê truy€n thOng, am thrc, các loai hinh 
ngh thi4t, van ba dan gialt... trong tinh Hung Yen. 

IV. QUY DINII DOI vOi TAC PHAM DIJ TilT 
- Anh dir thi phâi dirçc chip trén da bn tinh Hung YOu. 

- Anh. dr thi là ành rnàu hoc den trng, dii6i dang  file ãnh k thut s& djnh 

clang jpg, kich thu&c chiOu dài nhãt tr 45cm tth len, d phân giãi 300dpi, dung 
luqng tôi thiêu 4Mb (khOng chdp nhçn file scan hoçic chyp iqi ti ánh g14) 

- A1Th di thi là ành dan (khOng ch4v n/ian ánh bç$,); mi tác giâ duqe gui ti cia 
là 30 rih. 

- Mi tác giâ phâi gui kern theo Phiu dr thi cbthi dng file word, trong do ghi 
rO thu tu và tOn file, chü thich mi tác phm, ho và ten tác giã, cija chi, din thoi, 

email liOn he. Khuyn khich ãnh dt thi CO chi thIch rO tOn nhãn vt là cá nhân hoc 

tp the, cia danh noi chup, rnO tã sir kin khOng qua 150 hr (co rncu phiu dic thu kern 
theo). Tác già khOng c5 Phiu dr thi vói dày diX thông tin nOi trOn coi nhu khOng hqp 

l. 

- Dt ten file ánh theo rnu: h9 và ten tác giâ_tinhlthành k3'r hieu file. 

- Chup nhn the tác phum dtrcte xir l bi các thi pháp k th4t, nhung khOng 

duxqc chip ghép lam sai Ich hin thrc. Ban t chirc se yêu cãu tác già gi'ri file gad cie 

kiêm tra khi cn thiêt. Ban TO ch(rc khOng chju trách nhirn ye các tác phâm tham 
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gia du thi sai quy djnh và nhftng htr hông, tht lac  trong qua trInh gth dn Ban To 
chrc. 

- Các tác gia tham gia phái bao dñm vâ tit chiu trách nhim v ãnh dir thi, 
không vi phaiii quy dnh pháp 1ut, kliông trái v&i thuan phong m ti,ic cüa ngithi 
Viêt Narn; IdiOng vi pham Luât Ban quyên. Nêu phát hin vi pham sau ldii cOng bO 
kêt qua, Ban tO ch'c s thu hi giãi thir&ng. 

- Ban T chirc khOng ciip nhn nhftng tác pMm ânh dã d?t  giái  tal  cáe cuc 
tin, lien hoan cap khu vrc do. Hcii ngh Si Nhiep anh Vit Narn bao trq va to chixc. 

- Ban TO chirc dtxc quyên sr diiig các tác phm dat  giâi Va duc ch9n thIng 
bay cho các miic dich tuyên truyOn, quãng bá dii Ijeli Hung Yen ma khOng phái trâ 
bâtk'r clii phi nào. 

- Tác giâ Co ãnh dot giãi hoc trtrng bay cô the s dixçic yêu cu gCri file ánh 
cé dung iixcnig I&n bão dam chat luçmg dê phOng iOn tRrng bay triên 1am. 

V. QUYN LVI 
- Cuc thi "Anh dçp du lch Hung Yen" ln thfr II - 2021 duçc sr bão trq ngh 

th4t cüa Hi nghê s nhiOp ành Vit Nam. Các tác phâm dat  giái Ba tr& len s dWc 
Hôi Ngh s Nhiép ânh Viêt Nam cap Bng chig nhn và tinh diem theo quy the 
cila }J 

- Nhftng tác phâm dat  giâi khuyn khIch và tác phtm ch9n tnxng bay tnên lam 
sê dunc Ban tO chüc trao Giây chtmg nh.i 

- DOi vOi các cá nhn, don v dat giái thiiOng: 
+ Dir xc h trcx quàng bá, gii thiu tác phm tai the hôi cho trin lam du ljch 

trong nirOc Va quOc tO; 
• + Dune uu dAi, h trc co ch& chinh sách di vOi tao phm dat  giâi (n&i co). 
- Nhfiuig tác phrn ducrc chçna tnmg bay trin lam BTC se h tror nhun but tnrng 

bay là 200.000vnd/ ãnh 
- Nhftng ãnh khOng dat  giâi, khi duçxc hra ch9n str dung  cho các rniic dIch in 

an, quàng ha du lich, tác giã cüa tác pham s dirge trã thu lao bn quyOn mt lan theo 
giá tr và chat ltrcmg tha tác phâm. 

VI. CV CAU GIAI TIIUNG 

Cuc thi "Anh dp Du ljch Hung Yen" cO co câu giãi thithng nhtr sau: 

TT Giâi thtth'ng So 1u'ng GM tr Thành tiên 
I Giâi nhât 01 10.000.000 10.000.000 

2 GiâinhI 02 6.000.000 12.000.000 

3 Giâiba 03 3.000.000 9.000.000 

4 Giáikhuynkhich 10 1.000.000 10.000.000 

Tang  cng 41.000.000 

VII. PHUVNG THtC, TIIOI GIAN NIIAN TAC PHAM & TO cmTc 



1. Phwo'ng thñc gz't'i file ành dr thi: 
- Tác giã gui file qua Email: hungyen.tourism gnizctil. corn 
- Gui clia CDIDVD, USB qua ctrông bun din hoic tnrc tiêp den Ban to chirc 

CuOc thi theo dia chi: 
Trung tam Thông tin xiic ti&i Dii 1ch Hung Yen 

DIC: s 313, ththng Nguyn Van Linh, phi.thng An Tao, UP. Hung Yen 

Diii thoi: 02213552.517 hoic Mr. Duy : 0986.436.306 
(Lien he trong giô' hành chinh,) 

2. Thôi gian. nhin Mc ph/Im và ti chic trin 1ffm 
- Tlii gian nhân tác phni dir thi tir ngây tháng 2/2021 d&i h& ngay 

30/9/2021. 

- Thi gian tng kt, trao giâi tlni&ng, t chi.rc tri lam: Thang 11/2021. 
- Dja di&n du kin t chIrc trao giâi vâ t chuc tri&i lam: Báo tang tinh Hung 

Yen, ducng Pham Bach HO, phithng Hiên Narn, thãnh phO Hung Yen, tinh Hung 
Yen. 

Trén day là Th l uc thi "Anh dp Dii ich Hung Yen" Ian thu II - 2021. 
Ban TO chuc Cu3c thi rat mong nhii dtrc sx hithng üng vâ tharn gia tich cre cüa 
cac tO chuc vâ cá nhan âê cuc thi thành cong tOt dp./. 

BAN TO CH1C 
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Ten file Ten tác phârn (chit thick nh) STT 

SOVANHOA, ThE ThAO &DULCHHUNGYEN CONGllOAXAHQIQIUNGHEA\'H;TNAM 
BANTOCHI5CCUOCThI Dôc lap — Tir do — Jianli phitc 

ANHDIPDUICHHIJNG  YEN  L&N TH(1'IE -2021 
Hzrng Yen, ngày tháng nárn 2021 

PfflEU DJI Tifi 

c giá 4r ghi dwó'i dqng file word vâ gici kern theo ánh d t1ii) 

Ho và tên  Nam/N  

Nàrn sinlr    S CMTND  

Dia chi lien he:.  

Diên thou:  .Ernail  

Tôi cam doan day là tác phm do tôi siing tãc, không vi phm ban quy&1. 
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