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S:32/KH-SVHTTDL Blnh Duvng, ngày?J'tháng  3  näm 2022 

KE HOACH 
. A To chu'c cu9c thi Viet ye du 1ch Binh Dirong nam 2022 

Thirc hin Quy& djnh s 415/QD-SVHTTDL ngày 10/12/2021 v vic ban 
hành chuong trinh cong tác nãm 2022 cüa So Van hóa, Thêthao và Du ljch tinh 
BInh Duong; SO Van hóa, The thao vâ Du ljch xây dirng Kê hoach tO chüc cuc 
thi "Viêt cam nhân ye du ljch BInh Duong" näm 2022 ci the nhu sau: 

I. M!JC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- GiOi thiu, quãng bá các danh lam th.ng cãnh, di tich ljch sCr - van hóa, các dija 
diem du ljch, am thuc, hInh ãnh yang dat và con ngix&i BInh Duong den vOi nguOi 
dan, du khách trong và ngoài tinh, gop phân xay dirng thucing hiu du ljch BInh 
Duong. 

- Dy mnh hot dng truyn thOng, quáng bá du ljch BInh Dixo'ng thông qua 
vic phát dng den các Ca nhân, to chüc tham gia tim hiêu và viêt cam nhn ye du 
ljch BInh Ducmg. 

- To ngun Co sO dr 1iu thông tin, hInh ành v du ljch BInh Duong nh.m 
phiic vi cong tác tuyên truyên, quáng bá xüc tiên du ljch. 

, A 2. Yeu cau 

- Dam bão tInh thit thixc, hiu qua, tit kim; có sir phi hçip cht chê giia 
Ban To chOc cuOc thi vOi các don vj lien quan dê tO chirc cuc thi. 

- Cong tác thông tin, quãng bá v cuc thi c.n thrc hin thuông xuyen và lien 
tiic, tao duoc süc lan tOa iOn, thu hut dong dão ng.thi dan và du khách trong và 
ngoài tinh huOng üng và tham gia. 

IL NO! DUNG, H!NH THUC vA oOi TUNG THAM GIA 
1. Chü d cuc thi: "Du ljch BInh Duang! Trái nghim và cam nhan" 

2. Ni dung, hInh thirc d thi 

a) Ni dung: 

Tác phm dir thi th hin duOi dng các bài vit cam nh.n v cac danh lam 
thäng cãnh, di tIch lich sO - van hóa, khu, dim du lich, lang nghê truyên thông, các 
lé hi van hóa, tiêm nàng phát triên du ljch trén dja bàn tinh và phong each trong 
vic don tiêp, phuc vii. 

b) Hinh thOc: 

Bài dr thi trinh bay bang th 1oi van xuôi (khuyn khIch kern theo các thông 
tin minh h9a nhu: hinh ánh, video clip am thanh,... lien quan den bài viêt). 
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3. Di tirqng 

- Cong dan Vi@ Nam dang cong tác, sinh sng tai  Vit Nam (không gii hn 
do tuôi). 

- Thành viên Ban Ti chüc, Ban Giám kháo và T Thu k không duçc tham 
giadirthi. 

III. THI GIAN, D!A DIEM 
• •. P. • 1. Thoi gian, da diem nhn bai dtr  thi 

- Th?i gian than bài dir thi: tr ngày phát dng cuc thi dn ht ngày 
31/8/2022. 

- Dja diem nhan  bài dir thi: Trung tam Xüc tin Du ljch tinh BInh Duang, so 

239, duông ThIch Quãng lXrc, P. Chánh NghTa, TP. Thu Dâu Met,  BInh Duong. 

- Thông tin chi ti& v cuc thi di.rgc dang tâi trên website: 
dulichbinhduong.org.vn; lien h Email: thongtindulichbdgmail.com, din thoai 
0274 3855636, 0963640399 - bà Nguyen Thj Thñy Hoa, viên chirc phông Thông 
tin Xüc tiên Du lich. 

- Chm bài dir thi: dir kin trong tháng 9 näm 2022. 

2. Cong b, tng kt và trao giãi 

- Tng kt và trao giái: dir kin trong thang 10 näm 2022. 

- Dja dim: Trung tam Van hóa — Ngh thuat tinh BInh Ducing. 

iv. ca CAU GIAI THU (I1NG 

Gm 16 giãi cá nhân, cii th: 

-01 Giâinht 

- 02 Giài nhI 

- 03 Giâi ba 

- 10 Giâi khuyn khIch 

V. KINH PHI THIC HItN 

Sü ding ngun kinh phi chi nghip vi chuyên mOn dugc cp cho Trung tam 
Xüc tiên Du ljch tinh BInh Duong näm 2022. 

VI. TO CHUt THIgJ'C HIN 
1. SO' Van hóa, Th thao vã Du llch 
Các phông chuyên môn, don vi trrc thuc thçrc hin các ni dung sau: 

a) Trung tam Xñc tin Du ljch 

- Tham muu xây dirng k hoch, thông báo th l, dr trñ kinh phi, thânh 1p 
Ban To chüc, Ban Giám khão cuc thi; phát hành ké hoch, the l cuoc thi. 

- Thirc hin tuyên truyn, quâng bá cuc thi rng räi trong cong dng. 

- T chüc chm giãi cuic thi; l ting kt và trao giâi cuc thi. 
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b) Phông Quân 1 Du 1ch 

Phi hcip vOi Trung tam Xüc tin Du 1ch xay dirng k hoch, d nghj các don 
vj kinh doanh djch vt du ljch h tro, tao diêu kin cho các tác già den thu th.p 
thông tin, hInh ành lam tu 1iu tham gia cuc thi va phát dng cuc thi den các don 
vi kinh doanh djch vu du Ijch trên dja bàn tinh. 

c) Phông T chirc — Pháp ch 

Tham mini các Quyt djnh lien quan dn cuc thi; In Gi.y chirng nhn giãi 
thuâng cuc thi theo dung quy djnh. 

d) Phông K hoch — Tài chInh 

Huàng dn Trung tam Xüc tin Du ljch xây dirng dir toán và thanh quyt 
toán kinh phi cuOc  thi theo dung quy djnh. 

e) Trung tam Van hóa — Ngh thut 

- Phi hqp Trungtâm Xüc tin Du ljch t chirc I trao giâi (thit k san khu, 
am thanh, ánh sang, dan chirong trInh). 

- Xây drng ti& mic và phiic vi van ngh trong bui 1 trao giài. 

2. Doan TNCS H ChI Minh tinh BInh Du'ong 

D nghj h trg thông báo, tuyên truyn v cuOc  thi và v.n dng Doàn viên 
thanh niên, to chüc co s Doàn trVc  thuc tham gia huOng 1rng cuc thi. 

3. Hi Van hQc Ngh th4t tnh BInh Dtro'ng 

H trq m?,i thành phn Ban Giám khâo cuc thi; thông báo dn Hi Van hoc 
Nghe thuât các tinh, thành trong khu V1TC vn dng hi viên tham gia CUC thi. 

4. Hip hi Du ljch tinh BInh Diro'ng 

Phi hçp thông báo và vQn dng các thành vién trong Hip hii Du ljch tham 
gia cuc thi; h trçY và to diêukin cho Các tác giâ den tharn quan, tim hiêu ti các 
khu, diem du ljch cUa don vj dé thu thp ti.x lieu lien quan den CUC thi. 

• • * A • A 5. Phong Van hoa va Thong tin cac huyçn, th1, thanh pho 

Thông báo Va tuyên truyên ye CUC thi, vn dng CaC t chirc và Ca nhân ti 
dja phuong tham gia cuc thi. 

Trên day là K hoch t chirc cuc thi "Vit cam nhn v du ljch BInh Du 
näm 2022 cUa Sâ Vn hóa, Th thao và Du lich "dInh kern The i cuç5c thi)./. 

No'inhân: 
- S& VHTT'DL, S, Du ljch cac tinh, thành phô; 
- Trung tam Xic du ljch; 'FT Xüc tiên dâu ttr, 
Thwing mi và Du llch các tinh, thành ph; 
- Doàn TNCS HCM tinh Bmnh Dtrcing; 
- Hi Van hpc Ngh thu.t tinh BInh Dtwng; 
- Hip hi Du lich  tinh Binh DLrong; 
- Báo BInh Throng, Dâi PITH BInh Duong; 
- Các phông: QLDL, KHTC, TCPC; iT VHNT; 
- Phàng VHTT cac huyn, thi xA, thành phô; 
- Li.ru: VT, TTXTDL: 

KT. GIAM DOC 

,, 



UBND TINH BtNH DUONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
so VAN HOA, THE THAO VA DU LId

Doc Ip — Tr do — Hnh phüc 

THE L 
,' ." . , .

,, -, Cu9c thi Viet ye du 1ch Binh Durng nam 2022 

(Ban hành kern theo Ke' hogch sJ2 /KH-SVHTTDL ngày/ 3/2022 
cia Sá Van hóa, The thao  và  Du  ljch,) 

I. MJC DICH, Y NGHiA 

- Gi&i thiu, quãng bá các danh lam thng cãnh, di tIch ljch sü - van hóa, các dja 
diem du ljch, am thc, hinh ãnh vüng dat và con ngu&i BInh Dumg den vôi ngtthi 
dan, du khách trong và ngoài tinh, gop phân xay drng thixong hiu du ljch BInh ' 

Si Dng. 

- Dy mnh hot dng truyn thông, quãng bá du ljch BInh Duong thông qua Jii 
vic phát dng den các cá nhân, to chüc tham gia tim hiêu và viêt cam nhn ye du 
lichBInhDwmg. 

- Tao ngun Co s dü 1iu thông tin, hInh ãnh v du ljch BInh Duo'ng nhm 
phc vi cOng tác tuyên truyên, quãng bá xüc tiên du ljch. 

II. DO! TUQNG DIf Till 

- Cong dan Vit Nam dang cong tác, sinh sang tai  Vit Nam (không giâi hn 
d tuÔi). 

- Thành vien Ban T ch(ic, Ban Giám khão va T Thu k không duçc tham 
gia dir thi. 

III. CHU BE, NO! DUNG, HINH THIC CUQC THI 
1. Chü d cuc thi: "Du ljch BInh Duong! Trài nghim và cam nhn". 
2. Ni dung, hInh thu'c cuc thi 

a) NQi dung: 

Tác phm dir thi th hin duâi dang các bài vit cam nhn v các danh lam 
thang cãnh, di tIch lich sir - van hóa, khu, dim du ljch, lang ngh truyên thOng, các 
l hi van hóa, tim nãng phát triên du ljch trén dja bàn tinh và phong each trong 
vic don tiêp, phc vii. 

b) HInh thirc: 

- Bài dr thi trInh bay b.ng th loai van xuôi (khuyn khIch kèm theo các 
thông tin minh hça niur: hinh ành, video clip am thanh,... lien quan den bài viêt). 

- Bài vi& tham gia dir thi phãi dam bâo tü 1.000 — 2.000 tü (khoâng tü 02 dOn 
04 trang giây A4). 

- Sir ding ngôn ngü ting Vit, dirge vi& tay hoàc dánh may (dánh may s1r 
diing font chü: Time New Roman, ci chü: 14, giân cách dOng "single"), không 
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vit tat. Các bài dir thi phài duqc trInh bay rO rang, sch së, ni dung bài vit ngn 
gQn, cô dçng và giàu cam xüc, các ni dung minh h9a sinh dng, hap dan. 

- Bài dçr thi phãi ghi rO hQ và ten, nãm sinh, giâi tInh, dja chi (nGi a hoc 
cong tác, hçc tp trên trang bIa bài dçr thi) va so diem thoai cá nhan dê Ban To 
chüc tiên lien he. 

IV. THfl GIAN 

1. Thôi gian phát dng và nhn bài dir thi 

- Thai gian then bài dir thi: tr ngày phát dng cuc thi dn ht ngày 
31/8/2022. 

- Dja dim nhn bài dir thi: Trung tam Xic tin Du ljch tinh BInh Duong, s 
239, duang ThIch Quâng fXrc, P. Chánh NghTa, TP. Thu Dâu Met, tinh Binh 
Duong. Ngoài bIa thu phãi ghi rô: Bài dr Ihi "Viet ye du ljch BInh Dwong" 

2. Cong b& tng kt và trao giãi 

- Cong b kt qua dr kin vào cui tháng 9 näm 2022 trên website: 
dulichbinhduong .org.vn. 

- Tng kt và trao giài: d1r kin trong thang 10 nãm 2022. 

- Dja dim: Trung tam Van hóa — Ngh thut tinh BInh Ducing. 

V. QUY }J!NH CHUNG 

1. Di vói tác giã và tác phm 

- Mi tác giá duqc quyn tham gia không qua 03 bài dir thi. 

- Tác già chju trách nhim v ni dung, hInh ãnh, am nhac, tu 1iu kern theo 
bài dr thi, bào dam và chju trách nhim ye tInh chân thuc, chInh xác và tInh pháp 
'),. 

- Bài dr thi dã gi'ri tham gia dr thi, Ban T chüc không trâ lai. 

- Tác phm dir thi không hçp 1 là các bài vit có ni dung câu tfr ging nhau, 
hotc sao chép tir các bài viêt dang trên báo, tp chI, internet... hoc cac bài dir thi 
dã dt giài i nhüng cuc thi khác. 

2. Di vó'i Ban T chfrc 

- Ban T chirc không chju trách thim nu truông hgp tác phm dr thi bj 
that 1c, hu hông trong qua trInh vn chuyên den Ban TO churc. 

- Nu có v.n d phát sinh truóc, trong hoc sau cuc thi, ma vn d nim 
ngoài quy djnh dã dua ra, Ban To chirc Co quyên thâo 1un và dua ra quyêt djnh xu 
l vn dé và bô sung các quy djnh can thiêt dê giâi quyêt các truang hçp phát sinh. 

- Ban T chüc có quyn sir diing hoc hiu dInh, chinh sira di vOi ttcã tác 
phâm (bài d%r thi) ma không lam thay dôi ni dung truyên tái cüa tác phâm dê phiic 
vii cong tác xüc tiên, quãng bá du ljch, phiric vi các nhim vii chInh trj xã hôi khác 
cüa tinh có tInh chat phi lçi nhun ma không phâi trã them b.t k' chi phi nào. Di 
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vài các tác phm dat  giãi, ban quyn cüa các tác phm nay thuc v Ban T chüc 
cuôc thi. 

vi. cci CAU GIAI THI1(%NG 

1. Giãi Ca nhán 
..,. -01 Giainhat 

- 02 Giâi nhI 

- 03 Giãi ba 

- 10 Giâi khuyn khIch. 

VII. LIEN H 

Trung tam Xüc tin Du ljch tinh BInh Duang,\ 9, &rng ThIch Quãng 
Düc, P. Chánh NghTa, TP. Thu Du Môt, tinh BIIucing; din thoai: 0274 
3855636 - 0963640399 bà Nguyn TM Thüy Hoa, viên chüc phông Thông tin Xüc 
tiên Du ljch, Email: thongtindu1ichbdgmail.com. 
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