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IJBND TINH QUANG TRI CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIET NAM 
BTccuQcT1ItNHPDuL!CH Dc Ip — Tir do — Hanh phüc 

"KHAM PHA QTJANG TilT" 

/TL-BTC Qudng Trf, ngthy 09 tháng 6 nám 2022 

THE L 
I ãnh dçp du Itch "Khãrn phã Quãng Trj" näm 2022 

oath s 48/KH-UBND ngày 18/3/2022 cüa UBND tinh Quãng 
Tn v/v to chüc Cuc thi ánh dçp du ljch "Khárn phá Quâng Trj" nárn 2022; 

Cn Cu Quyêt djnh s 1226/QD-UBND ngày 11/5/2022 cüa UBND tinh 
Quãng Trj v vic thânh 1p Ban TO chüc Cuc thi ãnh dep du ljch "Khrn phá 
Quâng Trj" nim 2022; 

Ban To chüc ban hành The l Cuc thi ãnh dçp du llch  "Khárn phá Quáng 

Trj" niin 2022, nhu sau: 

I. M1JC DICH CUQC THI 

1. Cuôc thi ãnh dp du 1ch Quãng Tn là djp dê quáng bá hmnh ánh qué 
huong, dat nuóc, con ngu&i. van hoá, 1 hi, am thrc... Quãng Tn dn vâi du 

khách trong Va ngoài mxc; dãc biêt tuyên truyii Quãng Trj là diem den an toàn, 
than thin, men khách. Cuc thi tim kiém, hra chQn nhüng büc ânh dp, cht 
lucmg nhãm phuc vu cOng tác tuyên truyên, quàng bá dii Uch Quãng Tn trong 
th&i gian ti. 

2. Khuyn khIch, ton vinh các tác già có tác phâm rni, sang t?o, dc dáo, 
co góc nhIn mói La qua lang kInh du lich ye mânh dt, cuc sng, con ngu&i, van 

hoá, diem dn du ljch, djch vu Quáng Trj; tao süc hp dan, mong muon dixçvc 
trãi nghirn, khám phá dôi vói du khách trong và ngoài nuóc. 

II. DOI TUNG D13' Till 

1. Cuc thi dành cho tt cã các ng1i s' nhip ãnh chuyên vã không chuyén, 
là cong dan Viêt Nam trong và ngoãi nir&c; ngi.thi nuóc ngoài dang cong tác, 

sinh sOng tai Vi@ Nam. 

2. Các thñnh viên Ban To chuc, Ban Giárn khão vã TO Thu k khOng duçic 

duthi. 

III. QUY D!NH TAC PHAM, TAC GL& D1J' Tifi 

1. Quy djnh v tác phm. 

- Anh dr thi phâi duore chup trén dja bàn tinh Quâng Trj. Thai gian clp tix 
nàm 2020 dn nay. DOi v'i nhing ãnh dt giài, Ban TO chirc sê yéu cu cung 
cp file gc d di chiu thai gian chçip bing phn mêm chuyên ding. 



- Anh du thi là ãnh don (không du thi ãnh be),  ânh mâu hoàc ânh den trng, 
duth d?ng  file ânh k thuát s, Co dinh dang JPG, do phán giâi ti thi&i 300 dpi, 
dung lucng t& thiu 03 rnb, kich thuôc chiu ngn nht ci1a ânh ti thiu 1.200 
pixel (không chap nhn file scan hoäc ânh ducc chip 'ai tü ành giy, ãnh ct 
ghép). Chp nhân ânh duçvc xr iç k thut nhixng không duçvc chip ghép, ty 
xoá lam sai léch hiOn thuc. Trong tnthng hcTp cn thit, Ban To chüc sê yêu cu 
tác giã np file ânh gc dê kim chüng. 

- Anh không duçvc chèn ten tác giâ hoàc các k' tir, du hiu không thuOc 
nOi dung tác phám len trén ãnh. Anh cn ghi rô (ch thich) nôi dung hoàc thñ d 
bác ãnh. 

- Anh du thi là ánh chua duoc cong b, trin lam (hoc dat giâi) tai các 
cuôc thi trong vá ngoài nithc. Trong th&i gian din ra cuôc thi, tác giâ khOng 
duoc sü dung các tác phm dang di thi d tham du các cuôc thi khác. 

- Anh dtt thi không vi pham thun phong m t%Ic, pháp lut, van hoá Viêt 
Nam, chIra dung nhitng ni dung tiéu circ v chinh trj, tOn giáo. N&i phát hin 
tác phâm du thi nào vi ph?m The i hoc không trung thirc hay có phát sinh vn 
dé tranh chp ye quyên tác giã, Ban To chIrc sê loai tk phâm dO khOi cuOc thi 
ma khOng cn báo tru&c (kê cã truóc, trong và sau cuOc thi). 

- Ban T chi'rc cuôc thi duçic quyn sü dung tác phm dr thi d qung bá 
hinh ânh tinh Quáng Tn và các rniic dIch phi thixong mi khác. 

2. Quy d1n1i v s hrçrng tãc phm thr thi v tác giã 

- Mi tác giá chi duoc tham gia ti da 05 ành dr thi. Tác già phài cung cp 
thông tin cá nhán theo mu do Ban TO chirc dua ra (th'nh kern Thê i nay). 

- Mi tác giã chi ducrc sü dw1g  01 ten, 01 dia clii d dàng ki du thi. Nu tác 
giã dimg ngh danh phâi ghi kern hQ Va ten chInh cña mInh. 

- Chi phi nhn giài Va các khoãn nip thu lien quan dn giâi thuàng do tác 
già dat giái chi trã theo quy drnh hin hãnh cüa pháp 1ut. 

- The già dâ np bài dir thi nu mun rut lui khOi cuc thi phãi CO van bàn 
thông báo dn Ban TO chüc tnnc thO'i h?n  két thüc iip hO so d%r thi. 

3. V chia sé tác phm dir thi trên inuig xii hi 

- Ban T chirc cuôc thi có nhim vi dang tài sóm tác phâm dix thi trén 
fanpage chinh thüc cüa cuOc thi là Visit Quang Tn. 

- DOi v&i giâi thithng Top 10 giãi ducic yêu thIch nhát trên fanpage Visit 
Quang Tn: Tác phâm dix thi duçic chm theo hinh thirc tInh diem qua lirot chia 
sé ch do cOng khai (share) di vâi mi tác phâm du thi. 

IV. HO SCDT)'THI 

Ho so du thi bao gOm: 



- File ânh d%r thi, dt ten file vth ' tir Alphabet (chft hoa hoc ch thung, 
không sü ding k tr li, không diing ten riêng và c1a chi dé dt ten file. 

- Phiu dng k'çr  và thông tin tác phm dr thi dixói dang  file word theo rnu 
cüa Ban To chüc (dtroc phát hinh kern theo The i cuc thi hoc tâi trén website 
http://ipaquangtri.gov.vn). Trong do ghi rô thu ttr Va ten file, chü thIch ten các 
tác phâm, ho Va ten tác giã, da chi, din thoai, email lien h. 

Luu ': phiu dàng k9 (file scan) phãi cO ch k cüa tác giã. 

Tác giá không cO phiu dàng k vã thông tin tác phtm dj thi vi dy âü 
thông tin nOi trên coi nhu không Iicp l. 

V. D!A  BLEM NII4N TAC PRAM VA THaI H4N DV TIll 

1. Dja dirn nhIn tc phm dir thi 

- Gfri qua hp thu din ttr: aithdepdulichquangtri@grnau.com   

- Hoc gui USB (hoc CD, DVD) file ânh, phiu dàng k và thông tin tác 
phâm dir thi qua dtthng buu din hoc trirc tiêp den Thu&ng trrc Ban To chüc 
theo dja chi: Trung tam Xijc tiCn Dâu tu, Thixcing mai  và Du ljch tinh Quãng Tn; 
Dia chi: S 06 Khóa Bâo, phuO'ng 3, thành ph Dông Ha, tinh Quáng Tn; SDT: 
0233.3595.005. (Phong bi ghi rô Tác phâm d%r thi cuc thi ãnh dçp du ljch 
Quâng Tr) 

2. Thôi han dir thi 

- Th&i gian nhn tác phtm dr thi: Tü ngày ra Thông báo phát dng cuc thi 
dn hêt ngãy 25/9/2022 (tinh theo dau buu diii) Dôi vói các bài dr thi gui qua 
email: thai hn nhn bài trithc 1 1h00 ngây 25/9/2022. 

- Th&i gian chm thi: Tháng 9-10/2022. 

+ Châm vOng so kháo: cbQn 50 tác phãm xudt sac nhãt. 

+ Chrn vOng chung khão: ch9n 01 giãi A, 03 giãi B, 06 giâi C, 10 giài 
khuyén khIch. 

+ Các tác phárn dir liii sê duqc dàng tái trên Fanpage "Visit Quang Tn". Sü 
diing phii mrn dé xác djnh 10 giãi duorc binh chon nhiu nhât trén mang x hi 
(Fanpage Visit Quang Tn). 

- Then gian cong b và trao giái: Dix kin to chuc vão tháng 10-11/2022 
(Ban To cháv cii ç5c tlii s Co thông bOo ci thd san). 

VI. C5 CAU GIAI THIRYNG 

1. Giâi thix&ng cuc thi bao gm: 

Giãi thu&ng Tn giã giãi thirfrng 

01 giái A 10.000.000 dong/giai 

03 giãi B 5.000.000 dông/giãi 



Giãi thwfrng Tr giá giãi thir&ng 

06 giái C 3.000.000 dng/giâi 

10 gial khuyen khich 
A 1.000.000 dong/giai 

Top 10 giâi dtwc yêu thIch nht 
fanpage Visit Quang Tn 

1.000.000 dng/giâi 

2. Các giãi thithng nhân kern Giy chüng nhân cüa Ban T chüc. Ngoài ra, 
Ban To chirc sê van dông các doanh nghip, cá nhân dé có nhftng phn qua hp 
dan, giá tu cho nhftng tác phãm du thi dat giái. 

3. Giâi tliu&ng sê thrcic trao tnrc tip cho tác giaJnhóin tác giá dat giâi hoàc 
ngll&i duoc tác giã ñy quyên. Viéc trao giãi thtr&ng sê throc Ban T chüc thuc 
hin cOng khai. 

4. Trtthng hqp không chon di.rvc tác phârn du thi dat yêu cu, Ban T chüc 
có th quyêt djnh không trao rnt so giâi cüa cuc thi. 

5. Nhftng taG phãm có ni dung phà hqp, Ban T chüc sê kin nghj UBND 
tinh và các don vj lien quan chQn lam hhih ánh quãng bá, tuyên truy&i... 
phuc vi cOng tác quáng ha v du lich Quãng Tn. 

VII. CHAM THI 

1. Các tAc phm dix thi sê dixoc Ban Giám kháo chum 2 vông. Chum vông 
so khâo chçn ra 50 tác phàm cô so diem dãnh giá cao nhut vão vông chung 
kháo. Chârn vông chung khão dé chQn 01 giãi A, 03 giài B, 06 giái C và 10 giái 
khuyên khIch. 

2. Thông tin Ca nhân clia các tác giá tham gia du thi sê di.rçrc Ban T chc 
gift bi mit dn khi cOng b quyt djnh các tác phâm dat giâi. Các tác phâm d%r 
thi dat  giài Se dixqc Ban To chüc dãng tãi len website ipaquangtri.gov.vn  và 
trang Fanpage Visit Quang Tn https://www.facebook.com/visitquangtri.  

Yin. QUYEN S( HUU DOI vOi TAC PHAM DT GIAI 

1. Bàn quyn th hftu tác phàrn dix thi dat giãi thuc v Uy ban nhàn dan 
tinh Quãng Tn. Trung tarn Xiic tin Duu tu, Thuong mai và Du lich tinh duvc 
UBND tirih üy quyên s& hftu vâ dirçic sir dung vO thai han. 

2. Trung tarn Xüc tin Duu tu, Thixong mai  và Du lch có quyn xit 1r k 

thut các tác phâm dat  giãi d phvc vii boat dng tuyén truyên, quãng bá, ph%ic 
vi các nhirn vu, six kiên chInh tn, van hóa, xã hi cüa tinh kh8ng nham miic 
dIch thuong rnai thi không phãi trã chi phi nhuan ãnh hay quyén tác giá. 

3. Tác giá tham gia cuc thi chju trách nhirn v bàn quyn cüa tác phurn 
dii thi 'à các quyn lien quan khác. Ban TO chtc không chu trách nhim ye 
nhftng tranh chup quyn tác giã và quyn lien quan. Néu tác phâm dat  giái vi 
pharn quyn tác giá vã quyn lien quan theo quy djnh cüa pháp luât, Ban To 



TRU'àNG BAN 

PRO CHU T!CH  UEND T!NH 
Hoàng Nam 

chirc Co quyt djnh hüy bO và sê thu hi giãi ththng (gôrn tiên thuãng vâ giy 

chirng nhn). 

IX. BIEU KHOAN THI HANH 

1. Th lé nay CO hiu lijc ké tir ngây cong b& Vic sàa dOi, bô sung chi 
duTic thixc hiên khi Co van ban cüa Ban To chIrc. 

2. Tác giâ dr thi, thãnh viên Ban Th chüc, Ban Giárn kháo vâ nhftng ngithi 

lien quan khác có trách nhirn tuân theo các quy djnh cña Th lé nay. 

Ban To chirc mong mun nhn duçc su tharn gia, htthng ng nhiét tInh cüa 
các to chüc, Ca nhãn trong vã ngoài nithc dé cuôc thi dat kt qua tOt.!. 

No'! nI,n: 
- Ban Tuyên giáo Tinh iy; 
- Cic TV.BTC Cuc thi (theo QD1226); 
- Sä Du ljch. Sc VHTTDL, S& VH-TT các 
tinh/thành phö; 
- TTXTDL,TTDTTMDL các tinh/thành phô: 
- TT. XTDT, TM&DL tinh Quáng Tn; 
- Hi VHNT cãc tinh!thãnli phô; 
- Các Sâ. ban ngành cap tinli; 
- UBND các huyn, thj xã, Ihành pith; 
- Các Cu quan thông tan báo clil TW, DP; 
- Luu VT, BTC, KGVX. 



CNG HÔA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
B&c 1p - Ttr do - Hnh phñc 

PLUEU BANG KY THAM GIA CUOC Tifi ANH BEP DU CH 
"KHAM PHA QUANG TR!" NAM 2022 

Kinh gui: BTC uôc thi ãnh dep du lich "Khárn phá Quãng Trj" nàm 2022. 

I. Thông tin v tác giã 
Ten the giá tham gia cuc thi:  
(Niu là nhórn tác giá thI nêu ten nhórn tác giá và ten 01 cá nhán a'á?ig ra 

lam dai dién). 
Ngh danh (nu có):  
Qu& tich:  
Ngày, tháng, nàin sinh:  
S CMND (hoIe the can cuó'c cong dan):  
Ngày cap: Nyi cap:  

Dia chi lien he:  
Diên thoai: Email:  
Nth cong tác:  

II. Thông tin ye tác phin 

TT Ten file Ten inh DIa danh chip Thôi gian chiip 

I 

2 

Tác giã (nhóm tác giá) cam doan tlwc hiên dung The lé cuc thi Va chiu 
trách nhim trrn5rc pháp lut ye bn quyên tác phâm du thi cuoc thi ãnh dçp du 
ljch "Khám pith Quâng Trj" nàm 2022. 

 ngày tliáng náni 2022 

TAC GIA (DAI DIN NHOM TAC GIA) 
BANG KY DII  Tifi 

(K35 Va ghi ro h ten) 
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