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THÔNG BÁO 

Về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm 

 Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Giang” năm 2020 

 

  Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Hà Giang năm 2020 được phát động từ ngày 

29/7/2020. Sau một thời gian triển khai, thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng 

nhiệt tình đông đảo của các tác giả, tính đến ngày 16/ 9/2020 Ban Tổ chức đã nhận 

được 794 tác phẩm hợp lệ của 179 tác giả tại 28 tỉnh, thành phố tham gia. Theo thể 

lệ đến hết 24 giờ ngày 30/9/2020 sẽ dừng tiếp nhận ảnh và tổ chức chấm thi và trao 

giải gắn với sự kiện Liên hoan văn hóa ẩm thực du lịch Tây Bắc tại Hà Giang, tuy 

nhiên do sự kiện liên hoan sẽ lùi lại đến tháng 11 để gắn với sự kiện Lễ hội hoa tam 

giác mạch tỉnh Hà Giang 2020.  

Do đó nhằm có thêm thời gian tiếp tục thu hút sự quan tâm nhiều hơn nữa của 

các tác giả, đảm bảo số lượng, chất lượng các tác phẩm. Ban Tổ chức thông báo 

gia hạn thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi như sau:  

1. Thời gian gia hạn tiếp nhận tác phẩm dự thi: 15 ngày, từ 01/10/2020 

đến 24 giờ ngày 15/10/2020. 

2. Thời gian chấm và trao giải: 

- Thời gian chấm: Trung tuần tháng 10/2020 

- Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi: Gắn với sự kiện Lễ hội hoa tam 

giác mạch tỉnh Hà Giang 2020 vào tháng 11/2020. 

- Thời gian cụ thể sẽ được Ban Tổ chức thông báo chính thức trên Cổng 

thông tin điện tử: http://svhttdl.hagiang.gov.vn; trên website: http//www.thi 

anhdepdulichhagiang2020.com và các phương tiện truyền thông khác. 

3. Địa chỉ nhận các tác phẩm dự thi: 

Nhận file ảnh online: Upload trực tiếp tại website: 

http//www.thianhdepdulichhagiang2020.com 

Chi tiết liên hệ: 

Phòng Tuyên truyền và Quảng bá Du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến 

Du lịch Hà Giang - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang.  

- Địa chỉ:  Số 200, đường Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. 

- Điện thoại: 0962.252.555 - 0976.073.900 

http://svhttdl.hagiang.gov.vn/
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Ban Tổ chức rất mong tiếp tục nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt 

tình của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Tổng Cục Du lịch; 

- Hiệp hội Du lịch Việt Nam; 

- Sở VHTTDL/Sở Du lịch các tỉnh, thành phố; 

- Hội VHNT các tỉnh, thành phố; 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng VH&TT các huyện, thành phố;    

- Trung tâm VHTT&DL các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Thành viên BTC, BGK, tổ thư ký 

- Lưu VT. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Triệu Thị Tình 
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