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Cuc thi "Anh dp du 1ch Hung Yen" 
1tnthüII -2021 

- S& Van boa, The thao Va Du Uch; S& Du 1ch các tinhlthành phô; 
- HQ1 \ an h9c Ngh thut cac tmh/thanh pho; 
- Trung tam Xüc tiên, Dâu tix, Thucng mai  và Du 1ch; 

Trung tarn Thông tin xiic tin Du l4ch  các tinliI thãrih ph; 
- Các cci quaii báo chI Trung uong và dja phucrng. 

Can cü Kê hoach s 06/KH-SVHiTTDL ngày 26 tháng 01 nàm 2021 ccia 
S Van hóa, The thao và Du ljch Hung Yen ye vic to chtrc Cuc thi "Anh dp 
Du llch  Hung Yen" lan thr II— 2021. 

NhIm giói thiu, quáng bá hIrih ãnh du 1ch Hung Yen nói riêng cCIng nhu 
quàng bá hmnh ãnh du lich Vit Nam nói chung den vd du khách trong nu&c và 
quôc tê. Ben cnh dO tao  nguOn tir 1iu phong phi cho các hoat dng tuyén 
truyn, quãng bá xiic tiên dâu tu phát triên du ljcli. Si Van hOa, The thao và Du 
1ch tinh tO chirc Cuc thi "Anh dçp Du 1c1i Hung Yen" lan thi'r II — 2021. 

Dê thu hut dirçic dOng dâo các to chirc, cá nhân trong cã nirâc thain gia 
htr&ng üng Cuc thi. Scfi Van boa, The thao và Du ljch tinE Hung Yen trân tr9ng 
kinh dê nghj Qu'ç co' quan, don vj hO trci tuyên truyên, dàng tái The 1 cuôc thi 
trên trang thông tin din tCr cüa co quan! don vj và thông tin rng rãi den các to 
chüc, c nhàn trên da bàn tIch circ tharn gia cuc thi "Anh c1p Du !jch Hung 
Yen" lan thu II — 2021 (gfri kern theo The l cuç5c thi). Thông tin chi tiêt dàng tãi 
trên website: http:;Thunventourism. coin.vn  , http://sovhttdl.hrnl2ven. OV.Vfl  

S& Van hOa, The thao vã Du lich tinh Hung Yen rtt mong nEn dtrqc sr 
quan tam phôi hcrp cüa Qu co quan, don vj, sir hu&ng irng nhit tInh cüa các tác 
giãi. 

No'i nlzân: 
-Nhiskinh gri; 
-LânhdaoSàVHTTDL: 
- Phông QLDL; 
- Liru: VT, TTTTXTDL. 
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THE LE 
Cuc thi "Aub dçp Dii ljch Hirug Yen" Ian thCr II - 2021 

ành k,n thea Quylt dtnh  s6 I.) /QD-BTC ngày L/ D-/2 021 
cia TruOng Ban Td chj-c cnç5c thi) 

IMCH, Y NGHIA 

- uc thi "Anh dçp Du lich Hung Yen" 1n thr TI - 2021 nhun gió'i thiu, 
quáng bá hinh ãnh dii ljch Hung Yen nói riêng cthig nhu quáng bá hInh ânh du ljch 
Vit Nam nói chung den vói du khách trong nithc và quôc té. 

- Nhrn ton vinh các tác giâ, the t chirc, cá nhân dang boat dông trong linh 
viic van hôa - ngh thi4t  sang tác the tác phâm nhiêp ?rnh  rn&i ia dc dáo the hin 
nhchig net d.c trung ye van hóa, lch sCr, t nhiên Va con ngtthi xi'r Nhn. Lira chon ra 
cac birc ânh dep ye du lich Hung Yen, nhäni xây dijng ngn hang dft hen ãnh plwc 
vi cOng tác tuyên truyên, quàng bá xüc tiên du Ijch Hung Yen. 

II. DO! TU'VNG DTf TILT 
Các nhà nhip nh  chuyên nghiep và khOng chuyên nghiêp trên dja bàn tinh, 

trong nuâc và quôc tê, nhftng ngix&i quan tam den du Uch Hung Yen cô tu&ng, 
sang to các hinh ãnh dp, an tircng ye du lch Hung Yen. Riêng Thãnh viên Ban to 
chüc, Hi dOug Giám khào, to Thu kr Cuc thi không duqc quyên thani gia dçr thi. 

Ill. NQI DUNG, nirii Arii TAC PRAM DI/ Tm 
- Các hue nh dr thi mang chüd Du ljch Hung YCn co dê tài da d?ng,  là 

nhftng birc ánh phan ánh ye dp cuc sOng, con ngithi Hung Yen hOrn nay thông qua 
lang kinh Du ljch. 

- Là các tác phm phãn nh duorc các net dc sc cüa các tài nguyen du l.ch: di 
san van boa, di tIch hch sir, lê hôi, các lang nghe truyên thOng, am thixc, các loai hinh 
nghê th4t,  van hoá dan gian.... trong tinh Hung Yen. 

IV. QUY DINT! 1)61 VOl TAC PRAM DII Tifi 
- Anh dr thi phãi duçe cimp trên dia bin tinh Hung Yen. 

- Anh dir thi là  nh  rnàu hoäc den trng, duri d?ng  file anh k thut s& djnli  
dang .jpg, kich thtthc chiêu dâi nhãt tir 45cm tth len, d phân giâi 300dpi, dung 
lucmg tôi thiêu 4Mb (lthông chap nhn file scan hac chyp iqi tI ánh güfy) 

- Anh du thi là ãnh don (khong ch4p nhcn ánh by); mi tác già dirge gfri téi da 
là 30 ãnh. 

- Mi the giã phái gi:ri kern theo Phiu dir thi dithi dng file word, trong do ghi  
rô thi tir và ten file, thu thich mi tác phm, ho và ten the giã, dja chi, din thoai, 
email lien he. Khuyn khIch ành du thi co chá thIch rô ten nhân 4t là ca nhân hoc 
tp the, dta darh  noi chp, mO tà sir kin khOng qua 150 tir ('có mu phidu dr thi kern 
thea,). The già khOng cO Phi&i dir thi vói day dü thông tin nOi trên coi nhi.r khOng hqp 
l. 

- Dt ten file ânh theo mu: h9 và ten the giá_tinh/thirnh_k3i hiu file. 
- Chip nhn các tác phm dirge th l' b&i các thii pháp k thut, nhung khOng 

dtrçc chip ghé làmsai Iêch hin thirc. Ban tO chi'rcs yêu câu the giã giri file gc d 
kiem tra kin can thiet. Ban To chtrc khong chiu trach nhim ye cac tac pham tharn 
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gia di thi sai quy djnh và nhftng hu hông, tht 1c trong qua trinh gth dn Ban To 
chüc. 

- Các tác giã tham gia phai báo darn và tty chiu trách nhim v ánh dir  thi, 
ldiOng vi ph?rn quy dinh pháp luât, khOng trái vó'i thuân phong rn3 tçic cüa ngithi 
Vit Narn; khOng vi phrn Lut Ban quyên. Nêu phát hin vi phain san khi cong bO 
két qua, Ban tO chi.rc sê thu hôi giái thrOng. 

- Ban TO chc khOng chp nhn nhth-ig tác phârn ânh dã dat  giái tai các cuc 
thi, lien hoan cap khu virc  do Hi ngh sT Nhip ãnh Vit Narn bâo trq vá t chcrc. 

- Ban TO chirc dtrçc quyn sCr drng the tác phrn dat  giâi và ducc ch911 trung 
bay cho the rnc dich tuyên truyn, quàng bá du Ijch Hung Yen ma khOng phái trã 
bâtkT clii phi nâo.. 

- Tác giã có ãnh dot giâi hoc thing bay cô tht s duxic yêu cu giri file ãnh 
cô dung hrcrng 1&n bão darn chat lucing d phông ion tru'n.g bay triên 1ini. 

V. QUY1N LQI 
- Cuôc thi "Anh dçp du Ich Hung Yen" 1n thu II - 2021 duçc sr bâo trçY ngh 

thut cüa Hi ngh s nhiOp ành Vit Narn. Các tác phm dat  giãi Ba trO len sê dixc 
Hôi Nh  sT Nhiêp ành Vit Nam cap Bng chg nhn và tInh diem theo quy the 
cüa Hôi. 

- Nhftng tác phm datgiâi  khuyn khIch và tác phm ch9n truing bay triên lam 
sê dixçc Ban tO chic trao Giây chtng nhn 

- Di v&i các Ca than, dcrn vj dat  giãi thrOng: 
+ thrçic h trciquing bá, gifti thiu tác phm ti các hi chc triên lam du 1ch 

trong nuOc Va quOc tê; 
+ Ekrcic uu dài, h trot v co ch& chinh sách di vOi tác phm d?t  giâi (nu co). 
- Nhftng tác phm ducic chn tnmg bay trin lam BTC se h trç nhun but tnmg 

bay là 200.000vn1/ ãnh 
- Nhüng ãnh khOng d$ giâi, khi duct lra ch9n si dirng  cho các miic  dIch in 

an, quãng bá dii ljch, tác giã cüa tác phàm s &rgc trâ thu lao bàn quyên mt 1n theo 
giá. trj và chat luçing cia tác phâm. 

VI. CY CAII GIAI TIIUÔNG 

Cuc thi "Anh dp Du ljch Hung Yen" có c cu giái thuthng nhu 

TT Giài thithng S hrçrng Giá fri Thành lien 
1 Giâi nht 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 Giâikhuy&ikhich 10 1.000.000 10.000.000 

Tng cong 41.000.000 

VII. PIIUO'NG THtC, THfl GIAN NILN TAC PHM & TO ciiU'c 



1. Phwo'ng thzc gui file dnh dr thi: 
- Thc giá gui file qua Email: hirngyen. tourisrn@gmail. corn 
- Gui dia CD/DVD, USB qua duông bun din hoc tnrc titp den Ban t chirc 

Cuôc thi theo dia chi: 
Trung tam Thông tin xutc tin Pu lch Hung Yen 
D/C: s 313, &thng Nguyn Van Linh, phtrông An Tao, TP. Htrng Yen 
Diên thoai: 02213.552.517 hoàc Mr. Duy : 0986.436.306 

(Lien h frong giô' hành chin Ii,) 
2. Th?ii gian nhn ide ph Elm vã t chikc triên lim 
- Thai gian nhn tác phm dir thi tir ngày tháng 2/2021 d&i ht ngày 

30/9/2021. 
- Th&i gian tng kt, trao giãi thu&ng, t chirc trin lam: Tháng 11/2021. 
- Dia di&n dir ki&i to chCrc trao giãi và t chüt trin 1urn: Báo tang tinh Hung 

Yen, ththng Phm Bach Ho, phithng Hiên Narn, thanh. phO Hung Yen, tinh Hung 
Yen. 

Trên day là Th 1 Cuc thi "Anh dp Du lch Hung Yen" Ian thu II - 2021, 
Ban T chuc Cuôc thi rat mong r.ihn duçrc sir hix&ng 'Crng và tharn gia tIch circ cüa 
cac t chirc Va cá nhan d cuc thi thânh cOng tOt dp./. 

BAN TO CH1C 
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Ten file Ten tác phin (chñ thich ãnh) STT 

sO VANBOA, THE THAO &DUT4CHHLTWG  YEN CQNGHOA xAIIQI CHLJ NGIIIA VIETNAM 
BANTOCHU'CCUQCTHI fJc lkip — Ti do —  Hinh phüc 

ANHBIPBU IICH HUNG YEN  IAN TH1JIE - 2021 
Hung Yen, ngây thàng nám 2021 

PfflEU DI)' Tifi 

(Tác giá 4r ghi dwói dqng file word và gil kern theo ánh dy thi) 

Ho và tên  Nam/N  

Nàrn sinir    Sé CMTND  

Dja ciii lien 1i  

Diên thoai:  Email  

Tôi cam doan day là tác phm do tôi sang tac)  không vi phm bfin quyên. 
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