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KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi viết về câu chuyện du lịch
“Quảng Trị trong tôi” năm 2021
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Là dịp để các đối tượng dự thi kể lại những câu chuyện, kỷ niệm, ký ức…
có ý nghĩa về vùng đất Quảng Trị thân thương. Đó là những câu chuyện của
chính người viết hoặc người viết được chứng kiến góp phần quảng bá hình ảnh
điểm đến và thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Quảng Trị.
- Cuộc thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, qua đó
bồi đắp nhận thức về lịch sử, truyền thống cách mạng văn hóa và tiềm năng du
lịch của quê hương Quảng Trị; góp phần bồi dưỡng, hun đúc tình yêu quê
hương, đất nước, ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc.
2. Yêu cầu
- Cuộc thi được phổ biến rộng rãi, thu hút nhiều tổ chức và cá nhân tham
gia dự thi. Tác phẩm dự thi truyền tải được thông điệp cuộc thi, tạo ra hiệu ứng
mạnh mẻ, thu hút khách du lịch đến Quảng Trị.
- Bài dự thi phải là những câu chuyện của cá nhân, không được sao chép
dưới bất kỳ hình thức nào và chưa từng đăng tải trên bất cứ phương tiện thông
tin đại chúng nào. Nội dung bài viết thể hiện được mục đích, ý nghĩa của cuộc
thi; ngôn ngữ trong sáng, không vi phạm thuần phong, mỹ tục của Việt Nam.
Người dự thi phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của tác phẩm.
- Công tác tổ chức cuộc thi đảm bảo chặt chẽ, khoa học, khách quan, thiết
thực, hiệu quả.
II. NỘI DUNG

1. Chủ đề cuộc thi: Cuộc thi viết về câu chuyện du lịch “Quảng Trị trong tôi”.
2. Nội dung tác phẩm dự thi
- Những chia sẻ về chuyến đi Quảng Trị trong quá khứ hoặc ước mơ, kế
hoạch đến Quảng Trị trong tương lai.
- Những cảm nhận của bản thân về mảnh đất, con người, văn hóa, lịch sử,
phong tục, tập quán, tiềm năng du lịch,…của Quảng Trị.
- Đó có thể là câu chuyện có thật hoặc tác giả tin là có thật (những câu
chuyện mang tính chất tâm linh trong quá khứ, hiện tại hoặc dự cảm tương lai)
về vùng đất thiêng liêng Quảng Trị.
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- Những câu chuyện về lịch sử, chiến tranh cách mạng hào hùng ở Quảng Trị.
- Những phát hiện riêng và góc nhìn mới của tác giả về những địa điểm ở
Quảng Trị. Những nét riêng, đặc sắc về phong cảnh, nếp sống, ẩm thực,... mà
không nơi đâu có, qua đó có thể thu hút khách du lịch.
3. Đối tượng tham gia
- Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Người nước ngoài (có thể viết
tiếng Việt) có khả năng viết, quan tâm và mong muốn phát triển du lịch Quảng Trị.
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham
gia dự thi.
4. Số lượng tác phẩm dự thi: Mỗi tác giả tham gia cuộc thi không giới
hạn về số lượng tác phẩm dự thi. Tác giả được sử dụng nhiều bút danh khác
nhau nhưng phải cung cấp họ, tên thật và thông tin cá nhân theo mẫu đính kèm.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc thi:
a. Thời gian, tiến độ triển khai thực hiện
- Từ 1/9 – 06/9/2021:
+ Phê duyệt Kế hoạch cuộc thi;
+ Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi;
+ Họp Ban Tổ chức phân công nhiệm vụ, triển khai Kế hoạch; thông qua
thành phần Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi.
+ Ban hành Thể lệ cuộc thi.
- Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 20/11/2021:
+ Thông báo phát động cuộc thi;
+ Tuyên truyền rộng rãi cuộc thi trên các phương tiện truyền thông;
+ Tiếp nhận và tổng hợp tác phẩm dự thi.
- Cuối tháng 11/2021: Tổ chức chấm tác phẩm dự thi:
+ Từ 23-26/11/2021: Chấm vòng sơ khảo, chọn 30 tác phẩm. Tổng hợp và
lựa chọn 05 tác phẩm được yêu thích nhất trên mạng xã hội Fanpage Visit
Quảng Trị theo hình thức tính điểm qua lượt bày tỏ cảm xúc (like, heart) và chia
sẻ chế độ công khai (share) đối với mỗi tác phẩm dự thi.
+ Từ 29-30/11/2021: Chấm vòng chung khảo để cho ̣n 03 giải nhất, 05 giải
nhì, 07 giải ba.
- Tháng 12: Tổ chức Lễ công bố và trao giải cuộc thi (Ban Tổ chức cuộc thi
sẽ có thông báo cụ thể sau).
b. Thời gian địa điểm nhận tác phẩm dự thi:
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 07/9/2021 đến hết ngày
19/11/2021
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- Hồ sơ dự thi được đóng kín vào phong bì, ghi rõ: Tác phẩm dự thi cuộc
thi viết về câu chuyện du lịch "Quảng Trị trong tôi” và gửi về Ban Tổ chức (gửi
trực tiếp trong giờ hành chính hoặc qua đường bưu điện) tại địa chỉ: Trung tâm
Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và du lịch tỉnh Quảng Trị. Số 06 Khóa Bảo,
Phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. ĐT: 0233.3595005.
- Hoặc bài dự thi có thể gửi qua địa chỉ email:
cuocthiquangtritrongtoi@gmail.com, ghi rõ: Tác phẩm dự thi cuộc thi viết về
câu chuyện du lịch "Quảng Trị trong tôi”. Các bài dự thi gửi qua email tính tới
thời điểm 23h59 phút ngày 19/11/2021.
5. Thể lệ cuộc thi
Thể lệ cuộc thi viết về câu chuyện du lịch “Quảng Trị trong tôi” do Ban Tổ
chức cuộc thi ban hành.
III. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, TỔ THƯ KÝ

1. Ban Tổ chức
UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức cuộc thi do 01 đồng chí Phó Chủ tịch
UBND tỉnh làm Trưởng ban; Thành viên Ban Tổ chức là đại diện lãnh đạo các
đơn vị: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông;
Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Quảng Trị, Tạp chí Cửa Việt; mời đại diện
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tham gia Ban Tổ chức.
2. Ban Giám khảo và Tổ thư ký
- Ban Giám khảo và Tổ Thư ký do Ban Tổ chức thành lập, thực hiện việc
chấm, chọn tác phẩm dự thi theo thể lệ cuộc thi.
- Tổ thư ký gồm các thành viên là cán bộ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư,
Thương mại và Du lịch tỉnh và các đơn vị có liên quan.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng cuộc thi bao gồm:
Giải thưởng

Trị giá giải thưởng

01 giải nhất

10.000.000 đồng/giải

04 giải nhì

5.000.000 đồng/giải

05 giải ba

3.000.000 đồng/giải

Top 10 giải được yêu thích
nhất trên mạng xã hội

1.000.000đồng/giải
55.000.000
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- Các giải thưởng nhận kèm Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức. Ngoài ra
BTC sẽ vận động các doanh nghiệp, cá nhân sẽ có những phần quà hấp dẫn, giá
trị cho những tác phẩm tham gia.
- Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả đạt giải hoặc người được tác
giả đạt giải ủy quyền đến nhận thay.
- Việc trao giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức thực hiện công khai.
- Trường hợp không chọn được tác phẩm dự thi đạt yêu cầu, Ban Tổ chức
có thể quyết định không trao một số giải của cuộc thi.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện cuộc thi từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2021.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức
cuộc thi.
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh là cơ quan
Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi, chịu trách nhiệm tham mưu thành lập Ban
Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký; xây dựng Thể lệ, Thông báo tổ chức cuộc
thi trình Ban Tổ chức phê duyệt.
- Tiếp nhận các tác phẩm dự thi và tổ chức Hội nghị tổng kết, trao giải cuộc
thi theo Kế hoạch.
- Lập dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi gửi Sở Tài chính thẩm định theo
quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến tổ chức cuộc thi.
2. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.
Thông tin rộng rãi cuộc thi đến các Hội, Chi hội Văn học nghệ thuật các
tỉnh, thành phố trong cả nước; đồng thời thông báo và khuyến khích các thành
viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tham gia cuộc thi. Cử thành viên tham gia
Ban Tổ chức cuộc thi và hỗ trợ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du
lịch tỉnh triển khai cuộc thi.
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
Thông tin rộng rãi cuộc thi đến các đơn vị trực thuộc Sở, các Sở VHTTDL
các tỉnh/thành phố để tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi. Cử thành viên
tham gia Ban Tổ chức cuộc thi.
4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.
Vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi Quảng Trị; phóng viên báo chí, blogger…
sinh sống, học tập trong và ngoài tỉnh tham gia cuộc thi; Phối hợp triển khai hiệu
quả công tác tuyên truyền về cuộc thi trên website, fanpage Tỉnh đoàn Quảng Trị,
Trung ương Đoàn và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn.
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5. Sở Tài chính.
Thẩm định và trình UBND tỉnh bố trí kinh phí tổ chức cuộc thi theo quy định.
6. Sở Thông tin và Truyền thông.
Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh về
bản quyền tác giả theo quy định của pháp luật. Định hướng các cơ quan báo chí,
truyền thông trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau cuộc
thi; cử thành viên tham gia Ban Tổ chức cuộc thi.
7. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Trị; Tạp chí Cửa
Việt.
Triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền rộng rãi cuộc thi; cử thành viên
tham gia Ban Tổ chức cuộc thi.
8. Hội Cựu chiến binh tỉnh.
Thông tin rộng rãi cuộc thi đến các Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố
trong cả nước; đồng thời thông báo và khuyến khích các thành viên Hội Cựu
chiến binh, đặc biệt là các cựu chiến binh đã từng sinh sống và chiến đấu tại
chiến trường Quảng Trị tham gia cuộc thi.
9. Hiệp hội Du lịch tỉnh.
Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi đến các thành viên trong hiệp
hội; thông báo, vận động, hỗ trợ Hiệp hội du lịch các tỉnh/thành trong cả nước
tham gia cuộc thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về câu chuyện du lịch “Quảng
Trị trong tôi”, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan triển
khai thực hiện, bảo đảm tiến độ và hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Bộ VH-TT&DL;
- Tổng cục Du lịch, Bộ VH-TT&DL;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ngành, đơn vị có trong KH;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Nam

