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QUYET D!NH 
Ban hành The 1  Cuc thi "Anh Du llch  Tuyên Quang" näm 2022 

TRIfNG BAN TO CHtC CUQC THI 
"ANII DU L!CH  TUYEN QUANG" NAM 2022 

Can ct Quye't djnh S6 403/QD-UBND ngày 29/11/2016 cüa UBNDtinh 
Tuyên Quang ye viêc Quy djnh chic náng, nhiçm vy, quyn hgn và ccr câu to 
chi'c cia Sà Van hoá, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang; 

Can cz KI hogch S6 64/K[-I-SVHTTDL ngày 2 6/5/2 022 cia So' Van hóa, 
The thao và Du i/c/i ye vic tO chic Cuôc thi "An/i Du lich Tuyên Quang" nám 2022,' 

Can ci Quylt djnh s6 214/QD-SVHITDL ngày 2 7/5/2022 cza Giám ãl6c 
So' Van hOa, The thao và Du i/c/i ye vic thành 1p Ban TO chtc cu5c thi "An/i 
Du i/c/i Tuyên Quang" näm 2022; 

Xét d nghj cüa TricOngphOng Quán l3 Du ljch, 

QUYET D!NH: 

.A . D.eu 1. Ban hanh kern theo Quyet dnh nay The lç Cu9e thi Anh Du 1ch 
Tuyên Quang" näm 2022. 

Diu 2. Các dng chi thành viên Ban To chirc, Ban Giárn khão, T Thir k 
có trách nhim phôi hcip vói Co quan, don vi có lien quan to chüc phát dng, 
thông báo rng rãi ye Cuc thi trén các phuong tin thông tin dai  chig, thu hilt 
sir hix&ng irng tham gia cüa các tác giá và s1r quan tarn cüa cOng chüng, darn bâo 
chat hrçmg Cuc thi. 

Diu 3. Quy& djnh có hiu 1irc thi hành k tr ngày k. 

Chánh Van phông S&, Tru'&ng phông Quãn 1 Du ljch, Thu truàng các Co 
quan, dorn vi có lien quan và các thành viên Ban To chüc, Ban Giám khâo can ci.'r 
Quyêt dnh thrc hin./. 

No'i nh?in: 7& 
- Länh dao So'; 
- Thành viên BTC, BGK; 
- Van phOng, PhOng QLDL; 
- Luu: VT, QLDL (Luyén). 



THE L 
Cuc thi "Anh Du Itch Tuyên Quang" nàm 2022 

(Ban hành kern theo Quyêt djnh so 215/QD-BTC ngày 31 tháng 5 närn 2022 
cia Ban To chác Cuç5c thi "Anh Du ljch Tuyên Quang" nàm 2022) 

Diu 1. Mic dIch, nghia 

- Nhim cii th hoá các Nghj quyt, Dê an, Chuang trInh, Ké hoch ye phát 
triên du ljch cüa tinh; tiêp tVc  day rnnh cong tác xüc tin du ljch, gop phn thñc dy 
phát triên du ljch Tuyên Quang trong nhüng nàm tip theo. 

- Là djp d quâng bá hInh ãnh quê hucmg, dat nithc, con nguô'i, van hoá, du 
ljch Tuyên Quang den vâi nhân dan, du khách trong và ngoài nithc. 

- TIm kim, 1ira chçn nhQng tác phm dçp, chit hrçing nhâm thng cung kho dü 
1iu ánh dé phiic vi cong tác tuyên truyên, quáng bá, xiic tin du ljch Tuyên Quang. 

- KhuynkhIch, ton vinh các tác giã có tác phm mi la,  dc dáo, có góc nhIn 
mi ye rnành dat, cuc song, con ngui, van hoá, diem den du ljch Tuyên Quang, 
to sr hap dan, mong muOn duçc trâi nghim, khám phá dOi vói du khách trong va 
ngoài nuóc. 

Diu 2. Dii ttrqng dir thi 

- Tat ca cong dan Vit Nam trong và ngoài ni.thc; ngui rnxâc ngoài dang sinh 
song và lam vic ti Vit Nam. 

- Các thành viên Ban To chirc, Ban Giám kháo, TO Thu k' Cuc thi không duçic 
tham gia dir thi. 

Diu 3. Ni dung tác phâm dir tlii 

Tác phâm dir thi là hlnh ánh ducic chp tai  tinh Tuyên Quang, có ni dung th 
hin chü de Cuc thi "Anh Du if ch Tuyên Quang" phân ánh nh0ng góc nhIn mâi ye 
cánh quan thiên nhiên, di tich ljch sir, danh lam thäng cành, diem den du ljch, các Ioai 
hInh du ljch, các lang nghê truyên thông, các l hôi, sr kin van hoá, the thao, du ljch; 
nhung khoãnh khäc ye cuc song, van boa dan tc, net sinh hoat van hoáthumg 
ngày, phong tVc  tp quán, các hInh thi.rc van hoá, van ngh dan gian, van hoá am thirc 
cüa nguèi dan; hinh ành du khách khám phá, trâi nghirn cac san phâm du ljch và hoà 
mInh yào cuc sOng caa ngui dan bàn dja tai  nhQ'ng diem den du ljch. 

Diêu 4. Quy dinh di vOi tác phãm dir thi 

- Tham gia Cuc thi tác giã phãi chap nhn nhUng quy djnh cüa Cuc thi dng 
thai chju trách nhim ye bàn quyên tác phâm cüa minh. Nêu tác già vi phm, Ban To 
chirc së loai toàn b so ânh cüa tác giâ do ma không phài thông bào truâc. 

- Anh tham dr Cuc thi là ành &m duói dng k thutt s (rn'i tac giá g&i ánh 
du' thi tO'i da 10 an/i), chi dugc dang k mt ten và dang mt dja chi dé gCri ãnh dir thi 
(né'u tác giO dung ngh danh thl phái ghi kern hQ và ten chInh th'&c cüa rnlnh); có chü 
thIch ânh, ten tác phm, dja dim, thô'i gian chip. 
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- File ãnh có djnh dang JPG, kIch thrn9c cüa chiu dài nht ti thiu 4000 
PIXEL, d phân giâi tôi thiêu 300DPI, dung luqng mi file tôi thiêu 6MB (khóng 
chap nhan  file scan hoc chyp igi tà' ánh giáy,). Anh chiip không qua 03 näm so vâi 
thai diem phát dng Cuc thi. 

- Anh dir thi phãi duçic chip trên dja bàn tinh Tuyen Quang, khuyn khIch các 
tác phâm dir thi là ánh mi chiip, không xa thi chü dê Cuc thi, trái vâi thuân phong 
m tlic hoc có ni dung tu tuàng 1ch lac. 

- Anh chp bang may ãnh k thut s hoc flycam, có th là ânh màu hoc 
ãnh den tràng. Chap nhn các tác phâm dixgc xü l k thut, cat cup can chinh sang 
tôi nhirng không duçic chap ghép, tây xoá lam sai Ich hin thirc. 

- Không chip nhn nhQng tác phm d duçic giài thtthng cüa Hi Ngh si 
Nhiêp ành Vit Nam to chuc hoc phôi hçp to chrc; các cuc thi trong và ngoài tinh. 

- Các tác phm dat  giãi và ducic ch9n trung bay trin lam sê &rçYc ngành Van 
boa, The thao và Du ljchtinh Tuyên Quang toàn quyên si:r dicing không phài trà 
nhun ãnh vi mijc dIch dê tuyên truyên, quãng bá, giâi thiu hInh ãnh du ljch tinh 
Tuyên Quang tai  các triên lam, hi chc trong nuOc, ngoài nuó'c, trên các vt phâm, 
an phâm in, ghi hInh, trên website cüa ngành và các phucmg tin thông tin, truyên 
thông dai  chiing, cO ghi ten tác già trong qua trInh sr dung. Se trâ tiên nhun ành 
theo quy djnh hin hành khi sir diing trong các an phâm mang tInh chat thuong mai. 

- Tác phm sau khi dat  giãi nu phát hin có vi phm quyn tác già và quyn 
lien quan theo quy djnh cüa pháp Iut, Ban To chi.c sê thu hôi giâi thu&ng, tiên 
thuâng và Giây chirng nh.n. 

Diu 5. Quyn và trách nhim cüa tác giã 

- Mi tác già chi sir dung 01 ten, 01 dja chi khi däng k dir thi. 

- Thrc hin dung Th 1 Cuc thi, vic tác giá gui tác phm tham gia Cuc thi 
coi nhii chip thun mi quy djnh trong The i Cuc thi và cam kêt tçr nguyen chuyên 
giao quyn sü dung tác phâm cho Ban To chuc. Bàn quyên ành thuc ye tác giã. 

- Chju trách nhim v quyn tác giã, quyn lien quan. Tác già có tác phm dat 
giài có trách nhim np thuê thu nhp Ca nhân theo quy djnh cüa pháp lut. 

Diêu 6. Oja clii nhn tác phm dr thi 

Tác già gui tác phâm (ânh) ye dja chi: http://anhdulichtuyenquang2022.com  
d tham gia dr thi. 

Diu 7. Thot gian nhn tác phâm, chm ãnh và tong kt CuIc thi 

- Tir ngày có thông bao phát dng Cuc thi dn ht ngày 20/8/2022: Tip 
nhn tác phâm dix thi. 

- Truic ngày 31/8/2022: To chuc châm tác phârn dir thi. 

- Tru&c ngày 10/9/2022: Tng két, triên lam ánh và trao giãi Cuc thi (dy kié'n cl/p 
T ch&c LI don nhçn Bcng ghi danh cia UNESCO disán van hOa phi vçt the "Thyc 
hOnh Then cza ngir&i Tày, Niing, Thai a Vit Nam "và Lê hç5i Thành Tuyên nám 2022). 
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- Phtrong thrc chm ch9n: Ban Giám khão sê thirc hin chAm ãnh Online, 
châm dc 1p trên phân mêm châm ành Online chuyên diing. Két qua së dixçic cong 
bô tai  buôi tong kêt, trao giâi Cuc thi. 

- Ban T chtrc s cong b6 kt qua chm ãnh trên trang website cüa Cuôc thi 
và thông báo tth tác giã, tác phâm ctt giãi. Anh thrçc treo buôi tong kêt, triên lam 
nh và trao giái cuc thi duçc nhn nhun ành là 300.000 dOnglãnh (ba tram nghIn 

dóng/ánh). 

Diêu 8. Co cãu giãi thu'ô'ng 

STT Giai thuong 
lu'çrng 

Giá trj môi giãi 

(\TNj) 

Thành tin 

(VND) 

1 Giãinht 01 10.000.000 10.000.000 

2 Giãi nhl 03 7.000.000 21.000.000 

3 Giài ba 05 5.000.000 25.000.000 

4 GiàikhuynkhIch 10 2.000.000 20.000.000 

Tng giãi thirö'ng 19 76.000.000 

Tng s tin chi giài thiiâng: 76.000.000 dng (Bay mucri sáu triu dthig). 

Diu 9. Khiu nai (nlu có) 

Khiu ni cüa nguäi dir thi (ne'u co): Giri trirc tip btng van bàn dn Ban T 
chrc Cuc thi sau khi cong bô giãi thithng 03 (ba) ngày, Ban To chrc xem xét giài 
quyêt trong th?i han  03 (ba) ngày. Quyêt djnh cUa Ban To chüc là quyêt djnh cuôi 
cüng két thüc khiêu nai. 

Diu10. Truàng Ban T chirc là ngiri có toàn quyn quyt djnh, diu chinh, 
bô sung The 1 Cuc thi 'nêu can). 

* Giãi dáp thông tin lien he:  Ban To chirc Cuc thi (Sâ Van boa, Th thao và 
Du ljch, Phông Quàn 1 Du ljch, so din thoai: 02073 816 496; hoc dong chI 
Nguyn Thj Luyên, so din thoai: 0975 376 994) trong gi hành chInh. 

Trén day là Th l CuOc  thi "An/i Dii ljch Tuyen Quang" näm 2022. Ban T 
chi.xc Cutc thi trân trpng kInh mi các ngh si, nhiêp ãnh gia và các tác già yêu thIch 
du ljch Tuyên Quang huàng thig, gCri ãnh tham gia Cuc thi.!. 
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