
  ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI 
  HUYỆN ỦY BẮC HÀ 

                       * 
       Số          - KH/HU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Bắc Hà, ngày      tháng 10 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH  
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Ảnh đẹp trong xây dựng nông thôn mới, 

văn minh đô thị” tỉnh Lào Cai năm 2022 

-----  
 

Căn cứ Quyết định số 201- QĐ/BTGTU, ngày 29/9/2022 của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Ảnh đẹp trong xây dựng nông 
thôn mới, văn minh đô thị” tỉnh Lào Cai năm 2022, Huyện ủy Bắc Hà xây dựng 

kế hoạch tuyên truyền tham gia Cuộc thi như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Cuộc thi được triển khai sâu rộng và thu hút sự tham gia Cuộc thi của 

đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân, phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ, đội ngũ 
sáng tác trong và ngoài huyện; nhằm phản ánh sinh động những kết quả, cách 

làm hay, sáng tạo, mô hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia, chung tay xây 
dựng nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị; hình ảnh đẹp tại các vùng quê 

nông thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Hà qua các tác phẩm ảnh.  

2. Các tác phẩm tham gia Cuộc thi đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp 

Nhân dân trong huyện đối với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về 
xây dựng nông thôn mới, gắn với giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện hiệu 

quả, bền vững Chương trình xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị trên địa 
bàn huyện. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng: Cán bộ, đảng viên, phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ, công 
dân sinh sống trong và ngoài huyện.  

2. Hình thức tổ chức 

- Ban Tổ chức phát động, nhận ảnh của các tác giả gửi về tham gia Cuộc thi. 

- Ban Tổ chức mời một số nhà quản lý, lãnh đạo, nghệ sĩ nhiếp ảnh có 
chuyên môn, kinh nghiệm, uy tín tham gia Ban Giám khảo Cuộc thi. 

3. Thời gian 

- Thời gian phát động Cuộc thi: Từ tháng 10 năm 2022.   

- Thời gian nhận ảnh dự thi: Từ ngày ban hành kế hoạch này đến hết ngày 

30/11/2022. 

- Thời gian chấm giải: Dự kiến từ 05/12/2022. 

- Thời gian tổng kết, trao giải và trưng bày: Dự kiến cuối tháng 12/2022. 

4. Quy định về ảnh dự thi 

4.1. Nội dung ảnh dự thi 

- Các tác phẩm tham gia Cuộc thi có nội dung phản ánh, ca ngợi những 



khoảnh khắc đẹp về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đô thị văn minh, hoạt 
động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện chương 

trình Nông thôn mới; phản ánh sinh động những kết quả, cách làm hay, sáng tạo, 
mô hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới 

và xây dựng văn minh đô thị; hình ảnh đẹp tại các vùng quê nông thôn mới trên 
địa bàn huyện. 

- Ảnh dự thi không trái với thuần phong, mỹ tục, không đi ngược lại lợi ích 

quốc gia, dân tộc theo quy định của pháp luật. 

4.2. Quy định cụ thể về ảnh dự thi  

- Ảnh dự thi là file ảnh kỹ thuật số; ảnh màu hoặc đơn sắc, định dạng file 

JPEG, độ phân giải 300DPI, dung lượng từ 5Mb đến 80Mb. 

- Tác giả có thể gửi ảnh đơn hoặc ảnh bộ dự thi. Mỗi tác giả có thể gửi tối 

đa 10 tác phẩm tham gia Cuộc thi (bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ). Chỉ được lấy 
01 tên, 01 địa chỉ gửi ảnh, nếu tác giả dùng nghệ danh phải kèm theo họ tên của 
mình.  

+ Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm 

+ Ảnh bộ: Tối đa 04 bộ ảnh, mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm từ 
05 đến 08 ảnh. Ban Tổ chức khuyến khích bộ ảnh có phần chú thích nội dung (tối 

đa 150 từ) giới thiệu chủ đề, nội dung của bộ ảnh; tác giả phải đánh số thứ tự ảnh 
trong bộ ảnh. Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh 

bộ thì ảnh đơn bảo đảm không trùng với ảnh trong bộ ảnh. 

- Ảnh dự thi là những sáng tác từ năm 2020 đến nay và được sáng tác trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai. Tác phẩm không được chắp ghép, xử lý kỹ thuật photoshop 
hay các phần mềm chỉnh sửa ảnh khác làm thay đổi nội dung, tính trung thực và 
bản chất sự việc, hiện tượng, nhân vật trong ảnh. Không ghi chú thích, chữ ký 

hoặc bất kỳ dấu hiệu nhận dạng tác giả trên ảnh dự thi.  

- Tác phẩm dự thi phải do tác giả chụp, chưa được giải ở cấp tỉnh trở lên 

hoặc triển lãm tại các cuộc thi khác.  

- Tác phẩm bảo đảm không có sự tranh chấp về quyền tác giả và các quyền 
khác liên quan. Sau khi tác phẩm tham gia dự thi đoạt giải, nếu cơ quan có thẩm 

quyền công bố, xác định có tranh chấp về quyền tác giả và các quyền liên quan, 
Ban Tổ chức sẽ hủy kết quả công nhận và thu hồi giải thưởng đã trao. 

-Tác phẩm dự thi gửi trực tiếp qua hòm thư điện tử: 
hophuongtglc@gmail.com hoặc sao lưu vào USB gửi qua đường bưu điện 

hoặc gửi trực tiếp về Phòng Tuyên truyền và Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Lào Cai. 

- Tác giả dự thi điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu đăng ký kèm theo Kế 
hoạch (có mẫu phiếu đăng ký và thể lệ Cuộc thi gửi kèm). 

* Điện thoại tư vấn, hỗ trợ: Phòng Tuyên truyền và Văn hóa, Văn nghệ, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, Bà Hồ Mai Phương, số điện thoại: 

0912.789.551 

III. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM 

1. Số lượng ảnh được chọn trưng bày phụ thuộc vào chất lượng của các tác 

phẩm tham dự, nhưng không quá 10% số ảnh Ban Tổ chức nhận được. 

mailto:hophuongtglc@gmail.com


2. Tác giả có tác phẩm đoạt giải sẽ được nhận Giấy chứng nhận của Ban 
Tổ chức. Ban Tổ chức có quyền lựa chọn và sử dụng các tác phẩm để phục vụ 

công tác tuyên truyền không nhằm mục đích thương mại mà không phải trả bất 
cứ một khoản thù lao nào khác. Quyền nhân thân thuộc về tác giả. 

3. Tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả của mình; trong trường 

hợp cần thiết, Ban Tổ chức có quyền đề nghị tác giả nộp file ảnh gốc  để kiểm 
chứng thông tin. Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm 

tham gia Cuộc thi gửi qua đường bưu điện hoặc các hình thức khác bị thất lạc 
không đến được địa chỉ hoặc người chịu trách nhiệm của Ban Tổ chức. 

4. Ban Tổ chức sẽ tiến hành hủy bỏ kết quả chấm, chọn và thu hồi giải 
thưởng nếu phát hiện tác phẩm vi phạm bản quyền. Ban Tổ chức không trả lại tác 
giả những tác phẩm đã gửi tham gia Cuộc thi.  

IV. GIẢI THƯỞNG 

Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận cho tác giả, nhóm tác giả, đơn vị đoạt 
giải và tiền thưởng kèm theo, dự kiến như sau:  

- 01 giải A, trị giá: 5.000.000 đồng.  

- 02 giải B, trị giá: 3.000.000 đồng/giải.   

- 05 giải C, trị giá: 2.000.000 đồng/giải. 

- 15 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải. 

(Ban tổ chức sẽ trao thêm tiền thưởng từ các nhà tài trợ, ủng hộ cho Cuộc 
thi, nếu có) 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

- Chỉ đạo tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi “Ảnh đẹp trong xây 
dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” tỉnh Lào Cai năm 2022 đến các chi bộ, 

đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị.   

- Đăng tải Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi trên fanpage Cao Nguyên Trắng của 

Huyện ủy. 

- Chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền Cuộc thi tại Hội 
nghị cấp ủy, Hội nghị Ban Tuyên vận và tổ tuyên vận thôn. 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo dõi, đôn 
đốc, tổng hợp kết quả Cuộc thi “Ảnh đẹp trong xây dựng nông thôn mới, văn 

minh đô thị” tỉnh Lào Cai năm 2022. 

2. Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo 

2.1. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực 

BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia) chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo 
theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả Cuộc thi “Ảnh đẹp trong xây dựng nông thôn 

mới, văn minh đô thị” tỉnh Lào Cai năm 2022, báo cáo Thường trực Huyện ủy 
qua (Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 10/12/2022. 

2.2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao -Truyền thông  

- Tổ chức tuyên truyền Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi “Ảnh đẹp trong xây 
dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” tỉnh Lào Cai năm 2022 trên Đài phát 
thanh huyện và Trạm phát thanh các xã, thị trấn, cụm loa thôn, tổ dân phố. 

- Chỉ đạo đội ngũ phóng viên tham gia ít nhất 15 ảnh đẹp về xây dựng 



nông thôn mới, đô thị văn minh. 

2.3. Phòng Văn hóa -Thông tin: Tổ chức tuyên truyền đăng tải Kế hoạch 

và thể lệ Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử huyện. 

3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

- Xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi “Ảnh đẹp trong xây dựng nông 
thôn mới, văn minh đô thị” tỉnh Lào Cai năm 2022 đến cán bộ Hội, đoàn viên, hội 

viên và Nhân dân. Đăng tải kế hoạch và thể lệ Cuộc thi trên fanpage  của cơ 
quan, đơn vị. 

- Mỗi tổ chức đoàn thể cấp huyện có ít nhất 05 ảnh tham gia dự thi. 

4. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc 

- Tuyên truyền Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi “Ảnh đẹp trong xây dựng nông 

thôn mới, văn minh đô thị” tỉnh Lào Cai năm 2022 đến cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân trên địa bàn. Đăng tải kế hoạch và thể lệ Cuộc thi trên fanpage  tuyên 

truyền của cơ quan, đơn vị.  

- Phấn đấu mỗi  cơ quan, đơn vị có ít nhất 01 tác phẩm tham gia thi; mỗi xã 
có ít nhất 5-10 ảnh tham gia dự thi. 

Trên đây là Kế hoạch hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Ảnh đẹp trong xây 
dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” tỉnh Lào Cai năm 2022 của Huyện ủy Bắc 

Hà, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các chi bộ, đảng bộ nghiêm túc triển khai thực 
hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                               T/M BAN THƯỜNG VỤ 

-  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,                                                           PHÓ BÍ THƯ 
- TT. Huyện ủy, UBND huyện, 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, 

-  Phòng Văn hóa -Thông tin huyện,  
- Trung tâm Văn hóa TT- Truyền thông huyện, 
- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy.                                               

                                                                              Nguyễn Thị Nga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 

Cuộc thi “Ảnh đẹp trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”  

tỉnh Lào Cai năm 2022 

----- 

Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp trong xây dựng nông thôn mới, 
văn minh đô thị” tỉnh Lào Cai năm 2022. 

 

Họ và tên…………………………….………; Giới tính: ………………... 

Số CMND/Số thẻ CCCD: ……………..…….; Ngày cấp………..…….; 
Nơi cấp: 

……………………………………………………………………………. 

Đơn vị công tác (nếu có):........……………………………………………… 

Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

Số điện thoại: ………………………………………………………………. 

Email: …………………………………………………………………….... 

Số lượng tác phẩm dự thi: …………………………………………………. 

Sau khi nghiên cứu Thể lệ Cuộc thi “Ảnh đẹp trong xây dựng nông thôn 
mới, văn minh đô thị” tỉnh Lào Cai năm 2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào 

Cai tổ chức, tôi tự nguyện đăng ký tham gia Cuộc thi.  

Tôi cam đoan các tác phẩm dự thi này do tôi tự chụp và các thông tin gửi 

kèm là hoàn toàn phù hợp với bản gốc và tôi đang giữ. Tôi cam kết không vi 
phạm quyền sử hữu trí tuệ và thực hiện nghiêm các điều khoản được quy định 

trong Thể lệ Cuộc thi. Nếu sau tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 
luật. 

…………………, ngày …... tháng ….. năm 2022 

                                            NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ THI 

                                              (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

         TỈNH ỦY LÀO CAI 

         BAN TUYÊN GIÁO 
            * 

      Số  201 - QĐ/BTGTU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Lào Cai, ngày  29  tháng 9 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 



về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Ảnh đẹp trong xây dựng nông thôn 
mới, văn minh đô thị” tỉnh Lào Cai năm 2022  

----- 
 
 

- Căn cứ Quy định số 248-QĐ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng 

cử; 
- Căn cứ Đề án số 17-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về 

nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động tỉnh Lào 
Cai giai đoạn 2021 - 2025; 

- Căn cứ Kế hoạch số 106-KH/BTGTU ngày 15/6/2022 của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp trong xây dựng nông thôn mới, văn 

minh đô thị” tỉnh Lào Cai năm 2022” và Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 
23/9/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; 
- Theo đề nghị của Trưởng phòng Tuyên truyền và Văn hoá Văn nghệ, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
 

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH  
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi “Ảnh đẹp 
trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” tỉnh Lào Cai năm 2022”. 

Điều 2. Ban Tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp trong xây dựng nông thôn mới, 
văn minh đô thị” tỉnh Lào Cai năm 2022” chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và 

hướng dẫn Cuộc thi theo Thể lệ này.  
Điều 3. Trưởng phòng Tuyên truyền và Văn hóa Văn nghệ, Trưởng phòng 

Tổng hợp, Ban Tổ chức, Tổ thư ký, Ban giám khảo và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhân:  
- Như Điều 3,  
- Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam,  
- Huyện ủy, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố, 
- Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào 

Cai, 
- Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, 
- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào 

Cai, 
- Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Lào Cai, 

- Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh, 
- Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, 

thành ủy, 

- Lưu VT- BTGTU. 

TRƯỞNG BAN  

 
 

 
(Đã Ký) 

 

 
Dương Đức Huy 

 
 

 

 

THỂ LỆ 
Cuộc thi “Ảnh đẹp trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”  

tỉnh Lào Cai năm 2022  
(Kèm theo Quyết định số  201-QĐ/BTGTU, ngày 29/9/2022  

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai)  
-----  



I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Lan toả cuộc thi và thu hút sự tham gia Cuộc thi của đông đảo cán bộ, 

đảng viên, nhân dân, phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ, đội ngũ sáng tác trong và 
ngoài tỉnh; nhằm phản ánh sinh động những kết quả, cách làm hay, sáng tạo, mô 

hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia, chung tay xây dựng nông thôn mới và 
xây dựng văn minh đô thị; hình ảnh đẹp tại các miền quê nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai qua các tác phẩm ảnh.  

2. Các tác phẩm tham gia cuộc thi đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp 

Nhân dân trong tỉnh đối với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới, gắn với giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả, 

bền vững chương trình xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị của các địa 
phương trong tỉnh. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng 

Cán bộ, đảng viên, phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ, công dân sinh sống 
trong và ngoài tỉnh. (Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký không 

được tham gia Cuộc thi). 

2. Hình thức tổ chức 

- Ban Tổ chức phát động, nhận ảnh của các tác giả gửi về tham gia Cuộc 
thi. 

- Ban Tổ chức mời một số nhà quản lý, lãnh đạo, nghệ sĩ nhiếp ảnh có 

chuyên môn, kinh nghiệm, uy tín tham gia Ban Giám khảo. 

3. Thời gian 

- Thời gian phát động Cuộc thi: Từ tháng 10 năm 2022.   

- Thời gian nhận ảnh dự thi: Từ ngày ban hành Thể lệ này đến hết ngày 

30/11/2022. 

- Thời gian chấm giải: Dự kiến từ 05/12/2022. 

- Thời gian tổng kết, trao giải và trưng bày: Dự kiến cuối tháng 12/2022. 

4. Quy định về ảnh dự thi 

4.1. Nội dung ảnh dự thi 

- Các tác phẩm tham gia Cuộc thi có nội dung phản ánh, ca ngợi những 

khoảnh khắc đẹp về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đô thị văn minh, hoạt 
động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện chương 

trình; phản ánh sinh động những kết quả, cách làm hay, sáng tạo, mô hình, tập 
thể, cá nhân tiêu biểu tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới và xây dựng 
văn minh đô thị; hình ảnh đẹp tại các miền quê nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

- Ảnh dự thi không trái với thuần phong, mĩ tục, không đi ngược lại lợi ích 
quốc gia, dân tộc theo quy định của pháp luật. 

4.2. Quy định cụ thể về ảnh dự thi:  



- Ảnh dự thi là file ảnh kỹ thuật số; ảnh màu hoặc đơn sắc, định dạng file 
JPEG, độ phân giải 300DPI, dung lượng từ 5Mb đến 80Mb. 

- Tác giả có thể gửi ảnh đơn hoặc ảnh bộ dự thi. Mỗi tác giả có thể gửi tối 
đa 10 tác phẩm tham gia Cuộc thi (bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ). Chỉ được lấy 

01 tên, 01 địa chỉ gửi ảnh, nếu tác giả dùng nghệ danh phải kèm theo họ tên của 
mình.  

+ Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm 

+ Ảnh bộ: Tối đa 04 bộ ảnh, mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm từ 
05 đến 08 ảnh. Ban Tổ chức khuyến khích bộ ảnh có phần chú thích nội dung (tối 

đa 150 từ) giới thiệu chủ đề, nội dung của bộ ảnh; tác giả phải đánh số thứ tự ảnh 
trong bộ ảnh. Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh 

bộ thì ảnh đơn bảo đảm không trùng với ảnh trong bộ ảnh. 

- Ảnh dự thi là những sáng tác từ năm 2020 đến nay và được sáng tác trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai. Tác phẩm không được chắp ghép, xử lý kỹ thuật Photoshop 
hay các phần mềm chỉnh sửa ảnh khác làm thay đổi nội dung, tính trung thực và 

bản chất sự việc, hiện tượng, nhân vật trong ảnh. Không ghi chú thích, chữ ký 
hoặc bất kỳ dấu hiệu nhận dạng tác giả trên ảnh dự thi.  

- Tác phẩm dự thi phải do tác giả chụp, chưa được giải ở cấp tỉnh trở lên 
hoặc triển lãm tại các cuộc thi khác.  

- Tác phẩm bảo đảm không có sự tranh chấp về quyền tác giả và các quyền 
khác liên quan. Sau khi tác phẩm tham gia dự thi đoạt giải, nếu cơ quan có thẩm 
quyền công bố, xác định có tranh chấp về quyền tác giả và các quyền liên quan, 

Ban Tổ chức sẽ hủy kết quả công nhận và thu hồi giải thưởng đã trao. 

- Tác phẩm dự thi gửi trực tiếp qua hòm thư điện tử: 

hophuongtglc@gmail.com hoặc sao lưu vào USB gửi qua đường bưu điện 
hoặc gửi trực tiếp về Phòng Tuyên truyền và Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Lào Cai. 

- Tác giả dự thi điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu đăng ký kèm theo 

Thể lệ. 

Điện thoại tư vấn, hỗ trợ: Phòng Tuyên truyền và Văn hóa, Văn nghệ, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, Bà Hồ Mai Phương, số điện thoại: 0912.789.551  

III. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM 

1. Số lượng ảnh được chọn trưng bày phụ thuộc vào chất lượng của các  tác 
phẩm tham dự, nhưng không quá 10% số ảnh Ban Tổ chức nhận được. 

2. Tác giả có tác phẩm đoạt giải sẽ được nhận Giấy chứng nhận của Ban 
Tổ chức. Ban Tổ chức có quyền lựa chọn và sử dụng các tác phẩm để phục vụ 
công tác tuyên truyền không nhằm mục đích thương mại mà không phải trả bất 

cứ một khoản thù lao nào khác. Quyền nhân thân thuộc về tác giả. 

3. Tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả của mình; trong trường 

hợp cần thiết, Ban Tổ chức có quyền đề nghị tác giả nộp file ảnh gốc để kiểm 
chứng thông tin. Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm 

tham gia Cuộc thi gửi qua đường bưu điện hoặc các hình thức khác bị thất lạc 
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không đến được địa chỉ hoặc người chịu trách nhiệm của Ban Tổ chức. 

4. Ban Tổ chức sẽ tiến hành hủy bỏ kết quả chấm, chọn và thu hồi giải 

thưởng nếu phát hiện tác phẩm vi phạm bản quyền. Ban Tổ chức không trả lại tác 
giả những tác phẩm đã gửi tham gia Cuộc thi.  

IV. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO 

1. Hội đồng giám khảo gồm Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo do 

Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định thành lập. Hội đồng giám khảo xây dựng quy 
chế chấm giải phù hợp với Thể lệ của Cuộc thi và các quy định pháp luật liên 
quan. 

2. Trên cơ sở kết quả xét chọn của Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo 
có trách nhiệm thẩm định và báo cáo Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phê duyệt 

danh sách các tác phẩm đoạt giải. 

V. GIẢI THƯỞNG 

Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận cho tác giả, nhóm tác giả, đơn vị đoạt 
giải và tiền thưởng kèm theo, dự kiến như sau:  

- 01 giải A, trị giá: 5.000.000 đồng.  

- 02 giải B, trị giá: 3.000.000 đồng/giải.   

- 05 giải C, trị giá: 2.000.000 đồng/giải. 

- 15 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải. 

(Ban tổ chức sẽ trao thêm tiền thưởng từ các nhà tài trợ, ủng hộ cho Cuộc 
thi, nếu có) 

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Ảnh đẹp trong xây dựng nông thôn mới, văn 

minh đô thị” tỉnh Lào Cai năm 2022. Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham 
gia đông đảo, nhiệt tình, trách nhiệm của các nhà nhiếp ảnh chuyên, không 

chuyên, những người yêu thích ảnh nghệ thuật trong và ngoài tỉnh Lào Cai. 

                                             --------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2022-10-04T11:37:20+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Nguyễn Thị Nga<NGUYEN THI NGA@HUBACHA> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-04T15:01:38+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Huyện ủy Bắc Hà<HUBACHAQTC1@HUBACHA> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-04T15:01:52+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Huyện ủy Bắc Hà<HUBACHAQTC1@HUBACHA> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-04T15:02:01+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Huyện ủy Bắc Hà<HUBACHAQTC1@HUBACHA> đã ký lên văn bản này!




