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THỂ LỆ 
Cuộc thi ảnh “Đất và Người Bảo Yên” năm 2022 

 

 

Căn cứ kế hoạch số 131/KH-UBND, ngày 14/4/2022 của UBND huyện Bảo 
Yên về việc tổ chức ảnh “Đất và Người Bảo Yên” năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND huyện 
Bảo Yên về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Đất và Người Bảo Yên” năm 

2022; 
Ban tổ chức Cuộc thi ảnh ban hành Thể lệ cuộc thi ảnh “Đất và Người Bảo 

Yên” năm 2022 như sau: 

 I. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: UBND huyện Bảo Yên. 

  II. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CUỘC THI   

  - Cuộc thi ảnh đẹp Bảo Yên nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh về văn hoá, 
xã hội, con người, kinh tế, cuộc sống, thiên nhiên đặc trưng của Bảo Yên và phản 

ánh những bước phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực kinh tế - chính trị - văn hóa 
- xã hội của huyện trong những năm qua. 

  - Tập hợp được bộ ảnh nghệ thuật sinh động và đa dạng giới thiệu và quảng bá 
du lịch cho Bảo Yên. 

- Góp phần giới thiệu, quảng bá nét đẹp về điểm đến du lịch với các du khách 
Việt Nam và quốc tế, góp phần vào sự phát triển của du lịch của huyện.  

 - Nhằm tôn vinh các tác giả, các đơn vị, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh 
vực văn hoá - nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng thẩm mỹ cho các tác phẩm 

ảnh nghệ thuật.  

  III. THỂ LỆ 

 1. Đối tượng dự thi 

- Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, công dân Việt 
Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài đang công tác và 

sinh sống ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi. 

 - Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký không được tham 

gia dự thi. 

 2. Nội dung ảnh dự thi 

Cuộc thi có đề tài đa dạng, là những tác phẩm phản ánh vẻ đẹp văn hoá, 
thiên nhiên, vùng đất con người Bảo Yên. 
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- Hình ảnh các điểm đến, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản văn hoá 
trên địa bàn huyện Bảo Yên. 

- Những khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt thường ngày, phong tục tập 
quán, văn hoá ẩm thực. 

- Những công trình du lịch - văn hoá, các loại hình du lịch, các lễ hội, các 
hình thức văn hoá dân gian, các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Bảo 

Yên. 

-  Thể hiện sự phát triển của Bảo Yên trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn 

hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng. 

3. Quy định về cuộc thi 

- Ảnh dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ dưới dạng kỹ thuật số, chưa được giải 
thưởng ở bất kỳ cuộc thi ảnh nào; Chưa được đăng tải trên các phương tiện thông 
tin đại chúng. 

 - Mỗi tác giả được tham gia tối đa không quá 15 ảnh; ảnh dự thi là ảnh màu 
hoặc trắng đen dưới dạng kỹ thuật số (không nhận file scan hoặc chụp lại từ ảnh 

giấy). 

- Nếu phát hiện ảnh dự thi vi phạm thể lệ, Ban tổ chức được phép loại bất kỳ 

ảnh nào trước, trong và sau cuộc thi. 

- Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Ban Tổ 

chức không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan đến bản quyền tác 
phẩm. Ban Tổ chức được phép loại bỏ tác phẩm vi phạm thể lệ trước, trong và sau 

Cuộc thi. 

- Ảnh đạt giải và ảnh chọn trưng bày được Ban Tổ chức toàn quyền sử dụng 

để tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch trên các ấn phẩm, vật phẩm và thông 
qua các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tác giả có tác phẩm đạt giải có nghĩa vụ nộp thuế và chi phí liên quan đến 

giải thưởng theo quy định pháp luật hiện hành. 

4. Quy cách ảnh dự thi 

 - Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file có định dạng jpg. Kích thước tối 
thiểu 3500 pixel, độ phân giải 300 dpi. 

- Ảnh dự thi không ghi chú thích, chữ ký trên ảnh. Ảnh không được bo viền 
hoặc đặt bất kỳ ký hiệu nhận dạng nào trên ảnh. 

- Ảnh không phù hợp với quy định sẽ bị loại mà không cần báo trước. 

- Bên dưới mỗi tác phẩm được điền đầy đủ thông tin theo mẫu (bên dưới).  
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III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG   

  5. Phương thức gửi ảnh 

 Tác giả gửi trực tiếp hoặc qua địa chỉ:phongvhtt-baoyen@laocai.gov.vn 

 6. Giải thưởng 

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao giải thưởng kèm theo Giấy chứng nhận của 

Ban Tổ chức cho các cá nhân tác giả gồm: 

- 01 giải Nhất: trị giá 10.000.000 đồng   (Mười triệu đồng). 

- 02 giải Nhì: mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng   (Năm triệu đồng). 

- 03 giải Ba: mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng   (Ba triệu đồng). 

- 10 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). 

 Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Tổ chức quyết định thay đổi cơ cấu 

giải thưởng cho phù hợp. 

 7. Thời gian nhận và chấm ảnh 

- Thời gian nhận ảnh: Kể từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 

15/8/2022.  

- Thời gian chấm: Từ ngày 20/8/2022 đến ngày 30/8/2022  

- Tổng kết và trao giải: Dự kiến trong tháng 9/2022, tại Trụ sở làm việc 

Khu hành chính huyện Bảo Yên. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

+ Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

  + Địa chỉ: Tầng 3, Nhà B, Khu hành chính huyện Bảo Yên, Thị trấn Phố 

Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

Cuộc thi ảnh Đất và Người Bảo Yên năm 2022 

PHIẾU TÁC PHẨM (tác giả tự ghi) 

Họ và tên:……………………………Nam/Nữ:………………………...……... 

Nghệ danh………………………………...Năm sinh:…………………...…...…… 

Số CMTND/CCCD:……………………  Mã số thuế:…………………...……… 

Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………...………..……. 

…………………………………………..…………………………………………… 

Điện thoại:…….…………………………..Email:................................................... 

- Tên tác phẩm:……………………….……….……..……………………….. 

- Địa danh sáng tác tác phẩm:……………………………………………………….. 

- Năm sáng tác tác phẩm:…………………………………………………………. 

Tôi cam đoan đây là tác phẩm do tôi sáng tác, không vi phạm bản quyền. 
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 + Điện thoại: 02143.876.330/0346.550.855 gặp bà Đinh Hải Lý, Chuyên 

viên Phòng Văn hóa và Thông tin. 

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của các 

tác giả để Cuộc thi ảnh “Đất và Người Bảo Yên” năm 2022 thành công tốt đẹp./.  

 

Nơi nhận: 

- Sở Văn hóa,TT&DL; 
- Sở Thông tin-Truyền thông; 
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Đài PT-TH tỉnh; 
- Báo Lào Cai; 
- Hội Văn học - Nghệ thuật Lào Cai; 
- Chi Hội nhiếp ảnh tỉnh Lào Cai; 
- Trường Cao đẳng cộng đồng Lào Cai; 
- Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai; 
- Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai; 
- UBMTTQVNvà các đoàn thể huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; 
- Các cơ quan ngành dọc trong huyện; 
- Lưu: VT, PVHTT. 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC  
 

 
 

 
 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Anh Dũng 
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