
 

 

THỂ LỆ 

Cuộc thi Báo chí viết về đề tài Du lịch Ninh Bình năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 

01/4/2022); Kế hoạch số 137/KH-SDL ngày 28/02/2022 của Sở Du lịch về việc 

tổ chức Cuộc thi báo chí viết về đề tài du lịch Ninh Bình năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-SDL ngày 28/3/2022 của Giám đốc Sở Du 

lịch về việc Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi báo chí viết về đề tài du lịch Ninh 

Bình năm 2022, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi với những nội 

dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

1. Cuộc thi báo chí viết về đề tài du lịch Ninh Bình năm 2022 là hoạt động 

thiết thực kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình (1822 -2022) và 30 năm tái lập 

tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022). Qua Cuộc thi nhằm tuyên truyền, quảng 

bá nét đẹp về văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, các sản phẩm 

du lịch đặc trưng, những thành tựu đổi mới về du lịch từ khi tái lập tỉnh Ninh 

Bình đến nay. Qua đó, tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa du lịch 

của quê hương Ninh Bình. 

2. Xây dựng ngân hàng dữ liệu những bài báo, tác phẩm chất lượng cao về 

du lịch Ninh Bình. Trao giải cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài Du lịch 

của tỉnh Ninh Bình. Đặc biệt góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh du lịch Ninh 

Bình tới du khách trong và ngoài nước, từng bước đưa du lịch trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn của tỉnh. 

3. Động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của đông đảo những người 

làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp ở Ninh Bình tích cực tham gia 

hưởng ứng Cuộc thi, sáng tác ra nhiều tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao để 

giới thiệu quảng bá, tuyên truyền về du lịch Ninh Bình một cách sâu rộng, hiệu 

quả. Đồng thời tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa những người 

làm báo viết về du lịch Ninh Bình. 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

- Là công dân Việt Nam, có tác phẩm báo chí về đề tài du lịch Ninh Bình 

được đăng, phát trên các báo, đài trung ương, địa phương với các loại hình báo 

chí (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, ảnh báo chí) do cơ quan có thẩm 

quyền cấp phép.  

SỞ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

BÁO CHÍ VIẾT VỀ ĐỀ TÀI 

DU LỊCH NINH BÌNH 
 

Số:          /TL-BTCCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ninh Bình, ngày       tháng 4 năm 2022 



2 

 

- Tác giả tham dự Cuộc thi không vi phạm các quy định về đạo đức nghề 

nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy 

định khác của pháp luật. Khuyến khích các tác giả là cán bộ, công chức, viên 

chức trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình viết bài dự thi. 

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

gia Cuộc thi. Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi của một tác giả, hoặc 

nhóm tác giả. Tác giả, nhóm tác giả dự thi nhiều tác phẩm nếu đạt giải sẽ nhận 01 

giải thưởng cao nhất.  

III. TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Yêu cầu chung 

- Tác phẩm báo chí dự thi thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt, ngắn gọn, súc 

tích, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu; có nội dung bảo đảm tính trung thực, người 

thật, việc thật, có tác động tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Du lịch Ninh 

Bình. Tác giả dự thi phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính 

xác, tính pháp lý và bản quyền của tác phẩm. 

- Các tác phẩm dự thi phải được đăng, phát trong khoảng thời gian từ ngày 

01/01/2022 đến ngày 15/11/2022 trên các báo, đài Trung ương, địa phương với 

các loại hình báo chí (báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử, ảnh báo chí) do cơ 

quan có thẩm quyền cấp phép. 

2. Các loại hình báo chí dự thi  

- Báo hình: Phim Tài liệu, phóng sự, bài phản ánh, trao đổi - tọa đàm, 

phỏng vấn, tọa đàm (thời lượng không quá 30 phút). 

- Báo nói: phóng sự, bàn phản ánh, trao đổi - tọa đàm, phỏng vấn (thời 

lượng không quá 30 phút). 

- Báo in: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự, phóng sự 

điều tra, bút ký. 

- Báo điện tử: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự, 

phóng sự điều tra, bút ký. 

- Ảnh báo chí: dự thi ở 2 loại hình là báo in và báo điện tử bao gồm ảnh 

đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh (từ 01 đến 10 ảnh; các tác phẩm ảnh không qua 

chỉnh sửa làm thay đổi tính chân thực của ảnh). 

3. Nội dung các tác phẩm báo chí dự thi  

- Tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và của tỉnh Ninh Bình về phát triển du lịch; tuyên truyền, giới thiệu, quảng 

bá các giá trị văn hóa, lịch sử; tiềm năng, thế mạnh của du lịch Ninh Bình; những 

thành tựu đổi mới về du lịch sau 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình gắn với phát triển 

các ngành nghề truyền thống, các sản phẩm du lịch đặc trưng để phát triển kinh tế 

địa phương.   

- Tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong 

việc bảo vệ di sản, danh lam thắng cảnh; thực hiện nếp sống văn minh tại các 
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khu, điểm du lịch; các giải pháp của tỉnh, các ngành, địa phương để từng bước 

phục hồi, tạo bứt phá cho hoạt động du lịch sau đại dịch COVID-19; đưa ra các 

đề xuất, kiến nghị giúp tỉnh và các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, 

xúc tiến du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

- Tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những điển hình, nhân tố mới, 

cách làm hay, sáng tạo trong lĩnh vực du lịch; phê phán những vấn đề, hiện tượng 

tiêu cực trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động du lịch chính trong dịp kỷ niệm 

30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình góp phần quảng bá, xúc tiến du lịch Ninh Bình, tạo 

ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè trong nước và quốc tế. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU GIẢI 

THƯỞNG 

1. Thời gian tổ chức:  

- Thời gian nhận bài dự thi: đến hết ngày 15/11/2022. 

- Thời gian chấm giải: Xong trước ngày 10/12/2022. 

- Lễ công bố và trao giải Cuộc thi: Dự kiến tổ chức trong tháng 12/2022. 

2. Cơ cấu giải thưởng 

Tác giả đạt giải được nhận Giấy chứng nhận và tiền thưởng cho tác phẩm 

đạt giải. Tùy theo số lượng và chất lượng tác phẩm tham dự, Ban Tổ chức có thể 

điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp với tình hình thực tế, dự kiến như sau: 

1. Báo hình 

- 01 giải A: 5.000.000đ/giải 

- 01 giải B: 3.000.000đ/giải 

- 03 giải C: 1.000.000đ/giải 

2. Ảnh báo chí 
- 01 giải A: 3.000.000đ/giải 

- 02 giải B: 2.000.000đ/giải 

- 02 giải C: 1.000.000đ/giải 

3. Báo in 

- 01 giải A: 3.000.000đ/giải 

- 02 giải B: 2.000.000đ/giải 

- 03 giải C: 1.000.000đ/giải 

4. Báo Điện tử 

- 01 giải A: 3.000.000đ/giải 

- 02 giải B: 2.000.000đ/giải 

- 02 giải C: 1.000.000đ/giải 

 5. Báo nói 

- 01 giải A: 3.000.000đ/giải 

- 01 giải B: 2.000.000đ/giải 

- 02 giải C: 1.000.000đ/giải 

- Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi có thể trao một số giải thưởng phụ khác 

(nếu có).  

V. PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI 

1. Hình thức gửi tác phẩm dự thi 

- Các tác phẩm báo hình, báo nói: tác giả gửi văn bản lời bình kèm theo đĩa 

CD hoặc VCD ghi hình hoặc USB (mỗi đĩa, USB 01 tác phẩm). 
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- Các tác phẩm báo in dự thi cắt tác phẩm dán vào giấy khổ A3 hoặc A4, 

để lề rộng.  

- Các tác phẩm báo điện tử: copy tác phẩm và in trên giấy A4 (đề rõ đường 

link), có xác nhận của cơ quan báo chí sử dụng (ký, đóng dấu).  

- Các tác phẩm ảnh báo chí: gửi ảnh màu (khổ 12 x 18 cm) kèm theo bản 

photo tác phẩm ảnh đã được cơ quan báo chí sử dụng (đối với báo in), copy tác 

phẩm và in trên giấy A3 hoặc A4 (đề rõ đường link đối với báo điện tử); có 

chứng nhận của cơ quan báo chí sử dụng (ký, đóng dấu). 

2. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm 

Thí sinh dự thi nộp trực tiếp (hoặc gửi qua đường bưu điện) tác phẩm dự 

thi về Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình (qua Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch). 

Địa chỉ: Số 06, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình trước ngày 15/11/2022 (theo dấu bưu điện). Đồng thời gửi file tác 

phẩm dự thi (đối với bài viết) qua hộp thư điện 

tử: xuctiendulich.dl@ninhbinh.gov.vn.  

Lưu ý: Tất cả các tác phẩm dự thi phải ghi rõ: họ và tên tác giả, địa chỉ, số 

điện thoại, tên cơ quan báo chí sử dụng tác phẩm; thể loại tác phẩm; ngày, tháng, 

năm đăng, phát tác phẩm. 

(Thông tin chi tiết liên hệ Bà Nguyễn Thị Loan - Trung tâm Thông tin xúc 

tiến du lịch Ninh Bình, điện thoại: 091 4619325). 

Tác phẩm báo chí dự thi nếu vi phạm bản quyền, Luật Báo chí và các quy 

định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thu hồi 

giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp 

luật hiện hành./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Báo Ninh Bình, Đài PTTH tỉnh; 

- TT TTXT Du lịch, BQL Tràng An; 

- Thành viên BTC, BKG, TTK Cuộc thi; 

- Hiệp hội du lịch tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh; 

- Các Phóng viên, nhà báo; 

- Các website ngành Du lịch; 

- Lưu: VT, TTTTXTDL. 
 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH  

Bùi Văn Mạnh 
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