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KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi ảnh “Check in Ninh Bình” năm 2022 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua các tác phẩm dự thi nhằm giới thiệu, quảng bá những nét đặc 

trưng về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, điểm đến du lịch, sản 

phẩm du lịch hình ảnh vùng đất và con người Ninh Bình đến với du khách trong 

nước và qu c tế cũng như truyền tải tình yêu khám phá du lịch Ninh Bình của 

du khách b n phương. 

- Nhằm góp phần vào hoạt động kích cầu du lịch Ninh Bình, cổ vũ, động 

viên nỗ lực kích hoạt lại hoạt động của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, 

khu, điểm du lịch trong điều kiện “bình thường mới”. 

- Tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, các du khách trong và ngoài nước 

sáng tác các tác phẩm nhiếp ảnh mới, độc đáo thể hiện được những nét đặc trưng 

về cảnh quan thiên nhiên, lịch sử và văn hóa con người Ninh Bình. 

- Thông qua cuộc thi xây dựng kho tư liệu hình ảnh về Ninh Bình để góp phần 

đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá văn hóa, du lịch Ninh Bình. 

2. Yêu cầu 

Cuộc thi phải được tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, tạo dư luận t t đẹp, 

tạo sức lan tỏa lớn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài nước 

theo dõi và ủng hộ; công tác tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm 

đồng thời thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, ch ng dịch. 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ đề cuộc thi: “Check in Ninh Bình” năm 2022  

2. Thời gian, địa điểm  

- Phát động Cuộc thi: Tháng 3/2022 

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ tháng 3 2022 đến ngày 30/8/2022. 

- Thời gian chấm thi và công b  trao giải thưởng dự kiến vào tháng 

10/2022. 



- Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Tác phẩm gửi bài dự thi về Ban Tổ chức 

qua địa chỉ email: xuctiendulichninhbinh@gmai.com (nội dung ghi rõ tham dự 

Cuộc thi “Check in Ninh Bình”). 

3. Đối tượng dự thi 

- Đ i với cá nhân: Tất cả công dân Việt Nam, người nước ngoài s ng và 

làm việc tại Việt Nam. 

- Đ i với tập thể: Là nhóm tác giả hoặc cơ quan, tổ chức trên toàn qu c. 

Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc không được tham 

gia dự thi. 

4. Nội dung, hình thức 

- Nội dung: Bộ ảnh dự thi từ 5 – 10 hình ảnh được chụp tại các điểm du 

lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, khu nghỉ dưỡng, vui chơi, ẩm 

thực tại Ninh Bình. Trong đó có ít nhất 1 – 3 ảnh có sự xuất hiện của người dự 

thi. Tác phẩm dự thi phải kèm theo lời giới thiệu (t i thiểu 90 từ) về điểm thu 

hút, nổi bật, hấp dẫn về địa điểm hoặc những câu chuyện trải nghiệm khi đến du 

lịch Ninh Bình, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân và những điều đã trải nghiệm 

sau chuyến đi và những chia sẻ đó phải là những chia sẻ chân thật, thiết thực đ i 

với cộng đồng đam mê du lịch. 

- Hình thức: Tất cả ảnh dự thi phải là ảnh màu, có chất lượng cao, dung 

lượng t i thiểu từ 3Mb trở lên theo định dạng JPG, hình ảnh rõ nét, không bị bôi 

mờ, cắt ghép và tất cả phải thuộc quyền sở của người dự thi. 

5. Thể lệ: Có thể lệ kèm theo. 

6. Quy trình chấm giải và cơ cấu giải thưởng 

- Các tác phẩm dự thi sẽ được đăng tải công khai trên trang website 

www.dulichninhbinh.com.vn và trang fanpage của Trung tâm Thông tin xúc tiến 

du lịch Ninh Bình. Các tác giả dự thi tích cực kêu gọi like (thích) , share (chia 

sẻ) để tăng lượt tương tác cho các tác phẩm của mình. 

- Ban Giám khảo sẽ chọn 50 tác phẩm dự thi có lượt bình chọn cao trên 

trang website www.dulichninhbinh.com.vn, trang fanpage của Trung tâm Thông 

tin xúc tiến du lịch Ninh Bình và chấm từng tác phẩm (bao gồm bộ ảnh và nội 

dung giới thiệu) theo thang điểm. 

- Ban Tổ chức sẽ công b  kết quả dự thi trên trang website 

www.dulichninhbinh.com.vn và trang fanpage của Trung tâm Thông tin xúc tiến 

du lịch Ninh Bình. Giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức  trao trực tiếp cho tác giả 
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có tác phẩm đạt giải (hoặc người được tác giả ủy quyền nhận thay) hoặc gửi đến 

tác giả theo đường bưu điện (đ i với tác giả ở ngoài tỉnh). 

- Cơ cấu giải thưởng: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 05 giải 

Khuyến khích. 

III. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO 

3.1. Ban Tổ chức 

- Lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình; 

- Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Ninh Bình; 

- Lãnh đạo Trng tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Bình; 

- Lãnh đạo Phòng Quản lý du lịch- Sở Du lịch; 

- Lãnh đạo phòng XTDL, Trung tâm TTXTDL; 

3.2. Ban Giám khảo 

Mời các đồng chí có chuyên môn về Nhiếp ảnh và Hội họa tham gia. 

IV. KINH PHÍ 

Sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước đã cấp cho Trung tâm Thông tin xúc 

tiến du lịch Ninh Bình năm 2022 và nguồn xã hội hóa (nếu có). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông:  Tích cực đăng tải các văn 

bản, hướng dẫn triển khai, tuyên truyền về  Cuộc thi. 

2. Đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: Thông báo và khuyến khích 

hội viên các chi hội trực thuộc tích cực sáng tác, gửi tác phẩm tham gia cuộc thi. 

3. Đề nghị Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Tuyên truyền và vận động 

đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia cuộc thi. 

4.  Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hoa Lư: Tuyên 

truyền phát động và vận động, khuyến khích đông đảo cán bộ, giáo viên, học 

sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia Cuộc thi. 

5. Đề nghị Đài phát Thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình  

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, công 

tác tổ chức và phát động Cuộc thi đến đông đảo nhân dân; vận động, khuyến 

khích cán bộ các phòng tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 

- Cử cán bộ chuyên môn tham gia Ban Giám khảo cuộc thi. 

6. Đề nghị các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

Tích cực tuyên truyền trên các phương tiện, ấn phẩm thông tin do cơ quan, đơn 

vị quản lý. Vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 



7. Hiệp hội du lịch Ninh Bình 

Triển khai Kế hoạch tới các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, đơn vị 

kinh doanh dịch vụ du lịch, khu điểm du lịch tuyên truyền và chia sẻ cuộc thi để 

du khách biết và hưởng ứng tham gia.  

8. Các đơn vị trực thuộc Sở Du lịch 

8.1 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 

- Chủ trì tham mưu, ph i hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch, 

Thể lệ Cuộc thi; tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc 

Cuộc thi; tham mưu chuẩn bị giấy Chứng nhận, giải thưởng theo Quy định. 

- Tham mưu tổ chức các cuộc họp của Ban giám khảo, công tác chấm thi. 

- Tiếp nhận và tổng hợp các tác phẩm tham gia dự thi, đăng tải trên mạng 

xã hội theo Kế hoạch. 

- Báo cáo Sở Du lịch về kết quả tổ chức Cuộc thi. 

8.2 Các phòng chuyên môn trực thuộc Sở 

Chủ trì, ph i hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, các đơn vị triển khai 

phát động, thông tin tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc thi. Đề nghị Tổng cục Du 

lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành ph  hỗ trợ đăng tải Thể lệ Cuộc thi trên Cổng, 

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Tổng cục Du lịch và Sở Du lịch các tỉnh, 

thành ph . 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Check in Ninh Bình” năm 2022, 

Sở Du lịch trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành ph  trong tỉnh quan tâm, ph i hợp để tổ chức thành công 

Cuộc thi. . 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thị xã, thành ph ; 

- Các trường Đại học, Cao đẳng; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Báo, Đài PTTH Ninh Bình; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu  VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Duy Phong 

 

 

 

 

 

 


		2022-03-01T16:01:08+0700


		2022-03-01T06:29:13-0300


		2022-03-01T16:31:31+0700


		2022-03-01T16:31:31+0700


		2022-03-01T16:31:31+0700




