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KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật
"Vẻ đẹp du lịch thành phố Sơn La" năm 2021

Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 20/8/2020 của Thành ủy Sơn La về
phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và xây dựng thương hiệu các sản phẩm chủ
lực của thành phố Sơn La; Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 15/10/2020 của
UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 20/8/2020
của Thành ủy Sơn La về phát triển Du lịch thành phố Sơn La giai đoạn 2021-2025;
Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND thành phố về việc phát
triển du lịch thành phố Sơn La năm 2021.
Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh
nghệ thuật "Vẻ đẹp du lịch thành phố Sơn La" năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Vẻ đẹp du lịch thành phố Sơn La" năm 2021 nhằm
quảng bá hình ảnh, những nét đẹp đặc trưng về cảnh quan, thiên nhiên, bản sắc văn
hóa, con người các dân tộc thành phố Sơn La với bạn bè trong nước và quốc tế.
Ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất, những
hình ảnh đẹp của khách du lịch trải nghiệm, khám phá, hòa mình vào cuộc sống
của đồng bào các dân tộc thành phố Sơn La.
Lựa chọn các bức ảnh đẹp về du lịch thành phố Sơn La phục vụ công tác
tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch và phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát
triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác đối nội, đối ngoại của thành phố Sơn La.
Tôn vinh các tác giả, tác phẩm độc đáo, thể hiện những nét đẹp, nét đặc
trưng về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa con người thành phố Sơn La. Góp phần
đẩy mạnh phong trào sáng tác nghệ thuật.
2. Yêu cầu
Kế hoạch được tổ chức, triển khai thực hiện đảm bảo đúng trọng tâm, yêu
cầu, có sức lan tỏa rộng rãi trên tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí.
Các tác phẩm ảnh tham dự cuộc thi được chụp tại các điểm trên địa bàn
thành phố Sơn La. Có nội dung, kích thước, điều kiện đảm bảo đúng mục đích, quy
định trong thể lệ cuộc thi.

2
II. NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi
- Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh, các nhà nhiếp
ảnh chuyên, không chuyên, những người yêu thích ảnh nghệ thuật trong và ngoài
tỉnh Sơn La.
- Thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia dự thi.
2. Hình thức tổ chức
- Ban tổ chức nhận ảnh của các tác giả gửi về tham dự cuộc thi.
- Ban tổ chức mời Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, tham gia Ban giám khảo.
- Toàn bộ ảnh được Ban tổ chức dán kín tên tác giả, gắn phiếu tác phẩm
trước khi bàn giao cho Hội đồng Giám khảo chấm thi.
- Tổ chức phát động, tổng kết trao giải tại thành phố Sơn La.
3. Thời gian
- Phát động cuộc thi: tháng 3 năm 2021.
- Thời gian nhận ảnh từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 31/10/2021.
- Thời gian chấm giải: Dự kiến tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2021.
- Trao giải: Dự kiến trong tháng 12 năm 2021.
4. Quy định về ảnh dự thi
- Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng, dưới định dạng file JPEG, độ phân
giải 300DPI, dung lượng từ 3 đến 5Mb.
- Mỗi tác giả có thể gửi nhiều ảnh dự thi bao gồm: ảnh đơn và ảnh bộ (ảnh
bộ có từ 05-08 ảnh). Mỗi tác phẩm cần kèm theo chú thích (tên tác phẩm, tên tác
giả); gửi bằng file mềm hoặc USB.
- Ảnh dự thi là những tác phẩm sáng tác trong thời gian từ tháng 01/2018
đến tháng 10/2021 và là những tác phẩm chưa đoạt giải của các cuộc thi khác. Ban
tổ chức không chấp nhận ảnh cắt ghép, xử lý kỹ thuật photoshop hay các phần
mềm chỉnh sửa ảnh khác làm thay đổi nội dung và bản chất sự việc trong ảnh.
- Ảnh gửi kèm theo phiếu dự thi theo mẫu của Ban tổ chức.
- Tác phẩm dự thi gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ: Phòng
Văn hóa và Thông tin thành phố Sơn La (Đ/c Thương), số 47, đường Lê Thái
Tông, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Email: thianhtpsonla@gmail.com
Điện thoại: 02123.853.771 (phòng Văn hóa và Thông tin thành phố).
5. Thể lệ cuộc thi: (Thể lệ cuộc thi được ban hành riêng)
III. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM
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1. Tác phẩm tham gia cuộc thi được sử dụng tuyên truyền, in, đăng tải trên
các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố Sơn La.
2. Các tác giả có tác phẩm dự thi đoạt giải: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích
của cuộc thi sẽ cấp giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi.
3. Tác giả tham gia cuộc thi phải tự chịu trách nhiệm về quyền tác giả của
tác phẩm.
4. Ban tổ chức có quyền lựa chọn và sử dụng tác phẩm để phục vụ cho công
tác tuyên truyền, quảng bá không nhằm mục đích thương mại mà không phải trả
bất cứ một khoản thù lao nào khác.
5. Ban tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả chấm, chọn và giải thưởng nếu phát hiện
tác phẩm vi phạm bản quyền.
IV. BAN GIÁM KHẢO

Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La sẽ mời Hội nghệ sỹ Nhiếp ảnh Sơn La,
Hội nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam và các Nghệ sỹ có uy tín tham gia chấm giải.
V. GIẢI THƯỞNG

01 giải Nhất trị giá: 10.000.000đ (mười triệu đồng) và Giấy chứng nhận của
Ban tổ chức.
02 giải Nhì mỗi giải trị giá 7.000.000đ (bảy triệu đồng) và Giấy chứng nhận
của Ban tổ chức.
03 giải Ba mỗi giải trị giá: 3.000.000đ (ba triệu đồng) và Giấy chứng nhận
của Ban tổ chức.
10 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá: 1.000.000đ (một triệu đồng) và Giấy
chứng nhận Ban tổ chức.
VI. KINH PHÍ

Sử dụng ngân sách thành phố Sơn La năm 2021.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng Kế hoach; thành lập Ban tổ
chức; Thể lệ Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Vẻ đẹp du lịch thành phố Sơn La" năm 2021
đảm bảo tiến độ và chất lượng.
- Tham mưu phối hợp với Hội văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La, Hội Nghệ sỹ
Nhiếp ảnh tỉnh Sơn La, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam để triển khai vận động
đông đảo các Nghệ sỹ Nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài
tỉnh tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Vẻ đẹp du lịch thành phố Sơn La" năm 2021,
- Tổ chức tiếp nhận các tác phẩm tham gia cuộc thi; Chủ trì tổ chức chấm thi
các tác phẩm,
- Tổng hợp báo cáo kết quả cuộc thi; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ
chức công bố kết quả cuộc thi,
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- Tổng hợp dự toán kinh phí trình UBND thành phố; phòng Tài chính- Kế
hoạch cấp kinh phí để triển khai thực hiện.
2. Phòng Tài chính- Kế hoạch
Tham mưu cho UBND thành phố bố trí; thẩm định kinh phí để tổ chức Cuộc
thi ảnh nghệ thuật "Vẻ đẹp du lịch thành phố Sơn La" năm 2021 đạt hiệu quả.
3. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng
Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Vẻ đẹp du lịch thành phố Sơn La" năm 2021 trên các
phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng những tin, bài phản ánh về Cuộc thi; kết
quả cuộc thi; đăng tải những tác phẩm đạt giải trên phương tiền thông tin đại chúng
của thành phố.
4. Đề nghị phối hợp tuyên truyền và phát động cuộc thi
- Đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sơn La phối hợp tuyên truyền phát
động cuộc thi đến các hội viên Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh tỉnh Sơn La; Cử Nghệ sỹ
Nhiếp ảnh có uy tín tham gia chấm giải.
- Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La; Báo Sơn La phối hợp
tuyên truyền về công tác tổ chức và kết quả cuộc thi. Chỉ đạo các phòng, ban trực
thuộc và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành hưởng ứng tham gia cuộc thi.
- Đề nghị các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, UBND các huyện phối hợp tuyên
truyên, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân
trên địa bàn hưởng ứng tham gia cuộc thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Vẻ đẹp du lịch thành
phố Sơn La" năm 2021. UBND thành phố rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng
ứng của các cơ quan, các Nhiếp ảnh gia trong và ngoài tỉnh.
Mọi thông tin chi tiết liên hệ với cơ quan Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi
là phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Sơn La. Điện thoại 02123 853 771./.
Nơi nhận:

- Hội VHNT tỉnh Sơn La;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Báo Sơn La;
- Các Sở, ngành tỉnh Sơn La;
- UBND các huyện trên địa bàn tỉnh;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Phòng VH&TT thành phố;
- Các phòng, ban, ĐV thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Công Chính

