
 
 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Sơn La” năm 2022 

                                       

 

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban 

chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của 

UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp Du 

lịch Sơn La” năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ của Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 

30/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 94-

KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển du 

lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục đẩy mạnh 

công tác truyền  thông quảng bá, xúc tiến du lịch Sơn La, góp phần thúc đẩy 

phát triển du lịch Sơn La nhanh và bền vững; 

- Thông qua cuộc thi, huy động những nghệ sĩ nhiếp ảnh, những người 

yêu thích nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh tham gia sáng tác các tác phẩm ảnh đẹp 

du lịch về mảnh đất và con người Sơn La. Qua cuộc thi lựa chọn được các tác 

phẩm ảnh đẹp về du lịch Sơn La, xây dựng ngân hàng dữ liệu, phát triển du lịch 

thông minh để phục vụ công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh về mảnh đất và 

con người Sơn La thân thiện mến khách, phong cảnh đẹp, độc đáo khác biệt và 

hấp dẫn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Sơn La đông hơn, ở lại 

lâu hơn và mua sản vật nhiều hơn; 

- Cuộc thi là dịp để tôn vinh những tác giả có tác phẩm ảnh đẹp du lịch 

độc đáo, khác biệt và hấp dẫn. Đồng thời tạo nên diễn đàn học tập, trao đổi, 

chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình lao động nghệ thuật giúp nhau nâng cao 

chất lượng tác phẩm nghệ thuật.  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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2. Yêu cầu 

- Cuộc thi được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng nhằm huy động sự tham gia đông đảo của những người yêu thích nhiếp 

ảnh trong và ngoài tỉnh, tổ chức chấm điểm khách quan, trung thực; 

- Các hoạt động trong cuộc thi phải được tổ chức phù hợp, phối hợp chặt 

chẽ, an toàn, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

II. NỘI DUNG  

1. Chủ đề, đối tượng và phạm vi cuộc thị 

1.1. Chủ đề: “Ảnh đẹp du lịch Sơn La, năm 2022”.  

1.2. Đối tượng dự thi:  

- Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, là công dân 

Việt Nam, đang công tác, sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt thành phần, 

dân tộc, độ tuổi.  

- Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo không được tham gia dự thi.  

1.3. Phạm vi: Phát động tham gia cuộc thi trên phạm vi toàn quốc. 

2. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức và giải thưởng cuộc thi 

2.1. Tác phẩm dự thi  

- Nội dung tác phẩm dự thi “Ảnh đẹp Du lịch Sơn La” phải phản ánh 

được những yếu tố sau:  

+ Những khoảnh khắc sống động chân thực, phong cảnh thiên nhiên đẹp, 

các sản phẩm du lịch tiêu biểu, nét đẹp văn hóa các dân tộc, sản vật tiêu biểu của 

địa phương, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản văn hóa, lễ hội các dân 

tộc…... trên địa bàn tỉnh Sơn La;  

+ Hình ảnh chụp tại tỉnh Sơn La, góc chụp độc đáo, ảnh đẹp, sáng tạo, ấn 

tượng, khác biệt, chất lượng  nghệ thuật cao hấp dẫn du khách đến Sơn La tìm 

hiểu, trải nghiệm, thưởng thức và ghi nhận. 

  2.2. Hình thức tổ chức 

- Các tác giả có  tác phẩm dự thi gửi về  Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La qua 

bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử: cuocthianhdepdulichsonla@gmail.com; 

  - Phòng Quản lý Du lịch - Sở VHTT&DL tiếp nhận ảnh và mã hóa phù 

hợp với tiêu chí thể lệ cuộc thi, tiến hành dán kín họ tên tác giả, gắn phiếu tác 

phẩm chuyển giao cho Hội đồng giám khảo chấm thi theo quy định của BTC;  

 - Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm theo 03 vòng, căn cứ số điểm 

của tác phẩm sắp xếp theo cơ cấu giải báo cáo Ban tổ chức cuộc thi xem xét 

quyết định. 

mailto:cuocthianhdepdulichsonla@gmail.com
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- Ban tổ chức cuộc thi tổ chức trao giải, trưng bày ảnh đẹp và công bố giải 

thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 2.3. Thời gian tổ chức 

 - Thời gian nhận ảnh: Từ 25/4/2022 đến hết ngày 25/6/2022    

- Tổ chức chấm điểm: Từ ngày 01-05/7/2022; 

- Tổ chức trao giải và trưng bày tác phẩm: ngày 09/7/2022. 

2.4. Cơ cấu giải thưởng 

- Trao 03 giải A, mỗi giải trị giá: 9.000.000đ (Chín triệu đồng) và Giấy 

chứng nhận của Ban Tổ chức;  

- Trao 05 giải B, mỗi giải trị giá: 7.000.000đ (Bảy triệu đồng) và Giấy 

chứng nhận của Ban Tổ chức; 

 - Trao 07 giải C, mỗi giải trị giá: 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và Giấy 

chứng nhận của Ban Tổ chức;  

- Trao 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 2.000.000đ (Hai triệu đồng) 

và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức; 

- Tổng kinh phí trao giải là: 117.000.000đ (Một trăm mười bảy triệu 

đồng) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đơn vị chủ trì) 

 - Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch và chịu trách nhiệm 

trước UBND tỉnh Sơn La về kết quả cuộc thi ảnh đẹp du lịch tỉnh Sơn La, năm 

2022;  

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ủy quyền cho giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch ban hành thể lệ và các văn bản chuyên môn liên quan; 

 - Là đầu mối tiếp nhận các tác phẩm dự thi, mã hóa và tổng hợp tác phẩm, 

lập hồ sơ tác phẩm, cung cấp và giải đáp các thông tin về cuộc thi; 

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký, 

lên ma két mẫu giấy chứng nhận, dự thảo quyết định công nhận các tác 

phẩm đạt giải;  

- Tổ chức các cuộc họp của Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo; tổ chức 

chấm điểm các tác phẩm, tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi và trưng bày các tác 

phẩm đạt giải; 

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin & truyền thông, Hội Liên hiệp Văn 

học - Nghệ thuật tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La, Báo Sơn La, Hội 

Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao Và Du lịch, Sở Du lịch trên 

toàn quốc  tuyên truyền kế hoạch và thể lệ cuộc thi trên các phương tiện thông 
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tin đại chúng để phổ biến sâu rộng đến các nhiếp ảnh gia chuyên và không 

chuyên trong toàn quốc. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan 

 2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các các cơ quan 

thông tin đại chúng thực hiện công tác tuyên truyền kế hoạch và thể lệ cuộc thi 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

- Chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến - Đầu tư du lịch tỉnh Sơn La phối hợp 

với Phòng Quản lý Du lịch, Sở VHTT&DL triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ chuyên môn liên quan; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan. 

 4. Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng thể lệ, các văn 

bản hướng dẫn của Cuộc thi; 

- Tuyên truyền, vận động các hội viên nhiếp ảnh trên địa bàn  tỉnh Sơn La 

tham gia cuộc thi; 

- Giới thiệu các nghệ sĩ nhiếp ảnh có trình độ chuyên ngành cao, nhiều 

kinh nghiệm chấm điểm các cuộc thi, tham gia hội đồng giám khảo; 

- Tham gia các nhiệm vụ khác liên quan. 

5. Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La;  

- Triển khai kế hoạch đến các Chi hội du lịch tuyên truyền, vận động các 

hội viên của Hiệp hội tham gia hưởng ứng cuộc thi; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan. 

6. Báo Sơn La, Đài phát thanh và Truyền hình Sơn La 

- Tổ chức truyên truyền đăng tải kế hoạch, thể lệ cuộc thi, các hoạt động 

của Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo và các tác phẩm ảnh đẹp du lịch đạt giải; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đến các xã, phường, thị trấn, tổ 

chức thông báo, vận động, tuyên truyền nội dung kế hoạch, thể lệ cuộc thi đến 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia cuộc thi; 

- Tổ chức đăng tải kế hoạch, thể lệ cuộc thi và các tác phẩm ảnh dự thi đạt 

giải trên các phương tiện thông tin của địa phương. 
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8. Đề nghị Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam 

- Tuyên truyền, vận động viên các hội viên nhiếp ảnh TW và địa phương 

tích cực tham gia Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch tỉnh Sơn La”  năm 2022; 

 - Giới thiệu các nghệ sĩ nhiếp ảnh có trình độ chuyên môn cao, nhiều 

kinh nghiệm chấm điểm các cuộc thi, tham gia hội đồng giám khảo; 

- Giới thiệu các tác phẩm ảnh đẹp du lịch Sơn La đạt giải tại các hội nghị, 

hội thảo, hội chợ, triển lãm trên toàn quốc. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch tỉnh Sơn La”  

năm 2022. Đề nghị Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam quan tam, phối hợp; yêu 

cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan phối 

hợp chặt chẽ triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Tổng cục Du lịch; 

- Các đơn vị liên quan tại mục III; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;  

- Lưu VT, KGVX (D05b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 

Tráng Thị Xuân 
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