
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI ẢNH 

 

Số:        /TL-BTC                              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bình Định, ngày       tháng  8  năm 2022 

 
 

THỂ LỆ 

Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng”  

trên Trang fanpage “Tin tức Bình Định” năm 2022  

 

Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về tổ 

chức Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng” trên Trang fanpage 

“Tin tức Bình Định” năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh về 

việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý 

tưởng” trên Trang fanpage “Tin tức Bình Định” năm 2022 (viết tắt là: Ban Tổ chức 

Cuộc thi); 

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ, cụ thể như sau: 

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, TÁC PHẨM DỰ THI, 

HÌNH THỨC THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1. Đối tượng dự thi 

- Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Bình Định và các 

địa phương khác trong cả nước.  

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc không thuộc 

đối tượng tham gia dự thi. 

2. Quy định về tác phẩm dự thi, hình thức thi, thời gian tổ chức 

2.1. Về tác phẩm dự thi 

- Cá nhân tham gia dự thi gửi không quá 3 ảnh đối với một lần gửi ảnh dự thi 

(nhưng không gửi ảnh dự thi nhiều lần cho một địa điểm). 

- Ảnh được chụp tại địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi, ẩm thực, danh 

lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa tại Quy Nhơn hoặc các địa phương khác 

trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ảnh phải kèm theo lời giới thiệu (không quá 90 từ) về 

sự thu hút, nổi bật, hấp dẫn của địa điểm. 



- Ảnh dự thi là ảnh màu, được chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc 

các thiết bị kỹ thuật số khác; không chấp nhận ảnh chắp ghép (trừ ảnh ghép thuộc 

thể loại panorama); ảnh dự thi được gửi dưới dạng file ảnh số định dạng JPG/PNG 

với dung lượng tối thiểu 1MB/ảnh. 

- Nội dung tác phẩm dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục; không vi 

phạm pháp luật Việt Nam. 

- Không sử dụng những từ ngữ, hình ảnh, thông tin không lành mạnh, thiếu 

văn hóa trong tác phẩm dự thi. 

- Các tác phẩm dự thi không đáp ứng được các quy định tại Thể lệ được xem 

là không hợp lệ, bị loại khỏi Cuộc thi. 

- Cá nhân có tác phẩm dự thi chịu trách nhiệm về quyền tác giả, tác phẩm, sở 

hữu trí tuệ, các quyền, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.  

2.2. Hình thức thi, điểm của tác phẩm dự thi  

- Cá nhân gửi tác phẩm dự thi và ghi rõ thông tin của người dự thi, gồm: Họ 

và tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại/email về Ban Tổ chức Cuộc thi theo địa chỉ thư 

điện tử: cuocthianhbd@gmail.com (nội dung ghi rõ tham dự Cuộc thi ảnh “Quy 

Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng”). 

- Sau khi nhận tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức sẽ kiểm tra, rà soát nội dung, 

hình ảnh và đăng trên Trang fanpage “Tin tức Bình Định” trên mạng xã hội 

Facebook tại địa chỉ: https://www.facebook.com/tintuctinhbinhdinh. Lượt tương 

tác:  Like (thích), share (chia sẻ) bắt đầu được tính từ khi tác phẩm được đăng lên. 

- Sau khi tác phẩm dự thi được đăng, cá nhân tham gia dự thi, bấm like 

(thích) Trang Fanpage “Tin tức Bình Định” để theo dõi tác phẩm dự thi của mình 

và thực hiện like (thích), share (chia sẻ) tác phẩm dự thi ở chế độ công khai 

(Public) trên trang cá nhân, trên nhóm (Group) mạng xã hội Facebook. 

- Ban Tổ chức sẽ theo dõi và tính điểm đối với lượt like (thích), share (chia 

sẻ) của tác phẩm đó, cụ thể: 1 lần like (thích) tương đương với 1 điểm; 1 lần share 

(chia sẻ) tương đương với 5 điểm. 

- Điểm của tác phẩm dự thi là tổng điểm từ đánh giá của Ban Giám khảo và 

điểm like, share.  

2.3. Thời gian tổ chức 



- Ban Tổ chức bắt đầu nhận tác phẩm dự thi: từ ngày ban hành Thể lệ cho 

đến hết ngày 31/10/2022. 

- Tổng kết, trao giải Cuộc thi dự kiến tổ chức trong năm 2022. 

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC 

- Ban Tổ chức được yêu cầu người tham gia dự thi cung cấp ảnh gốc khi cần 

và được quyền sử dụng các tác phẩm dự thi đạt giải để phục vụ công tác truyền 

thông, quảng bá về Quy Nhơn, Bình Định mà không cần thông báo cho tác giả và 

không thêm bất kỳ một chi phí nào khác. 

- Những lượt like (thích) và share (chia sẻ) sau ngày 31/10/2022 sẽ không 

được tính điểm. 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc cung cấp sai thông tin của 

người đạt giải. 

- Cá nhân đạt giải sẽ bị hủy bỏ giải thưởng nếu Ban Tổ chức không liên lạc 

được theo thông tin đã cung cấp trước ngày trao giải 05 ngày. Cá nhân đạt giải 

mang theo CMND (hoặc Căn cước công dân) khi đến nhận giải. 

- Sau khi công bố kết quả, nếu có bằng chứng về sự gian lận, sao chép tác 

phẩm hoặc vi phạm Thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và hủy bỏ 

kết quả đối với tác phẩm đó. 

- Khiếu nại của người dự thi (nếu có): Gửi trực tiếp bằng văn bản đến Ban 

Tổ chức sau khi công bố giải 03 ngày. Ban Tổ chức xem xét giải quyết trong thời 

hạn 05 ngày. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng, kết thúc khiếu 

nại. 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Cuộc thi có các giải thưởng sau: 

- 01 giải Nhất, trị giá:     10.000.000 đồng.  

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá:      7.000.000 đồng. 

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá:      5.000.000 đồng.  

- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá:    2.000.000 đồng. 

IV. THÔNG BÁO KẾT QUẢ, TRAO GIẢI THƯỞNG CUỘC THI  

- Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả trên Trang Fanpage “Tin tức Bình 

Định” và tổng kết, trao giải cuộc thi: Dự kiến trong năm 2022. 



- Cá nhân có tác phẩm dự thi đạt giải được nhận hiện vật (tiền thưởng) và các 

hình thức khen thưởng khác (nếu có) theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân 

phản ánh trực tiếp với Ban Tổ chức Cuộc thi qua (Sở Thông tin và Truyền thông 

Bình Định; địa chỉ: số 38 Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định; điện thoại: 0256.6292.003; email: cuocthianhbd@gmail.com); để tổng 

hợp báo cáo Trưởng ban Ban Tổ chức xem xét, quyết định. Chỉ có Ban Tổ chức 

mới có quyền sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Thể lệ khi thật sự cần thiết; trường hợp 

nếu có sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Thể lệ thì Ban Tổ chức sẽ có thông báo công 

khai đến các đối tượng tham gia trên Trang fanpage “Tin tức Bình Định”. Quyết 

định của Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng. 

Ban Tổ chức Cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cán 

bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân trong và ngoài tỉnh; sự 

phối hợp trong công tác tổ chức, truyền thông của các Sở, ban, ngành, địa phương, 

các cơ quan báo chí để Cuộc thi thành công tốt đẹp./. 

 

Nơi nhận: TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 
- UBND tỉnh (để b/c);  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Bình Định, Đài PTTH Bình Định; 

- Hiệp hội Du lịch Bình Định; 

- Các trường đại học, cao đẳng; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, BTC.  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ 

TRUYỀN THÔNG  

Trần Kim Kha 
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