
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  82/KH-SVHTTDL-XTDL Vĩnh Long, ngày 17 tháng 8 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Giải Sáng tác Video clip và bài viết  

giới thiệu, cảm nhận về du lịch Vĩnh Long năm 2021  

 

Căn cứ Công văn số 3799/UBND-VX ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương tổ chức giải sáng tác Video clip và bài 

viết giới thiệu, cảm nhận về du lịch Vĩnh Long năm 2021. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức Giải Sáng tác 

Video clip và bài viết giới thiệu, cảm nhận về du lịch Vĩnh Long, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Góp phần làm cơ sở hướng đến việc xây dựng thương hiệu Du lịch sinh thái 

sông nước Vĩnh Long, xác định và xây dựng sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng và 

đặc thù của tỉnh, làm cơ sở liên kết vùng, khai thác có hiệu quả lợi thế và tiềm năng cho 

phát triển du lịch, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của du lịch tỉnh nhà. 

- Tìm kiếm những tác phẩm video clip, bài viết quảng bá du lịch Vĩnh Long, 

giới thiệu cuộc sống chân phương của người dân trên quê hương Vĩnh Long làm 

nguồn tư liệu quảng bá du lịch. 

- Giới thiệu tiềm năng du lịch Vĩnh Long đến du khách và nhà đầu tư; truyền 

tải tình yêu và mong muốn khám phá du lịch Vĩnh Long của du khách. 

- Phục vụ và đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch tỉnh Vĩnh Long 

với việc phát huy sự sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá du 

lịch. 

2. Yêu cầu 

- Phải tạo sự lan tỏa rộng, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng 

để thu hút được nhiều người và nhiều đối tượng tham gia. 

- Tác phẩm phải đảm bảo chất lượng tốt về hình ảnh và nội dung tạo sự hấp dẫn, 

lôi cuốn du khách mong muốn được trải nghiệm, khám phá vùng đất Vĩnh Long, đồng 

thời phục vụ công tác truyền thông quảng bá du lịch. 

- Công tác tổ chức tiết kiệm, hiệu quả và công bằng, đảm bảo triển khai thực 

hiện đúng tiến độ, đồng thời đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG 

1. Tên gọi: Giải Sáng tác Video clip và bài viết giới thiệu, cảm nhận về du 

lịch Vĩnh Long năm 2021. 

Chủ đề: “Vĩnh Long nơi trải nghiệm của du khách”. 

2. Nội dung: 
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Cuộc thi với thể loại video clip (có lời giới thiệu) và bài viết (có hình ảnh minh 

họa) giới thiệu, cảm nhận về nét đẹp quê hương, con người, văn hóa và các điểm đến 

du lịch Vĩnh Long. Các tác phẩm dự thi thể hiện phong cảnh đẹp và những trải 

nghiệm thú vị, kể về những câu chuyện truyền cảm hứng, sáng tạo. Gợi ý tập trung 

vào một số nội dung chính sau: trải nghiệm homestay, điểm du lịch vườn, làng nghề, 

trải nghiệm du lịch nông nghiệp, ẩm thực, di tích, du lịch tâm linh . . . 

- Thời lượng clip dự thi: từ 5 đến 7 phút (nếu được trao giải, Ban Tổ chức sẽ bổ 

sung phần giới thiệu Logo tỉnh Vĩnh Long, tên Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch 

Vĩnh Long và nhà tài trợ) 

- Nội dung bài viết: tối đa là 2000 từ (khoảng 3 trang giấy A4). 

3. Đối tượng tham gia 

- Các tác giả là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài đã từng đi du lịch 

Vĩnh Long, không giới hạn về độ tuổi và không vi phạm pháp luật đều có quyền tham 

gia cuộc thi. 

- Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, thư ký và bộ phận giúp việc 

không được tham gia dự thi. 

4. Thể lệ Gải: 

Do Ban Tổ chức Giải quyết định ban hành kèm theo kế hoạch. 

5. Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và Tổ Giúp việc 

5.1. Ban Tổ chức 

Ban Tổ chức do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long quyết 

định thành lập, gồm các thành phần: 

* Trưởng ban: 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long 

* Phó Trưởng ban: 

Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Vĩnh Long  

* Thành viên: 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý du lịch; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở; 

- Mời đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Mời Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long và Báo Vĩnh Long. 

5.2. Hội đồng Giám khảo 

Do Ban Tổ chức quyết định thành lập, gồm các thành phần: 

* Chủ tịch: 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

* Phó chủ tịch: 
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Mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

* Thành viên: 

- Mời lãnh đạo Hiệp hội Du lịch; 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch; 

- Mời Ông. Phan Bửu Toàn, Ths. Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẵng nghề Du 

lịch Sài Gòn. 

* Thư ký: 

Chuyên viên Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch. 

5.3. Tổ Giúp việc 

Do Ban Tổ chức quyết định thành lập gồm các thành phần: 

* Tổ trưởng: 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch 

* Thành viên: 

- Phòng Quản lý văn hóa và gia đình; 

- Phòng Quản lý du lịch; 

- Kế toán Văn phòng Sở và chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin; 

- Kế toán Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch. 

Tổ Giúp việc có trách nhiệm tham mưu, theo dõi đôn đốc tiến độ, nhận tác phẩm 

dự thi, chuẩn bị công tác chấm giải và tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức, Hội đồng 

Giám khảo theo từng giai đoạn hoàn thành và đến khi kết thúc Giải. 

6. Cơ cấu giải thưởng (video clip và bài viết) 

Cơ cấu giải thưởng cho mỗi thể loại, gồm: 

- 1 Giải Nhất 

- 2 Giải Nhì  

- 3 giải Ba 

- 4 giải Khuyến khích 

7. Kinh phí thực hiện 

- Tổng kính phí: 138.600.000 đồng 

Bằng chữ: Một trăm ba mươi tám triệu sáu trăm ngàn đồng(có dự toán kinh 

phí cụ thể kèm theo).  

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí xúc tiến du lịch được cấp năm 2021 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện 

* Tháng 8/2021: 

- Hoàn thành kế hoạch và các thủ tục có liên quan đến công tác tổ chức Giải, 

gồm: Ban hành Kế hoạch, thể lệ, phiếu đăng ký, quyết định thành lập Ban Tổ chức, 

Hội đồng Giám khảo và Tổ giúp việc; thông báo. . . 
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- Họp Ban Tổ chức phân công nhiệm vụ, triển khai kế hoạch thực hiện; 

- Phát động và thông báo, tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi trên các phương 

tiện thông tin đại chúng; 

* Tháng 9/2021 đến tháng 11/2021:  

Tiếp nhận các tác phẩm dự thi. 

* Tháng 12/2021: Tổ chức chấm giải. Tổng kết và trao giải thưởng. 

* Ghi chú: Thời gian tổ chức có thể thay đổi tùy theo tình hình diễn biến của 

dịch Covid-19 và Ban Tổ chức sẽ có thông báo sau. 

2. Địa điểm tổ chức lễ phát động và tổng kết trao giải 

Dự kiến thuê hội trường tại cơ sở du lịch (địa điểm cụ thể tùy theo tình hình 

thực tế tại thời điểm tổ chức) 

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể 

3.1. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch 

- Tham mưu xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch, thể lệ, dự trù kinh phí tổ chức Giải 

và trình Giám đốc Sở phê duyệt. 

- Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan và tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo triển 

khai thực hiện kế hoạch. 

- Tiếp nhận các tác phẩm dự thi, cung cấp thông tin cho các đối tượng tham gia 

Giải; giải đáp thông tin (nếu có). 

- Tổ chức lễ phát động và tổng kết trao giải thưởng. Chuẩn bị nội dung “Tổng 

quan về du  lịch Vĩnh Long” đăng trên trang web của Sở, Cổng Thông tin du lịch và 

trang web của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch để tác giả tham gia tham khảo, 

thực hiện tham mưu văn bản phát động cuộc thi. 

- Tham mưu văn bản gửi: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và 

Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, Báo Tuổi trẻ, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo 

tỉnh Vĩnh Long, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể 

thao các huyện, thị xã, thành phố và gửi các sở, ban, ngành tỉnh hỗ trợ tuyên truyền, 

phổ biến thông tin về tổ chức Giải Sáng tác đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động trên địa bàn tỉnh để biết và tham dự; Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, 

Hội nhà báo, Trung tâm xúc tiến du lịch các tỉnh/thành trên cả nước hỗ trợ thông tin. 

- Phối hợp tham mưu công văn mời đại diện các đơn vị tham gia Ban Tổ chức 

và Hội đồng Giám khảo. 

- Thực hiện vận động xã hội hóa chi phí và thực hiện các nhiệm vụ khác có 

liên quan đến công tác tổ chức Giải: phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu điều 

chuyển nội dung chi, thanh quyết toán chi phí, tiếp nhận và báo cáo thu chi nguồn 

kinh phí xã hội hóa (nếu có), báo cáo tổng kết Giải,. . . . . 
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3.2. Phòng Quản lý Du lịch, Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

Cử đại diện là Lãnh đạo Phòng tham gia Ban Tổ chức, phối hợp thực hiện các 

thủ tục liên quan đến tổ chức Giải và tham gia công bố tác phẩm đạt giải theo quy 

định của pháp luật; cử chuyên viên tham gia Tổ giúp việc và một số nhiệm vụ khác 

do Ban Tổ chức phân công, tham mưu đăng tin thông báo rộng rãi trên trang Cổng 

Thông tin du lịch của Sở, tham gia vận động kinh phí xã hội hóa góp phần nâng mức 

tiền thưởng cho Giải. Phòng Quản lý du lịch tham mưu văn bản gửi các đơn vị kinh 

doanh du lịch trên địa bàn tỉnh biết để tham gia, phối hợp tổ chức lễ phát động và lễ 

tổng kết trao giải. 

3.3. Văn phòng Sở 

- Phối hợp Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tham mưu quyết định thành 

lập Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, giấy chứng nhận, khen thưởng (quyết định, 

bằng khen, giấy khen . . .), thư mời tham gia Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo; 

tham gia vận động kinh phí xã hội hóa góp phần nâng mức tiền thưởng cho Giải. 

Tham mưu đăng tin thông báo rộng rãi trên trang web của Sở, 

- Cử đại diện là Lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức, phân công chuyên viên (bộ 

phận kế hoạch tài chính và công nghệ thông tin) tham gia Tổ Giúp việc, thẩm định dự 

toán kinh phí tổ chức Giải, tham mưu thủ tục điều chuyển nội dung chi và các thủ tục 

liên quan đến thanh quyết toán chi phí theo đúng quy định hiện hành. 

3.4. Các đơn vị trực thuộc Sở 

Phát động đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị được 

biết và vận động tham gia. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Giải sáng tác Video clip và Bài viết giới thiệu, cảm 

nhận về du lịch Vĩnh Long năm 2021 với chủ đề “Vĩnh Long nơi trải nghiệm của du 

khách”, đề nghị các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung được phân công tổ chức 

triển khai, phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, khó 

khăn báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trưởng Ban tổ chức) cho ý 

kiến để công tác tổ chức cuộc thi thành công./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- BGĐ Sở VHTTDL; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

Phan Văn Giàu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


