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THÔNG BÁO 
Tổ chức Giải Sáng tác Video clip và bài viết  

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

 

Căn cứ Kế hoạch số 82/KH-SVHTTDL-XTDL, ngày 17 tháng 8 năm 2021 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 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 Vĩnh Long thông báo đến các tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp, công chức, viên chức, hội viên, sinh viên tham gia cuộc thi 

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”, Cụ thể như sau: 

I. 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. 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. 

II. Quy định tác phẩm dự thi 

1. Tác giả 

- Tham gia cuộc thi đồng nghĩa với việc tác giả chấp thuận mọi quy định 

trong thể lệ cuộc thi. Tác giả có thể tham dự với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm 

(sau đây gọi chung là tác giả). Ban Tổ chức chỉ liên hệ với nhóm trưởng được 

điền trong mẫu đăng ký dự thi. 

- Mỗi tác giả được quyền gửi tham gia nhiều tác phẩm dự thi nhưng không 

quá 03 tác phẩm cho mỗi thể loại.  

- Tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền mọi chi tiết trong 

sản phẩm của mình, như: âm nhạc, hình ảnh và các tư liệu kèm theo, bảo đảm và 

chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác, tính pháp lý của tác phẩm. 

- Tác giả đăng ký tham gia phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu. 



- Tác giả có tác phẩm đạt giải chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân 

(nếu có) theo quy định của pháp luật tại thời điểm nhận giải. Tác giả có tác phẩm 

đạt giải sẽ trao quyền sử dụng sản phẩm cho Ban Tổ chức (Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch) phục vụ công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, phục vụ các nhiệm vụ 

chính trị, xã hội khác của tỉnh có tính chất phi lợi nhuận) mà không phải trả thêm 

bất kỳ chi phí nào. 

2. Tác phẩm 

- Video clip phải được quay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có kèm tập tin lời 

bình và Bài viết đều được thực hiện trong năm 2021, nội dung bảo đảm tính trung 

thực, người thật, việc thật, không hư cấu và không vi phạm các quy định của pháp 

luật. Tác phẩm dự thi chưa từng đăng tải trên trang nhật ký trực tuyến (blog cá 

nhân), trang mạng xã hội (youtube, fanpage), diễn đàn (forum), các phương tiện 

thông tin đại chúng. Video clip và Bài viết chưa từng đạt giải trong bất kỳ cuộc 

thi  nào trước đây và hiện không tham gia trong bất kỳ cuộc thi đang được tổ chức. 

- Tác phẩm dự thi không được ghi chú thích, chữ ký, biểu trưng (logo) của 

các nhãn hàng, doanh nghiệp trên màn hình hiển thị clip… với mục đích quảng 

bá thương hiệu. 

- Tác phẩm dự thi không gửi trả lại tác giả và đảm bảo đúng kỹ thuật quy 

định trong thể lệ này.  

III. Quy định về kỹ thuật 

1. Bài viết: từ 500 đến 2000 từ (khoảng từ 1 đến 3 trang giấy A4) được 

đánh máy vi tính, cỡ chữ 14, có ảnh minh họa, ngôn ngữ tiếng Việt, font “Times 

New Roman”, size 14, giãn cách dòng “single”, 6pt, không viết tắt. 

2. Video clip: thời lượng từ 05 phút đến 07 phút/tác phẩm. 

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt (âm thanh, giọng nói rõ ràng) hoặc có phụ đề tiếng 

Việt đối với những bài dự thi có nhân vật nói tiếng nhiều vùng miền khác nhau 

hoặc là người nước ngoài dẫn chuyện. 

- Định dạng: Tác giả phải gửi cho Ban Tổ chức tập tin gốc tác phẩm dự thi. 

Tác phẩm dự thi được lưu vào VCD hoặc DVD hoặc USB theo tiêu chuẩn định 

dạng phổ biến hệ PAL H264: MP4 độ phân giải HD (1920 pixel x 1080 pixel), 

tốc độ hình tối thiếu là 25fps. Các tác phẩm dự thi phải có độ phân giải cao, đảm 

bảo về chất lượng hình ảnh và âm thanh, khung hình 16:9. 

- Tác phẩm dự thi có thể quay bằng điện thoại thông minh, máy chụp ảnh, 

máy quay phim hoặc thiết bị bay điều khiển từ xa dùng để chụp ảnh/quay phim 

trên không (flycam); phải đảm bảm kỹ thuật theo quy định của Thể lệ này. 

3. Thang điểm:  

- Đánh giá theo thang điểm 100 cho mỗi thể loại. 

- Nội dung được thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong năm 2021. 

* Đối với video clip được đánh giá dựa trên các tiêu chí lựa chọn sau: 



TT Tiêu chí Điểm 

1 Thời lượng đúng theo khung qui định 10 

2 Có ý tưởng sáng tạo, độc đáo, mới lạ 20 

3 Kịch bản có tính logic, lời bình hấp dẫn 20 

4 Nội dung truyền tải được mục đích quảng bá du lịch và cảm hứng 

cho khán giả và không vi phạm các nội dung tại điểm d của thể 

lệ này 

30 

5 Hình ảnh chân thật về trải nghiệm hoạt động du lịch . . . đúng theo 

chủ đề của cuộc thi 

10 

6 Có tiêu đề thể hiện nội dung của video clip 10 

 Tổng cộng 100 

* Đối với bài viết được đánh giá dựa trên các tiêu chí lựa chọn sau: 

TT Tiêu chí Điểm 

1 Số lượng trang viết đúng theo khung qui định 10 

2 Có ý tưởng sáng tạo, độc đáo, mới lạ 20 

3 Nội dung được sắp xếp có tính logic thu hút đọc giả và hoàn 

toàn mới, không sưu tầm 

20 

4 Nội dung truyền tải được mục đích quảng bá du lịch, tạo cảm 

hứng cho khán giả và không vi phạm các nội dung tại điểm d của 

thể lệ này 

30 

5 Nội dung mô tả nét chân thật về trải nghiệm hoạt động du lịch . . 

. đúng theo chủ đề của cuộc thi  

10 

6 Có hình ảnh minh họa 10 

 Tổng cộng 100 

IV. Thời gian tiếp nhận và chấm giải 

* 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. . . 

- 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. 



- Các giải thưởng nhận kèm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức. Giải thưởng 

sẽ được trao trực tiếp cho tác giả đạt giải hoặc người được ủy quyền nhận thay. 

Việc trao giải thưởng sẽ được Ban tổ chức thực hiện công khai. 

* 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. 

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

- 2 Giải NHẤT trị giá:  2.500.000đ/giải  

- 4 Giải NHÌ trị giá:  1.500.000đ/giải 

- 6 giải BA trị giá:  1.000.000đ/giải 

- 8 giải KHUYẾN KHÍCH trị giá:  400.000đ/giải 

VI. Địa điểm nhận hồ sơ 

Hồ sơ dự thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi bằng các hình thức sau: Gửi trực 

tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi về Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch; địa 

chỉ số 107/2 đường Phạm Hùng, Phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

Bìa thư ghi rõ “Hồ sơ tham gia cuộc thi Giải Sáng tác Video clip và bài viết giới 

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

- Người liên hệ:  Nguyễn Chí Tài  Điện thoại: 0913 889 308 

   Phạm Võ Huỳnh Như Điện thoại: 0963 778 997 

- Email: BTCcuocthivideo@gmail.com 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- BGĐ Sở VHTTDL; 

- UBND, PVHTT các huyện, thị, thành phố; 

- PQLDL, TTXTDL; 

- Các cơ quan thông tin đại chúng; 

- Lưu: VT; XTDL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Văn Giàu 
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