ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAO BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 146 /KH-UBND

Thành phố Cao Bằng, ngày 06 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Phát động Cuộc thi ảnh đẹp 10 năm xây dựng và phát triển
thành phố Cao Bằng (25/9/2012 – 25/9/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-SVHTTDL-UBND ngày 26 tháng 4 năm
2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng và Ủy ban nhân dân
thành phố Cao Bằng về tổ chức "Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch" chào mừng Kỷ
niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
(25/9/2012 – 25/9/2022).
Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng ban hành kế hoạch phát động Cuộc
thi ảnh đẹp 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng (Sau đây viết tắt là
Cuộc thi ảnh) với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cuộc thi ảnh là một trong chuỗi các hoạt động của "Tuần Văn hóa, Thể
thao, Du lịch" chào mừng Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao
Bằng (25/9/2012 - 25/9/2022).
- Thông qua các tác phẩm dự thi nhằm khơi dậy tình cảm, lòng yêu mến của
tác giả đối với thành phố Cao Bằng thân thương, mến khách. Đồng thời tạo diễn
đàn để giới thiệu, quảng bá các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, các
điểm du lịch, sản phẩm du lịch, hình ảnh vùng đất và con người thành phố Cao
Bằng đến với du khách trong và ngoài nước…
- Các tác phẩm tiêu biểu sẽ được tôn vinh, trưng bày, giới thiệu đến công
chúng trong "Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch" chào mừng Kỷ niệm 10 năm xây
dựng và phát triển thành phố Cao Bằng cùng với công tác thông tin - truyền thông
nhằm quảng bá, xúc tiến du lịch của Thành phố.
2. Yêu cầu
Các tác phẩm đăng ký tham dự đảm bảo đúng chủ đề, Thể lệ của Cuộc thi;
tạo sự lan tỏa, thu hút nhiều thành phần tham gia.
II. NỘI DUNG
1. Chủ đề: "Cuộc thi Ảnh đẹp 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao
Bằng (2012 - 2022)".
- Nội dung tác phẩm dự thi: Phản ánh về thành tựu 10 năm xây dựng và phát
triển Thành phố Cao Bằng (2012 – 2022); Vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh quan, kiến
trúc, văn hóa lịch sử, nét sinh hoạt hằng ngày, phong tục tập quán, ẩm thực, sự
kiện, lễ hội... trên địa bàn thành phố Cao Bằng; Tính năng động, hiện đại, thân
thiện, bình yên, đáng sống của miền đất và con người của thành phố Cao Bằng;
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Các điểm du lịch, hình ảnh du lịch ấn tượng, đặc trưng của thành phố Cao Bằng.
- Đối tượng dự thi: Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên, là
công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt
Nam.
2. Hình thức tổ chức
- Ban Tổ chức nhận ảnh của tác giả gửi đến tham gia dự thi theo hai hình
thức:
+ Gửi tác phẩm dự thi qua hộp thư điện tử: phongvhtt.tp@caobang.gov.vn,
tiêu đề ghi rõ: Ảnh tham dự "Cuộc thi ảnh đẹp 10 năm xây dựng và phát triển
thành phố Cao Bằng (2012 - 2022)"
+ Gửi ảnh in (kích thước 40cm x 60cm) kèm đĩa CD/DVD, USB chứa tệp
tin ảnh gửi qua đường bưu điện, hoặc trực tiếp gửi đến Ban Tổ chức theo địa chỉ:
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Cao Bằng, Tòa nhà UB3, số 32 phố Đàm
Quang Trung, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Ban Tổ chức khuyến khích tác giả gửi theo cả hai hình thức: Ảnh in và tệp
tin ảnh kỹ thuật số.
- Mã hóa các ảnh tham dự Cuộc thi đảm bảo bản quyền tác giả trước khi tiến
hành đăng tải trên trang fanpage facebook: “Tôi yêu thành phố Cao Bằng” để
mọi người bình chọn. Ảnh có nhiều lượt thích (like) trên fanpage sẽ được Ban tổ
chức trao giải.
- Ban Tổ chức tiến hành chấm, công bố kết quả và trao giải, cụ thể:
+ Phát động Cuộc thi: Từ tháng 5/2022.
+ Thời gian nhận ảnh dự thi từ ngày phát động đến hết ngày 15/8/2022.
+ Thời gian đăng ảnh bình chọn và tiến hành bình chọn trên trang Fanpage
Cuộc thi: Từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 31/8/2022.
+ Thời gian chấm giải và trao giải: Tháng 9/2022.
3. Thể lệ Cuộc thi: (Có thể lệ chi tiết đính kèm văn bản).
4. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký (Dự kiến)
4.1. Ban Tổ chức:
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố (Phụ trách văn hóa - xã hội) - Trưởng ban;
- Mời đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy - Phó Trưởng ban;
- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố - Phó Trưởng ban;
- Mời đại diện Lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật Cao Bằng - Thành viên;
- Mời đại diện Lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch - Thành viên;
- Mời đại diện Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao
Bằng - Thành viên;
- Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố - Thành viên.
4.2. Ban Giám khảo:
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố (Phụ trách văn hóa - xã hội) - Trưởng ban;
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- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố - Phó Trưởng ban;
- Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố - Thành viên;
- Mời đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao
Bằng - Thành viên;
- Mời đại diện Lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật Cao Bằng - Thành viên;
- Mời đại diện Hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại Cao Bằng Thành viên.
4.3. Tổ Thư ký:
- Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố - Tổ trưởng;
- Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Thành phố - Thành viên;
- Viên chức Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố - Thành viên.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- 01 Giải nhất: Giải thưởng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;
- 02 Giải nhì: Giải thưởng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;
- 03 Giải ba: Giải thưởng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;
- 10 Giải khuyến khích: Giải thưởng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;
- 01 Giải do khán giả lựa chọn nhiều nhất trong tổng số các ảnh được đăng
tải trên trang fanpage: Giải thưởng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Được đảm bảo từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn xã hội hóa hợp
pháp khác theo quy định (Kèm dự toán kinh phí thực hiện).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố
- Tham mưu các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách, công tác tổ
chức Cuộc thi.
- Tham mưu văn bản mời thành viên tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo
và ban hành Quyết định thành lập. Cử người tham gia Tổ thư ký.
- Tham mưu công tác vận động xã hội hóa nguồn kinh phí chi cho tổ chức
Cuộc thi.
- Tiếp nhận các tác phẩm dự thi, cung cấp các thông tin cho các thành phần
tham gia Cuộc thi; giải đáp thông tin liên quan (nếu có).
- Cử nhân sự thường trực, tiếp nhận, phân loại các tác phẩm dự thi gửi đến
hộp thư điện tử phongvhtt.tp@caobang.gov.vn.
2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố
- Tham mưu nội dung tuyên truyền phát động Cuộc thi và triển khai thực
hiện kế hoạch. Truyền thông rộng rãi Thể lệ Cuộc thi trên các phương tiện truyền
thông, mạng xã hội để thu hút đông đảo các thành phần tham gia.
- Thực hiện mã hóa để đảm bảo quyền tác giả trước khi tiến hành đăng tải
trên trang fanpage facebook: “Tôi yêu thành phố Cao Bằng” để mọi người bình

4

chọn.
- Tiếp nhận các tác phẩm tiêu biểu của Cuộc thi được Ban Tổ chức lựa chọn
để trưng bày, tuyên truyền, quảng bá trong "Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch"
chào mừng Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác tổ chức và chấm
giải Cuộc thi.
3. Văn phòng HĐND - UBND Thành phố
Đảm bảo các điều kiện về phòng họp, in ấn tài liệu, cơ sở vật chất thiết yếu
phục vụ quá trình tổ chức Cuộc thi.
4. Phòng Tài Chính - Kế hoạch Thành phố
Tham mưu cân đối nguồn ngân sách của Thành phố, đảm bảo một phần kinh
phí tổ chức cho Cuộc thi.
5. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Tạo điều kiện về nhân sự tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi,
hỗ trợ công tác chuyên môn trong công tác tổ chức Cuộc thi.
- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Cuộc thi đến các cơ
quan, đơn vị thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong và ngoài tỉnh.
6. Đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng
Tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi; phối hợp tuyên truyền đến
các Hội viên trong và ngoài tỉnh tham gia Cuộc thi. Hỗ trợ công tác chuyên môn,
phương thức tổ chức và chấm giải.
7. Ủy ban nhân dân các phường, xã
Triển khai nội dung Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân thuộc địa bàn quản lý để
hưởng ứng tham gia Cuộc thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh đẹp 10 năm xây dựng và phát
triển thành phố Cao Bằng năm 2022, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân
cùng phối hợp triển khai thực hiện để Cuộc thi đạt hiệu quả cao./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh Cao Bằng;
- Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực: Thành ủy; HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- UBND các huyện trong tỉnh;
- Các đơn vị phần tổ chức thực hiện;
- Trang thông tin điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Trung
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THỂ LỆ
Cuộc thi Ảnh đẹp 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số

/KH-UBND ngày

tháng 5 năm 2022

của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng)
I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên, là công dân Việt Nam
hoặc người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
II. YÊU CẦU TÁC PHẨM DỰ THI

1. Nội dung:
Phản ánh về thành tựu 10 năm xây dnwgj và phát triển Thành phố Cao Bằng
(2012 – 2022); Vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh quan, kiến trúc, văn hóa lịch sử, nét sinh
hoạt hằng ngày, phong tục tập quán, ẩm thực, sự kiện, lễ hội... trên địa bàn thành
phố Cao Bằng; Tính năng động, hiện đại, thân thiện, bình yên, đáng sống của miền
đất và con người của thành phố Cao Bằng; Các điểm du lịch, hình ảnh du lịch ấn
tượng, đặc trưng của thành phố Cao Bằng.
2. Thời gian chụp các tác phẩm: Từ tháng 10 năm 2012 đến ngày kết thúc
tiếp nhận các tác phẩm dự thi.
- Ảnh dự thi là ảnh đơn (không dự thi bộ ảnh), ảnh màu hoặc ảnh đen trắng
(không chấp nhận file scan hoặc chụp lại từ ảnh giấy), file kỹ thuật số, file ảnh
định dạng JPG.
- Kích thước, số lượng ảnh: Ảnh không ép plastic, không dán lên bìa cứng;
chấp nhận các tác phẩm được xử lý bởi các thủ pháp kỹ thuật, nhưng không được
chắp ghép làm sai lệch hiện thực. Mỗi tác giả gửi tối đa 05 tác phẩm dự thi. Ảnh
phải được in phóng cỡ 40cm x 60cm, ảnh vuông cỡ 40cm x 40cm, ảnh Panorama
có cạnh dài không quá 60cm. Ảnh không chèn tên tác giả hoặc các ký tự, dấu hiệu
không thuộc nội dung tác phẩm lên trên ảnh mà chỉ ghi rõ (chú thích) nội dung
hoặc chủ đề bằng một tờ giấy khác dán lên mặt sau tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức
sẽ yêu cầu tác giả gửi file gốc để kiểm tra khi cần thiết.
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm tham gia dự thi sai
quy định và những hư hỏng, thất lạc trong quá trình vận chuyển đến nơi tiếp nhận
sản phẩm dự thi.
- Các tác phẩm đạt giải và tiêu biểu được trưng bày triển lãm tại Phố đi bộ
Kim Đồng, thành phố Cao Bằng. Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm dự thi
(kể cả ảnh đạt giải hay không đạt giải); những tác phẩm đạt giải sẽ được Ủy ban
nhân dân Thành phố lưu trữ phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ
chính trị; truyền thông, quảng bá du lịch của địa phương.
- Ảnh gửi kèm theo Phiếu dự thi theo mẫu của Ban tổ chức
III. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM TÁC GIẢ

1. Quyền lợi
- Tác phẩm tham gia Cuộc thi được sử dụng để tuyên truyền, in, đăng tải
trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố Cao Bằng.
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- Các tác giả có tác phẩm dự thi đoạt giải: Giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải
Khuyến khích của Cuộc thi sẽ được nhận giải thưởng và Giấy chứng nhận của Ban
Tổ chức.
2. Trách nhiệm của tác giả
- Thực hiện đúng Thể lệ Cuộc thi, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia mặc
nhiên chấp thuận các quy định trong Thể lệ Cuộc thi.
- Tác giả tự chịu trách nhiệm về quy định bản quyền tác giả.
3. Sử dụng tác phẩm và bản quyền tác giả
- Ban Tổ chức có quyền lựa chọn và sử dụng tác phẩm để phục vụ cho công
tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị; truyền thông, quảng bá du lịch của địa
phương… không nhằm mục đích thương mại thì không phải trả bất cứ một khoản
thù lao nào khác.
- Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả chấm, Giấy chứng nhận, giải thưởng nếu
phát hiện tác phẩm vi phạm bản quyền.
IV. BAN GIÁM KHẢO

Do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định thành lập, mời các cơ quan, đơn vị; các
chuyên gia am hiểu về nghệ thuật nhiếp ảnh tham gia thành phần Ban Giám khảo,
phục vụ công tác đánh giá, chấm giải.
V. GIẢI THƯỞNG

Cơ cấu giải thưởng bao gồm:
- 01 giải Nhất trị giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) và Giấy Chứng nhận
của Ban Tổ chức;
- 02 giải Nhì mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) và Giấy Chứng
nhận của Ban Tổ chức;
- 03 giải Ba mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) và Giấy Chứng
nhận của Ban Tổ chức;
- 10 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm
nghìn đồng) và Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức;
- 01 giải do khán giả bình chọn nhiều nhất trong tổng số các ảnh đăng tải và
Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu
đồng) và Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức;
VI. THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

- Phát động Cuộc thi: Từ tháng 5/2022.
- Thời gian nhận ảnh từ ngày phát động đến hết ngày 15/8/2022.
- Thời gian đăng ảnh bình chọn và tiến hành bình chọn trên trang Fanpage
Cuộc thi: Từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 31/8/2022.
- Thời gian chấm giải và trao giải: Tháng 9/2022.
* Lưu ý: Tác phẩm dự thi gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ:
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Cao Bằng, Tòa nhà UB3, số 32, phố Đàm
Quang Trung, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Số điện thoại: 02063.853.333; Email: phongvhtt.tp@caobang.gov.vn
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi ảnh đẹp Cuộc thi ảnh đẹp 10 năm xây dựng và
phát triển thành phố Cao Bằng (2012 - 2022) của Ủy ban nhân dân thành phố Cao
Bằng. Rất mong nhận được sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của các nhà nhiếp
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ảnh, các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh để Cuộc thi thành
công tốt đẹp./.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ
Tham gia Cuộc thi ảnh đẹp 10 năm xây dựng và phát triển
thành phố Cao Bằng (2012 - 2022)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng
Họ và tên tác giả:………………………………….. Giới tính: ……………...
Số CMND/CCCD: …………….….................. ngày cấp: …….………….,
nơi cấp: ………………………………………………………………………...……
Đơn vị công tác (nếu có): …………………………………………………….
……………………………………………………...………………………………..
Địa chỉ liên hệ: ……………….………………………………………………
………………………………….……………………………………………………
Số điện thoại: …………………………………………………………………
Email: ……………………...…………………………………………………
Số lượng tác phẩm gửi tham gia Cuộc thi: ……...............................................
Sau khi nghiên cứu Thể lệ Cuộc thi ảnh đẹp 10 năm xây dựng và phát triển
thành phố Cao Bằng (2012 - 2022) do Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng tổ
chức. Tôi đăng ký tham gia chủ đề ………………………………..………………..
……………………………………………………………….………………………
Tác phẩm dự thi và các thông tin gửi kèm là hoàn toàn phù hợp với bản
gốc/file gốc mà tôi đang giữ. Tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và
thực hiện nghiêm các điều khoản được quy định trong Thể lệ Cuộc thi. Nếu sai tôi
xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.
………., ngày tháng năm 2022
Người đăng ký dự thi
(Ký và ghi rõ họ tên)

