
  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU THÀNH A 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /KH-UBND Châu Thành A, ngày       tháng     năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi “Thiết kế video clip giới thiệu về du lịch  

huyện Châu Thành A” năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A về việc phê duyệt Đề án phát triển du 

lịch huyện Châu Thành A đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;  

Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của 

UBND huyện Châu Thành A về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển Du 

lịch huyện Châu Thành A đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch 

số 178/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2022 của UBND huyện Châu Thành 

A về phát triển Du lịch huyện Châu Thành A năm 2022. 

 Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc 

thi “Thiết kế video clip giới thiệu về du lịch huyện Châu Thành A” năm 2022, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch 

huyện, thông qua cuộc thi giới thiệu về quê hương đất nước và con người Châu 

Thành A. Từ đó, tôn vinh nét đẹp truyền thống, văn hóa, cảnh đẹp của quê 

hương và vẻ đẹp phát triển từng ngày của huyện Châu Thành A. 

- Tạo điều kiện cho những người đam mê du lịch và tất cả công dân có cơ 

hội phát huy tính sáng tạo, thể hiện ý tưởng, năng khiếu thiết kế video clip. 

- Giúp cho khách du lịch muốn tìm hiểu về huyện Châu Thành A khi chọn 

đây là điểm đến du lịch. 

- Phát động Cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài huyện. 

- Cuộc thi được tuyên truyền rộng rãi, mang tính giáo dục, đảm bảo tính 

thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, quảng 

bá giới thiệu đến bạn bè du khách gần xa, trong và ngoài huyện về hình ảnh, quê 

hương, vùng đất huyện Châu Thành A. 

II. NỘI DUNG, YÊU CẦU 

1. Nội dung: Các tác phẩm tham gia dự thi thể hiện được 01 trong các nội 

dung sau: 

- Giới thiệu về chân dung của 01 Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực 

lượng vũ trang nhân dân, anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng 

trên địa bàn huyện Châu Thành A. 
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- Nội dung tác phẩm dự thi giới thiệu về cảnh đẹp, thiên nhiên, hoạt động 

văn hoá, nghệ thuật, các làng nghề truyền thống, ẩm thực thể hiện nét đặc trưng 

trong văn hoá, lịch sử truyền thống của một địa phương cụ thể ở Châu Thành A. 

Khuyến khích các tác phẩm khai thác đề tài về các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử - 

văn hóa tiêu biểu ở huyện Châu Thành A. 

- Giới thiệu về các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của 

tuổi trẻ Châu Thành A trong tham gia thực hiện các công trình, an sinh xã hội, 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình nguyện lên đường nhập ngũ, bảo 

vệ Tổ quốc, các hành trình Đền ơn đáp nghĩa. 

- Nội dung thể hiện phải trong sáng, không vi phạm thuần phong mỹ tục 

của Việt Nam. 

2. Yêu cầu  

- Tác phẩm dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm kèm theo thông tin 

chính xác của cá nhân hoặc đại diện nhóm gồm: Họ và tên, địa chỉ liên hệ, số 

điện thoại, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước. Mỗi cá nhân/nhóm được dự 

thi tối đa 03 tác phẩm. 

- Tác phẩm là 01 đoạn phim phóng sự theo chủ đề của Cuộc thi, có thời 

lượng từ 05 tối đa 07 phút. Khuyến khích tác phẩm dự thi đầu tư kỹ thuật (hiệu 

ứng âm thanh, kỹ xảo điện ảnh, hình ảnh sinh động, phù hợp với chủ đề của 

cuộc thi). 

- Tác phẩm dự thi phải là những video, clip có chất lượng, độ phân giải 

cao, định dạng HD hoặc full HD đảm bảo về chất lượng hình ảnh và âm thanh 

để Ban Tổ chức dùng làm tư liệu trong hoạt động xúc tiến, quảng bá về  huyện 

Châu Thành A. 

- Tác giả gửi kèm nội dung lời bình được sử dụng trong video clip; 

khuyến khích có thuyết minh hoặc phụ đề bằng 2 ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng 

Việt trong Bài dự thi. Trường hợp Video clip sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ 

thuyết minh thì phải có phụ đề tiếng Việt ở dưới video clip. 

- Video Clip dự thi phải đảm bảo tính thực tế, chân thật, không vi phạm 

thuần phong mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam, trong thể hiện ý kiến 

chủ quan của tác giả về các vấn đề liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, phong tục, 

văn hoá… 

- Video clip không được ghi ký hiệu đè lên hình ảnh và slide (không được 

đặt watermark). Không được xuất hiện hình ảnh, logo của các nhãn hàng, doanh 

nghiệp nào với mục đích quảng bá thương hiệu. 

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC, ĐĂNG KÝ, BẢN QUYỀN 

1. Đối tượng tham gia 

- Tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện; không phân biệt ngành nghề, 

không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi. 

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký Cuộc thi không 

được tham gia. 
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2. Thời gian tổ chức cuộc thi 

- Ban Tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi từ ngày ký ban hành Kế hoạch đến 

hết ngày 10/12/2022 (tác giả ở xa căn cứ vào dấu bưu điện). 

- Thời gian trao giải: Dự kiến vào ngày 22/12/2022 (có thông báo riêng). 

3. Đăng ký 

- Nhận tác phẩm dự thi từ khi ban hành kế hoạch đến hết 17h00 ngày 

10/12/2022 (thời gian tính theo dấu bưu điện đối với các tác phẩm nộp qua 

đường bưu điện). Các tác phẩm dự thi gửi sau 16h00 ngày 10/12/2022 (căn cứ 

theo dấu bưu điện) đều không hợp lệ. 

- Thí sinh có thể gửi bài tham gia qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp (bằng 

thẻ nhớ, USB, ổ cứng…) về địa chỉ: Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Châu 

Thành A (Địa chỉ: Ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, 

tỉnh Hậu Giang, điện thoại: 02933.947.099), kèm theo phiếu ghi thông tin dự thi 

(có địa chỉ, số điện thoại liên hệ, tên tác phẩm dự thi). Địa chỉ Email: 

phongvhtt.cta@gamil.com. 

- Đối với tác phẩm gửi qua đường bưu điện, đề nghị ghi rõ trên phong bì: 

“Tác phẩm tham gia cuộc thi Châu Thành A tôi yêu”  kèm theo thông tin của tác 

giả (Họ và tên; ngày tháng năm sinh; nơi học tập hoặc sinh sống; địa chỉ liên lạc 

số điện thoại liên hệ, email). 

- Đối với các thí sinh gửi tác phẩm về email: Đặt theo cú pháp sau: Thi 

Video clip - Tên thí sinh - Đơn vị. Nội dung email gồm: Tác phẩm, Thông tin 

đăng ký. 

4. Bản quyền 

- Ban tổ chức có toàn quyền sử dụng tác phẩm đạt giải để phục vụ công 

tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về du lịch huyện Châu Thành A. 

- Các tác phẩm đạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo 

quy định của pháp luật, Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận. 

- Các tác phẩm dự thi đạt giải và không đạt giải, Ban tổ chức sẽ không 

hoàn trả lại tác phẩm. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Cơ cấu giải thưởng 

- 01 giải Nhất: Giấy Chứng nhận của Ủy ban nhân dân huyện kèm tiền 

thưởng 10.000.000 đồng.  

- 01 giải Nhì: Giấy Chứng nhận của Ủy ban nhân dân huyện kèm tiền 

thưởng 7.000.000 đồng. 

- 01 giải Ba: Giấy Chứng nhận của Ủy ban nhân dân huyện kèm tiền 

thưởng 5.000.000 đồng. 

- 02 giải Khuyến khích: Giấy Chứng nhận của Ủy ban nhân dân huyện 
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kèm tiền thưởng 3.000.000 đồng. 

Căn cứ điều kiện thực tế, Ban tổ chức có thể thay đổi cơ cấu giải hoặc bổ 

sung một số giải phụ, các quà tặng và phần thưởng khác. 

2. Kinh phí thực hiện 

Từ nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển du lịch nông thôn 

trong xây dựng nông thôn mới; Nguồn ngân sách nhà nước cấp theo đề án phát 

triển du lịch huyện; Nguồn vận động tài trợ và các nguồn hợp pháp khác.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai Kế hoạch đến 

các tổ chức và cá nhân và nhân dân trong và ngoài thành phố được biết trên hệ 

thống thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử huyện, trên hệ thống Đài 

truyền thanh, truyên truyền sâu rộng về cuộc thi trên bản tin, website, các trang 

mạng xã hội; vận động đoàn viên, học sinh, các cá nhân, đơn vị tại địa phương 

tham gia cuộc thi; liên hệ Báo Hậu Giang và Đài Phát thanh -  Truyền hình Hậu 

Giang để phối hợp tuyên truyền (giao Ban Tổ chức xây dựng thể lệ Cuộc thi). 

- Tiếp nhận các tác phẩm dự thi, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị 

cho chấm thi các tác phẩm, lễ công bố và trao giải thưởng. Tham mưu giải quyết các 

thắc mắc về chuyên môn trong quá trình tổ chức cuộc thi. Báo cáo tiến độ thực hiện về 

Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo. 

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, dự trù kinh phí tổ chức 

cuộc thi đúng quy định. 

Đầu mối triển khai thực hiện, Trưởng phòng phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện; điện thoại liên hệ 0946.888.576 hoặc Ông Hồ Văn Út – Phó Trưởng phòng 

phòng Văn hóa và Thông tin huyện; điện thoại liên hệ: 0919.063030. 

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Hội Liên 

hiệp Thanh niên huyện triển khai rộng rãi, vận động, đôn đốc cho các đoàn viên, 

thanh niên tham gia hội thi đạt hiệu quả cao. 

- Chỉ đạo đồng loạt các cơ sở Đoàn thực hiện đợt sinh hoạt chuyên đề, 

sinh hoạt dưới cờ hoặc sinh hoạt chi đoàn, chi đội, chi hội, lồng ghép thông tin, 

tuyên truyền về Cuộc thi để các bạn đoàn viên, thanh niên biết và tham gia. 

- Chịu trách nhiệm tạo trang và quản lý trang Fanpage Tuổi trẻ Châu 

Thành A, đăng tải, quảng bá, giới thiệu về “Nét đẹp - Châu Thành A ” rộng rãi để 

mọi người dân trong và ngoài huyện. 

- Phát động đoàn viên, thanh niên trong và ngoài huyện tham gia ít nhất 

10 tác phẩm dự thi. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Triển khai, tuyên truyền đến giáo viên, học sinh, sinh viên của toàn 
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ngành về tham gia Kế hoạch cuộc thi; đồng thời, vận động đôn đốc lực lượng 

này tham gia dự thi. 

- Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phát động trong toàn ngành và 

tham gia 10 tác phẩm dự thi. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện 

- Xây dựng kế hoạch, chuyên trang, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc thi. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, báo, đài tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi 

video clip giới thiệu về du lịch huyện Châu Thành A” với chủ đề “ Nét đẹp - Châu 

Thành A”  để mọi người dân trong và ngoài huyện được biết để tham gia. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Hướng dẫn, tham mưu thẩm định nội dung chi, mức chi và kinh phí thực 

hiện Cuộc thi theo quy định. 

6. Phòng Nội vụ huyện 

Chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu Ủy ban nhân 

dân huyện khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích trong Cuộc thi. 

7. Các phòng ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện: Triển khai thực hiện 

tốt Kế hoạch này; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên biết và tham gia Cuộc thi. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tổ chức tuyên truyền, phát động rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức, 

đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn biết để tham gia cuộc thi.  

- Mỗi đơn vị xã, thị trấn tham gia ít nhất 1 tác phẩm dự thi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Thiết kế Video Clip giới thiệu về 

du lịch huyện Châu Thành A” năm 2022; đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm 

túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng 

mắc, phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) tổng hợp để 

xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở VHTT DL tỉnh (b/c); 

- Trung tâm TT xúc tiến Du lịch tỉnh 

(b/c);  

- TT. HU, HĐND, UBND huyện; 

- UBMTTQVN và đoàn thể huyện; 

- Phòng, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, KK. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Duy 
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