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SỞ DU LỊCH BÌNH ĐỊNH 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI  

VIDEO CLIP  QUẢNG BÁ DU LỊCH 

QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH NĂM 2022 

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 video clip quảng bá du lịch Quy Nhơn - Bình Định năm 2022 

 
 

I. MỤC ĐÍCH 

- Nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Bình Định, điểm đến an toàn, 

văn minh, thân thiện và hấp dẫn đến du khách trong và ngoài nước; quảng bá 

những tác phẩm ảnh đẹp về các điểm du lịch Bình Định, phục vụ công tác tuyên 

truyền, quảng bá du lịch. 

- Khuyến khích, tôn vinh tác giả sáng tác các tác phẩm mới lạ, độc đáo về 

các điểm du lịch nổi tiếng, các danh lam thắng cảnh ở Bình Định, tạo sự hấp dẫn, 

mong muốn được trải nghiệm, khám phá đối với du khách trong nước và quốc tế. 

- Tìm kiếm, lựa chọn được các video clip đẹp, có chất lượng phục vụ cho 

công tác quảng bá du lịch Bình Định. 

- Tổ chức các sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2022. 

II. ĐỐI TƢỢNG DỰ THI:  

- Đối với cá nhân: Là công dân Việt Nam có độ tuổi từ Trung học Phổ thông 

trở lên. 

- Đối với tập thể: Là các nhóm tác giả hoặc cơ quan, tổ chức trên toàn quốc 

có các tác phẩm dự thi. 

III. NỘI DUNG CUỘC THI 

- Cuộc thi với đề tài khám phá vẻ đẹp của đất nước, con người, văn hóa và 

các điểm đến du lịch Quy Nhơn - Bình Định. Các tác phẩm dự thi thể hiện phong 

cảnh đẹp và những trải nghiệm thú vị, kể về câu chuyện truyền cảm hứng, sáng tạo 

và vui vẻ. 

- Thời lượng clip dự thi: tối thiểu 60 giây và tối đa 5 phút (nếu được chọn 

trao giải, Ban Tổ chức sẽ bổ sung phần giới thiệu Logo du lịch Bình Định và nhà 

tài trợ khoảng 3 giây). 

IV. THỂ LỆ CUỘC THI 

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

trong thể lệ cuộc thi. 

- Mỗi tác giả được gửi tối đa 5 clip dự thi. 
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- Không ghi chú thích, chữ ký trên màn hình hiển thị clip. Không sử dụng 

các sản phẩm đã đạt giải tại các cuộc thi khác. 

- Các tác giả có tác phẩm đạt giải sẽ trao quyền sử dụng sản phẩm cho Ban 

Tổ chức (Sở Du lịch và các nhà tài trợ chính) phục vụ công tác xúc tiến, quảng bá 

du lịch Bình Định, sản phẩm của các nhà tài trợ mà không phải trả thêm bất kỳ chi 

phí nào. 

- Tác phẩm chỉ bao gồm tài liệu có quyền của chính tác giả (nếu có âm nhạc, 

âm thanh, hình ảnh hoặc video có bản quyền bởi tác giả khác thì phải có trích 

dẫn/sự cho phép của tác giả khác bằng văn bản). 

- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền mọi chi tiết trong sản 

phẩm của mình và các hệ lụy liên quan (nếu có). Ban Tổ chức không chịu trách 

nhiệm về bất kỳ tranh chấp nào liên quan tới bản quyền tác phẩm. 

- Tác phẩm đạt giải được sử dụng cho hoạt động xúc tiến quảng bá, nếu vi 

phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức 

sẽ thu hồi giải thưởng, giấy chứng nhận. Tác giả chịu mọi trách nhiệm trước pháp 

luật do những vi phạm của mình gây ra. 

- Nếu vi phạm thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức được phép loại bỏ bất kỳ tác 

phẩm nào, trước, trong và sau cuộc thi. 

- Sau khi công bố giải, Ban Tổ chức/Sở Du lịch có quyền hiệu đính, chỉnh 

sửa một phần sản phẩm nhưng không làm thay đổi nội dung truyền tải của tác 

phẩm sao cho phù hợp hơn với nhu cầu thị hiếu của thị trường. 

- Quyết định của Ban Tổ chức là kết quả chung cuộc. 

V. QUY CÁCH CHỌN CLIP DỰ THI 

 1. Tác phẩm đạt giải sẽ đƣợc đánh giá dựa trên các tiêu chí lựa chọn 

dƣới đây: 

- Tiêu chuẩn hình ảnh: Định dạng file mp4; chất lượng hình ảnh FHD - 

1080p, chất lượng âm thanh 128kbps trở lên. 

- Nội dung video clip độc đáo từ cách dựng clip đến cách thể hiện sự độc 

đáo trong quan điểm, trong cách nhìn. Truyền tải kinh nghiệm/trải nghiệm của bản 

thân với mục đích giới thiệu, quảng bá du lịch Quy Nhơn - Bình Định. 

 - Câu chuyện được kể sao cho truyền cảm hứng và thu hút khán giả. 

 2. Các tác phẩm sau sẽ không đƣợc xem xét: 

 - Nội dung không phù hợp, xuyên tạc lịch sử, truyền thống văn hóa địa 

phương. 

 - Hành vi nguy hiểm hoặc vô trách nhiệm có thể gây hại cho bản thân hoặc 

người khác. 

- Nội dung nhạy cảm về chính trị hoặc văn hóa, hoặc vi phạm luật pháp và 
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quy định hiện hành. 

- Tác phẩm đã tham gia và đạt giải trong các cuộc thi khác. 

VI. HÌNH THỨC VÀ CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

1. Hình th c chấm đi m v    p loại   t quả tác phẩm: 

- Tác phẩm dự thi sẽ được đăng tải trên trang Fanpage của Trung tâm Thông 

tin Xúc tiến Du lịch Bình Định. 

- Kết thúc thời gian nhận tác phẩm, Ban Giám khảo chấm điểm căn cứ vào 

số lượt thích của các tác phẩm dự thi được đăng tải trên trang Fanpage của Trung 

tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Bình Định và các tiêu chí nêu trong Thể lệ. 

2. Cơ cấu giải thƣởng: 

Tổng giá trị giải thưởng là 17.000.000 đồng, bao gồm: 

- 01 giải nhất: Giấy chứng nhận + tiền thưởng ( trị giá 8.000.000 đồng). 

- 01 giải nhì: Giấy chứng nhận + tiền thưởng ( trị giá 5.000.000 đồng). 

- 01 giải ba: Giấy chứng nhận + tiền thưởng ( trị giá 3.000.000 đồng). 

- 01 giải khuyến khích: Giấy chứng nhận + tiền thưởng (trị giá 1.000.000 đồng). 

Lưu ý: Nếu Ban Tổ chức kêu gọi được Nhà Tài trợ thì cơ cấu giải thưởng có 

thể tăng lên. 

VII. THỜI GIAN TỔ CHỨC, HỒ SƠ VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC 

PHẨM  

1. Thời gian 

- Thông báo cuộc thi, nhận tác phẩm: từ ngày 05/8 – 10/10/2022 

- Ban Tổ chức lựa chọn các tác phẩm đủ điều kiện dự thi từ ngày 11/10 – 

20/10/2022. 

- Ban Tổ chức đăng tải tác phẩm dự thi trên Fanpage Trung tâm Thông tin 

Xúc tiến Du lịch Bình Định từ ngày 20/10 – 20/11/2022. 

- Ban Tổ chức thống kê lượt like của tác phẩm dự thi trên Fanpage và chấm 

điểm tác phẩm dự thi: từ ngày 21/11 – 30/11/2022 

- Tổng kết và trao giải: 09/12/2022 

2. Hồ sơ v  địa đi m nhận tác phẩm tham gia Cuộc thi 

2.1. Hồ sơ gồm có 

1. Hồ sơ dự thi tác giả gửi trực ti p bao gồm 

- File video, clip gốc lưu trên CD hoặc DVD. 

- Phiếu dự thi theo mẫu của Ban Tổ chức (có kèm theo thể lệ này hoặc tải 

trên trang web http://dulichbinhdinh.com.vn/). 

- Hồ sơ dự thi phải được đóng vào 01 phong bì, ngoài phong bì ghi rõ “Dự 

thi video clip quảng bá du lịch Bình Định năm 2022”; Tên tác phẩm/ tác giả; số thứ 

http://dulichbinhdinh.com.vn/
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tự clip/ tổng số; điện thoại liên hệ. 

- Tác giả nộp hồ sơ dự thi trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Thông tin Xúc tiến 

Du lịch Bình Định; Địa chỉ: 187 Phan Bội Châu, Tp Quy Nhơn, Bình Định; Điện 

thoại: 0256 3818909  

2. Hồ sơ dự thi tác giả gửi theo đƣờng bƣu điện bao gồm 

- File video, clip gốc lưu trên CD hoặc DVD. 

 - Phiếu dự thi theo mẫu của Ban Tổ chức (có kèm theo thể lệ này hoặc tải 

trên trang web http://dulichbinhdinh.com.vn/). 

 - Hồ sơ dự thi phải được đóng vào 01 phong bì, ngoài phong bì ghi rõ “Dự 

thi video clip quảng bá du lịch Bình Định năm 2022”; Tên tác phẩm/ tác giả; số thứ 

tự clip/ tổng số; điện thoại liên hệ. 

3. Hồ sơ gửi qua hộp thƣ điện tử bao gồm 

 - File video, clip gốc dự thi gửi về email ttxtdulichbinhdinh@gmail.com 

- Nội dung email ghi rõ: Tên tác phẩm/ tác giả; số thứ tự clip/ tổng số; điện 

thoại liên hệ. 

- Phiếu dự thi theo mẫu của Ban Tổ chức (có kèm theo thể lệ này hoặc tải 

trên trang web http://dulichbinhdinh.com.vn/). 

 - Tiêu đề ghi rõ “Dự thi video, clip quảng bá du lịch Bình Định năm 2022”. 

4. Địa đi m nhận tác phẩm 

 Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Bình Định 

Địa chỉ: 187 Phan Bội Châu, Tp Quy Nhơn, Bình Định 

Điện thoại: 0256 3818909  Di động: 0979314055 (Bà Lê Chi – Viên 

chức Phòng Xúc tiến Du lịch) 

Email: ttxtdulichbinhdinh@gmail.com 

 Các tác giả tìm hiểu thông tin chi tiết về Cuộc thi tại: 

 - http://dulichbinhdinh.com.vn 

 - http://binhdinhtravel.com.vn 

 Hoặc tại Fanpage: dulichbinhdinh.com.vn (Trung tâm Thông tin Xúc tiến du 

lịch Bình Định) 

Lƣu ý: 

 Tác phẩm dự thi sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cuộc thi. 

 Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các youtuber, 

người dân, du khách, sự phối hợp của các đơn vị, sở, ngành liên quan trong cả 

nước để cuộc thi thành công tốt đẹp. 

 Trên đây là Thể lệ “Cuộc thi video clip quảng bá du lịch Quy Nhơn - Bình 

Định năm 2022”./. 
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