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THÔNG BÁO 

Về việc công bố cơ cấu và giá trị giải thưởng 

Cuộc thi sáng tác ảnh, video clip, viết bài về Bình Thuận  

 

Căn cứ Công văn số 4264/UBND-KGVXNV ngày 03/11/2020 của Ủy 

ban Nhân dân tỉnh về chủ trương một số nội dung chi kinh phí liên quan tổ chức 

Cuộc thi sáng tác ảnh, video clip, viết bài về Bình Thuận; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cơ cấu và giá trị giải thưởng  

Cuộc thi sáng tác ảnh, video clip, viết bài về Bình Thuận năm như sau: 

1. Về cơ cấu và giá trị giải thưởng Cuộc thi 

 

STT Thể loại Giá trị 

1 Thi sáng tác ảnh  

a) 01 giải A  10.000.000đ/giải 

b)  02 giải B  5.000.000đ/giải 

c) 03 giải C  3.000.000đ/giải 

d) 05 giải Khuyến khích  2.000.000đ/giải 

đ) 05 giải Phụ  1.000.000đ/giải 

2 Thi sáng tác video clip   

a) 01 giải A  10.000.000đ/giải 

b)  02 giải B  5.000.000đ/giải 

c) 03 giải C  3.000.000đ/giải 

d) 05 giải Khuyến khích  2.000.000đ/giải 

đ) 05 giải Phụ  1.000.000đ/giải 

3 Thi viết bài về Bình Thuận  

a) 01 giải A  10.000.000đ/giải 

b)  02 giải B  5.000.000đ/giải 

c) 03 giải C  3.000.000đ/giải 

d) 05 giải Khuyến khích  2.000.000đ/giải 

đ) 05 giải Phụ  1.000.000đ/giải 

* Tác giả đạt giải thưởng của Cuộc thi phải đóng thuế thu nhập theo 

quy định.  
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2. Một số nội dung có liên quan đã được thông báo trước đây 

2.1. Thời gian nhận tác phẩm:  

 Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi là ngày 10/4/2021. 

 2.2. Thời gian chấm và trao giải: 

 - Từ ngày 11/4/2021 đến 25/4/2021: Họp Ban tổ chức, Ban Giám khảo và 

chấm giải. 

 - Từ ngày 26/4/2021 - 30/4/2021: Triển lãm, công bố kết quả và trao giải 

Cuộc thi. 

 2.3. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: 

- Sáng tác ảnh về Bình Thuận 

Tác phẩm dự thi gửi trực tiếp tại địa chỉ:  

https://anhdepbinhthuan2020.com. 

- Sáng tác video clip về Bình Thuận 

Tác phẩm dự thi gửi về Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, qua 

email:  banbientap@bttv.org.vn hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ số 339 - 341 Thủ 

Khoa Huân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, điện thoại: 0252.3822.063. 

- Viết bài viết về Bình Thuận 

Tác phẩm dự thi gửi về Báo Bình Thuận, qua địa chỉ email: 

baobinhthuan@gmail.com, hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ số 355 Võ Văn Kiệt, 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, điện thoại: 0252.3604.533.  

3. Nội dung, thể lệ, phiếu đăng ký Cuộc thi xem chi tiết tại địa chỉ 

https://svhttdl.binhthuan.gov.vn. 

Rất mong được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân./. 
  

Nơi nhận:  
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố; 

- Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố; 

- Trung tâm Xúc tiến du lịch các tỉnh, thành phố; 

- Báo Bình Thuận; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Tỉnh đoàn Thanh niên; 

- Hiệp hội du lịch tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Các doanh nghiệp du lịch, các công ty lữ hành; 

- Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố;  

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các thành viên BTC, BGK Cuộc thi; 

- Các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú 

trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu VT, QLVHGĐ (Bình). 

              
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Thành Huy 
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https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/
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