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THÔNG BÁO 

Về việc phát động Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ III năm 2021 
 

Căn cứ Kế hoạch số 576/KH-SDL ngày 12/5/2021 của Sở Du lịch Nghệ An về 

tổ chức cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ III năm 2021; Quyết định số 

748/QĐ-BTC ngày 15/6/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Nghệ An 

lần thứ III năm 2021 về ban hành Thể lệ cuộc thi. 

Ban Tổ chức cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ III năm 2021 phát động 

cuộc thi, cụ thể: 

1. Mục đích, ý nghĩa 

- Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ III năm 2021 là dịp để quảng bá 

hình ảnh quê hương, đất nước, con người, văn hoá, du lịch Nghệ An đến với nhân 

dân, du khách trong và ngoài nước; đặc biệt tuyên truyền Nghệ An là điểm đến an 

toàn, hấp dẫn, thân thiện, mến khách. 

- Tìm kiếm, lựa chọn những bức ảnh đẹp, chất lượng nhằm tăng cường kho 

dữ liệu ảnh để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Nghệ An.  

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

có góc nhìn mới qua lăng kính du lịch về mảnh đất, cuộc sống, con người, văn hoá, 

điểm đến du lịch, dịch vụ Nghệ An; tạo sự hấp dẫn, mong muốn được trải nghiệm, 

khám phá đối với du khách trong và ngoài nước. 

2. Chủ đề cuộc thi: Du lịch Nghệ An - Góc nhìn mới, trải nghiệm mới 

3. Đơn vị bảo trợ chuyên môn cuộc thi: Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam 

4. Đối tượng dự thi  

- Cuộc thi dành cho tất cả các nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên, là 

công dân Việt Nam trong và ngoài nước; người nước ngoài đang công tác, sinh sống 

tại Việt Nam; không giới hạn độ tuổi. 

- Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký cuộc thi không 

được dự thi. 

5. Nội dung tác phẩm dự thi 

Là những bức ảnh có nội dung thể hiện chủ đề cuộc thi “Du lịch Nghệ An - 

Góc nhìn mới, trải nghiệm mới” phản ánh những góc nhìn mới qua lăng kính du lịch 

về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, điểm đến du lịch, 

các loại hình du lịch, các làng nghề truyền thống, các lễ hội, sự kiện văn hoá, thể 

thao, du lịch; những khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt văn hoá thường ngày, 

phong tục tập quán, các hình thức văn hoá, văn nghệ dân gian, văn hoá ẩm thực của 

người dân; hình ảnh du khách khám phá, trải nghiệm các sản phẩm du lịch và hoà 
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mình vào cuộc sống của người dân bản địa tại những điểm đến du lịch; Nghệ An 

điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện, mến khách. 

6. Số lượng tác phẩm dự thi 

Mỗi tác giả được gửi không quá 25 tác phẩm ảnh dự thi, tác phẩm dự thi là ảnh 

đơn, không chấp nhận ảnh bộ. 

7. Phương thức gửi, tiếp nhận tác phẩm dự thi 

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 06/8/2021 đến 23 giờ 59 phút ngày 

31/10/2021. 

- Phương thức gửi: theo 1 trong 2 phương thức sau: 

+ Phương thức trực tuyến: khuyến khích tác giả gửi tác phẩm qua địa chỉ thư 

điện tử anhdepdulichnghean2021@gmail.com. 

+ Phương thức trực tiếp: Tác giả có thể nộp tác phẩm trực tiếp hoặc qua bưu 

điện (dấu bưu điện chậm nhất ngày 31/10/2021) về phòng Quản lý lữ hành, Sở Du 

lịch Nghệ An, địa chỉ: số 07, đại lộ V.I. Lê Nin, phường Hưng Phúc, thành phố 

Vinh, tỉnh nghệ An. 

Thời gian chấm thi, tổng kết và trao giải: cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 

12/2021. 

8. Thông tin cuộc thi 

Thông tin chi tiết về cuộc thi xin liên hệ: 

- Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch Nghệ An: https://dulich.nghean.gov.vn.  

- Trang mạng xã hội quảng bá du lịch của Sở Du lịch Nghệ An: 

+ Trang Facebook: https://www.facebook.com/visitnghean.  

+ Trang Zalo Offical: Visit NgheAn. 

- Bà Phan Thị Thu Thiền, chuyên viên phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch 

Nghệ An; điện thoại: 0944.845.345; email: phanthithuthien@gmail.com. 

Ban Tổ chức cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ III năm 2021 xin trân 

trọng thông báo đến các tác giả biết và tham gia.  

Rất mong nhận được sự tham gia của quý tác giả, góp phần vào sự thành công 

tốt đẹp cho Cuộc thi. 

(Đính kèm Thể lệ cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ III năm 2021). 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Du lịch/Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố; 
- Hội LHVHNT các tỉnh, thành phố; 
- Hội LHVHNT Nghệ An; 
- Chi hội NSNAVN tại Nghệ An; 
- CLB ảnh thời sự; 
- Các cơ quan báo chí, truyền thông; 
- GĐ Sở (b/c); 
- Các thành viên BTC, BGK, Tổ thư ký; 
- Lưu: VT, QLLH (Đức). 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH 

Nguyễn Mạnh Lợi 
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