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V/v tuyên truyn cho Cuc thi
clip quãng bá du ljch Vit Nam

KInh gri:
- Scr Thông tin - Truyn thông;
- Trung tarn Xüc tiên dâu tu tinh;
- Ban Quân 12 các khu du lich tinh;
- Dài Phát thanh - Truyên hInh tinh.
Thirc hin Côn vn s 570iTCDL - TTDL ngày 2 1/5/2020 cüa Tng cçic Du
ljch ye vic tuyên truyên cho Cuc thi clip quâng bá du ljch Vit Narn.
Hithng tói k' nirn 60 nàm thành 1p Ngành Dv ljch Vit Nam (09/7/1960 9/7/2020) và gop phân tuyên truyên quâng bá van hóa, dat nu'ó'c con ngui, du ljch
Vit Narn den du khách trong nuóv và quôc tê, ngày 15/5/2020 Tong ciic Dv ljch dã
to chüc l phát dng cuc thi xây dimg clip quãng bá du lch Vit Narn. Cuc thi vOi
dê tài khárn phá ye dçp cüa dat ntrc, con ngui, van hóa và các diem den du ljch
Vit Nam. Các tác phâm dir thi the hin phong cành dçp và nhttng trãi nghim thu vj,
kê ye câu chuytn truyên cam hirng, sang tto và vui ye.
D tuyên truyn, 4n dng cáo cá nhân, t chirc tharn gia Cuc thi, quãng bá
cho san phârn du ljch, diem den du ljch ciLia Vit Narn, S Van hóa, The thao Va Du
ljch d nghj Qu Ca quan (neu tai mite kInh giLri) phôi hcip däng tâi thông tin ye Cuc
thi len h tMng website, rnng xä hido qu co' quaii quãn l'; tuyên truyên, thông
báo ye cuc thi dê thu hut nhiêu tác phâm có chat 1u'ng.
('C'ó thl l cuc thi, thông tin báo chI cuc dii c1ip quáng bá
du ljch Vit Narn g&i kè,n theo
SO' Van hóa, Th thao Va Du ljch trân trçng d nghj I.
NoinI,ân:i&
- Nhtr kInh gi'ri;
- Unh dao Sà;
- Van phong Sâ;
- Lu'u QLDL, VT, (TH).
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QC Till CLIP QUANG BA DU LICH VIT NAM

U Tilt Tong cuc Du lich
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2.'! ' HIJ'C HIIN: Vi Thj truông du ljch.
3. MUC DICH, Y NGHIA: Cuc thi närn trong chui hoat dng K
nirn 60 näm ngày Thành 1p ngành du Ijch Vit Nam (9/7/1960 - 9/7/2020)
nhäm tuyên truyên quäng bá van hóa, hInh ãnh dat nuó'c con ngui Vit Nam
den vi du khách trong nirâc và quôc tê, nhäm khuyên khIch, truyn tãi tInh yêu
và khát v9ng khárn phá dôi vói du ljch Vit Nam cüa du khách bn phuong, tang
cu'ng dU lieu xic tiên du ljch Vit Nam.
4. DOI TUiNG DV THI: Là cong dan Vit Narn hoc cong dan nu'óc
ngoài dã trng di du ljch Vit Nam, tir 18 tuôi tr len.
5. NQI DUNG CUQC THI
- Cuc thi vi d tài khárn phá ye dçp cUa dat ntxâc, con ngi.ri, van hóa và
các diem den du ljch Vit Narn. Các tác phâm dir thi the hin phong cãnh dçp và
nhüng trái nghirn thu vj, kê ye câu chuyn truyên cam hirng, sang tio và vui ye.
- Thi lucng clip dir thi: t& thiu 30 giây và ti da 2 phit (nu duçc ch9n
trao giâi, Ban To chirc së bô sung phàn gii thiu Logo du ljch Vit Narn và nhà
tài trg khoãng 3 giây).
6. THE LF CUOC Till
- Tham gia cuc thi dng nghia vâi vic tác giã chp thun rnci quy djnh
trong the l cuc thi.
- Môi tác giã duçc giri ti da 5 clip dr thi.
- Không ghi chü thIch, chit k' trên man hInh hin thj clips. Không sir
d1mg các san phâm dà dt giãi ti các cuc thi khác.
- Các tác giã có tác phrn dtt giãi së trao quyn sr dimg san phâm cho
Ban TO chirc (Tong civic Du ljch và các nhà tài trçl chInh) phic vii cOng tác xüc
tiên, quáng bá du ljch Vit Nam, san phâm cüa các nhà tài trçi ma khOng phãi trã
them bat kS' chi phi nào.
- Clips chi bao gôm tài lieu Co quyên cüa chInh tác giã (nu có am nhac,
am thanh, hInh ành hoc video có bàn quyên bi tác giã khác thI phãi có trIch
dn/sir cho phép cüa tác già khác bang van bàn).
- Tác già dir thi phãi chju trách nhim v bàn quyn mi chi ti& trong san
phm cüa mInh và các h liy lien quan (neu có). Ban To chü'c khOng chju trách
nhim ye bat k' tranh chap nào lien quan tth bàn quyên tác pham.
- Tác phm dt giãi duçic sir dçrng cho hot dng xüc tin quãng bá, nu vi
phtm quyên tác giã và quyên lien quan theo quy djnh cUa pháp lut, Ban To
Ns'trô,i Vit Nani di du lich Vkt Nani
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chtrc së thu hM giâi thuing, giy chirng nhan. Tác giã chju mci trách nhim
tru'âc pháp luat do nhtng vi pham cüa mInh gay ra.
- Nu vi phm th l cuc thi, Ban Ti chirc duçic phép loai bó btt k' tác
phâm nào, tnró'c, trong và sau cuc thi.
- Sau khi cong bO giãi, Ban T chirc/Tóng ciic Du ljch có quyn hiu
dInh, chinh si:ra rnt phân san phâm nhu'ng khOng lam thay dôi ni dung truyên
tãi cUa tác phâm sao cho phü hç'p han vâi nhu câu thj hiêu cüa thj trung.
- Quyt djnh cüa Ban t chirc là kt qua chung cuc.
7. QUY CACH CHQN CLIP DU THI
- Tác phm dat giãi sê duçic dánh giá da trên các tiêu chI lira ch9n dui
day:
• Quan dim dc dáo, tii each dirng clip dn cách th hin quan dim sang
tao
• Truyn tãi kinh nghim1trái nghim cüa bàn than véd mic dIch gi9i thiu,
quâng bá du llch Vit Nam.
Câu chuyn dixçic kê sao cho truyn cam hrng và thu hut khán giã.
- Các tác phrn sau sè không dc xem xét:
• Ni dung không phii hp: ni dung không drng din, tc tiu, lang ma,
quay rôi hoc boi nh9, hoc mô tá hành vi không phü hp hoc, gay
thtrong tIch, chêt chóc hoc thu han.
• Hành vi nguy hirn hoc vô trách nhim có th gay hai cho bàn than hoac
ngui khác,
• Ni dung phân bit chüng tc/phân bit d& xU'.
• Ni dung nhay cam v chInh trj hoc van hóa, hoc vi phm luat pháp va
quy djnh hin hành.
8. PHU'O'NG THC GUI DIJ' THI
- Các clip dr thi gi1i v dja chI email tmdvietnarntourisrn.gov.vn. Ni
dung email ghi rô: Ten tác phâml tác giâ; so thu tr clip! tong sO (môi tác giá
không qua 5 clip); din thoai lien h.
- Tác phm dr thi së dirçc däng tãi trên Danh sách phát cUa trang Youtube
Tong ciic Du ljch.
9. GIAI THU'ONG
- 011 giài Dc bit: Mt chuyn du ljch xuyên Vit tr9n gói (9 ngày, 8 dém)
dành cho 02 ngu'ôi.
- 01 giãi Nht: Mt chuyn du ljch xuyên Vit trçn gói (7 ngày, 6 dêm)
dành cho 02 ngisôi.
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- 02 giãi NhI: Mt kS' nghi tai Phii Quc hoc Dã Nng hoc Sa Pa tr9n gói
(5 ngày, 4 dém) dãnh cho 02 ngu1i.
- 03 giãi Ba: Mt kS' nghi tii Quy Nhcin hoc Hu hoc Ninh BInh trpn gói
(3 ngày, 2 dém) dành cho 02 nguô'i.
- Giãi khuyn khich: Voucher lu'u tr1i tai khách san 4 — 5 sao Ph Quc
hoc Nha Trang hoc Quãng Ninh.
Nhng san phm dà np dçr thi nhung không di.xcic giãi, Ban T chirc cüng
sê 1ira ch9n d phc vi cong tác xüc tin, quãng bá giâi thiu du ljch Vit Narn
tó'i ban be quc th.
10. BAN TO CHIJ'C: Ban To chirc cuc thi do Tong c1c Du ljch quyët
djnh thành lip.
11. THfl GIAN NHJN, CHAM VA CONG BO GIAI
- Phát dng cuc thi: tr ngày 15/5/2020.
- Thai gian nhn san phm dir thi: tr khi phát dng dn ht ngày 15/6/2020.
- Thai gian ch.m giãi: cui tháng 6/2020.
- To chüc tOng k& và trao giãi: cui tháng 7/2020.

TONG CVC DU LCH

V131 Nam ati toàn

Nguô'i Vit Nam di du Ijch Vit Narn

\7ji Nan. an toãn

Ngiri \!it Narn di du IIc.h Vit Narn
)tnam

ONG TIN BAO CHf
thi clip qudng bá dii lich Vit Nam
Ha Nói, ngày 15 tháng 5 náin 2020
Hixàng tâi niçm 60 nàm ngày Thành 1p Ngành Du ljch Vit Nam
(9/7/1960 -, 9/7/2020), vâi mic tiéu thông qua tuyên truyên quâng bá vAn hóa,
hinh ãnh dat nuâc con nguäi Vit Nam dé khuyên khich, truyên tAi tinh yêu và
khát vng khAm phá dii llch Vit Nam cüa dii khách bn phuang, Tng civic Du
ljch cüng vâi sir tAi trçY cüa: Vietnam Airlines, Câu lac bc LiT hành UNESCO Ha
Ni, Cong ty Mr. Linh's Adventures phát dQng CuQc thi Clip quáng bá dii ljcli
Vit Narn
Cuc thi vth d tài khám phá ye dçp cUa dt rnthc, con ngithi, vAn hóa và
các diem den du ljch Via Narn. Các tác phâm dv thi the hin phong cAnh dçp va
nhU'ng trAi nghim thi vj, kê ye câu chuyn truyên cAm hUng, sang tao và vui ye.
Mi tAc giA tham gia có th gri ti da 5 tAo phm dir thi và mi tác phm
d thi së có th?yi lu'çmg tôi thiêu 30 giAy và tôi da 2 phUt.
Ban T chrc sê tip nhn bài dir thi tr ngày phAt dng Cuc thi 15/5/2020 - den hét ngAy 15/6/2020. Cong tác chAm thi dir kiên sê din ra vào
cuôi thAng 6/2020 và cong bô tAc phâm, ngi.thi dat giAi vào trung tuAn thAng
7/2020. Két quA cuc thi se dtrçic thông báo tài ngu'O'i dat giAi và cep nh.t tai
website cUa Tong ci,ic Du ljch: www.vietnamtourism.gov.vn.
Các clip dr thi d nghj gCri v dja chi email tmd@vietnamtourism.gov.vn.
Ni dung email ghi rO: Ten tAc phAm/ tác giA; so thu tr olip/ tong sO (mdi tác giA
không quA 5 clip); din thoai lien h. TAc phAm dir thi se duc dAng tAi trên
Danh sách phAt cüa trang Youtube Tong cic Du ljch.
GiAi thixâng cüa cuQc thi là cAc chuyn du 1ch trong nuàc tr9n gói, các
voucher nghi dung a cáo khách san cao cap. Co câu giAi thtrang gôm:
- 01 giAi Dc bit: MOt chuyn du Ijch xuyen Vit tr9n gói (9 ngAy, 8
dêm) dAnh cho 02 ngu?ii.
- 01 giAi Nht: Mt chuyn du ljch xuyên Vit tr9n gói (7 ngày, 6 dêm)
dAnh cho 02 ngr&i.
- 02 giAi Nhl: Mt kS' nghi tai Phü Quc hoc DA Nng hoc Sa Pa tr9n
gói (5 ngày, 4 dêrn) dành cho 02 ngithi.
- 03 giAi Ba: Mt k' nghi tai Quy Nhon hoc Hu hoc Ninh Bmnh tr9n
gói (3 ngày/2 dêm) dành cho 02 ngithi.
- GiAi khuyn khIch: Voucher km trü tai khách san 4-5 sao a Phi Qu6c
ho.c Nha Trang hoc QuAng Ninh.
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