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***  
Số:           - KH/TĐTN-XDTCĐH 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
Ninh Thuận, ngày       tháng     năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Cuộc thi online cảnh đẹp quê hương Ninh Thuận 

----------------------- 

 

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai 

đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 425-KH/TĐTN-VP 

ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về triển khai thực hiện Nghị 

quyết 04-NQ/TU ngày 31/8/2021; Chương trình công tác Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi năm 2023 với chủ đề: “Năm chuyển đổi số các hoạt động của 

Đoàn”; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi online 

cảnh đẹp quê hương Ninh Thuận với chủ đề “Check-in Ninh Thuận – Amazing 

Ninh Thuận” trên fanpage facebook “Tuổi trẻ Ninh Thuận”, nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

- Tạo môi trường để tuổi trẻ Ninh Thuận thực hiện hóa “khát vọng cống 

hiến – lẻ sống thanh niên” bằng hành động tham gia tuyên truyền, giới thiệu, 

quảng bá hình ảnh về vùng đất, những nét đẹp, những giá trị văn hóa, di tích lịch 

sử cách mạng, con người và các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa Ninh Thuận 

trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội thông qua tham gia cuộc thi.  

- Ứng dụng mạng xã hội, công nghệ thông tin tiên phong chuyển đổi số 

trong quảng bá hình ảnh quê hương, con người Ninh Thuận đến khách du lịch 

trong nước và quốc tế. 

- Tạo sự kiện mang tính cộng đồng để thu hút sự quan tâm, tìm hiểu về 

các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử – văn hóa, các điểm đến du lịch, hình 

ảnh vùng đất và con người Ninh Thuận trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh 

niên, học sinh, sinh viên, Nhân dân, du khách và những người yêu thích du lịch, 

thích khám phá, đam mê nghệ thuật, nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh tham gia; 

Qua đó, truyền tải tình yêu khám phá du lịch, hình ảnh vùng đất và con người 

Ninh Thuận đến du khách bốn phương, tạo thành trào lưu, xu hướng tích cực 

trên không gian mạng nhằm thu hút đoàn viên thanh niên và Nhân dân hưởng 

ứng, làm theo. 

- Khuyến khích 100% cán bộ Đoàn chuyên trách, đoàn viên từ cấp tỉnh 

đến cấp cơ sở; đoàn viên là cán bộ công chức, viên chức trong khối cơ quan Nhà 

nước, khối mặt trận Đoàn thể, khối lực lượng vũ trang tham gia cuộc thi. Phấn 

đấu năm 2023 đạt mục tiêu ít nhất “check-in 100 địa điểm” cảnh đẹp quê hương 

Ninh Thuận trong các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh.  

- Công tác tổ chức phải chu đáo, chặt chẽ, công khai nhằm đảm bảo đồng 

bộ, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; tạo sự lan tỏa trong xã hội. 
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II. Nội dung: 

1. Chủ đề Cuộc thi online cảnh đẹp quê hương Ninh Thuận: “Check-

in Ninh Thuận – Amazing Ninh Thuận”. 

2 Nội dung tác phẩm: Tác phẩm dự thi có thể là những khoảnh khắc 

cuộc sống, nét sinh hoạt thường ngày, phong tục tập quán, văn hóa ẩm thực, 

món ngon; hình ảnh du khách khám phá, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ, du 

lịch, hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa, những điểm đến du lịch và 

tại các cơ sở lưu trú du lịch tại Ninh Thuận.  

- Những di tích, danh thắng, công trình du lịch - văn hóa, các loại hình du 

lịch, các lễ hội, các hình thức văn hóa dân gian, các làng nghề truyền thống… 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  

- Tác phẩm dự thi phản ánh cuộc sống đương đại, con người, văn hóa, 

phong cảnh, thiên nhiên, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam… và 

các nội dung khác hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ. Đặc biệt, các tác phẩm dự 

thi bắt buộc phải được thực hiện tại tỉnh Ninh Thuận trong năm 2023, chưa tham 

gia dự thi các cuộc thi khác từ cấp tỉnh trở lên. 

- Khuyến khích các tác phẩm mới có nội dung sâu sắc, góc nhìn sáng tạo, 

độc đáo về phong cảnh, văn hóa truyền thống, con người… Ninh Thuận đảm 

bảo mang tính tích cực, có sự lan tỏa lối sống đẹp, không vi phạm thuần phong 

mỹ tục, không vi phạm pháp luật. 

III. Đối tượng - Thể lệ - Thời gian và phương thức tham gia cuộc thi: 

1. Đối tượng, Số lượng:  

1.1. Đối tượng: 

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân đang sinh sống, làm 

việc tại tỉnh Ninh Thuận và các địa phương khác trong cả nước; công dân nước 

ngoài đang định cư, làm việc tại Việt Nam. 

* Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ giúp việc cho cuộc thi 

không được tham gia dự thi. 

1.2. Số lượng: Không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi (mỗi chủ đề, nội 

dung tối đa 03 tác phẩm/tác giả/tháng). 

2. Thể lệ cuộc thi: 

2.1. Điều kiện về tác phẩm dự thi:  

- Tác phẩm dự thi phải là ảnh chụp hoặc video/clip trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận trong năm 2023, đúng với hình ảnh trên thực tế (không thêm, bớt các chi 

tiết so với thực địa; không thay đổi không gian, thời gian chụp ảnh/quay video, 

không được xử lý kỹ thuật… làm thay đổi nội dung, cấu trúc và bản chất sự việc 

của bức ảnh/video gốc). 

- Tác phẩm dự thi là ảnh màu hoặc ảnh đen trắng và gửi kèm lời giới thiệu 

về tên tác phẩm, địa điểm, nhân vật, sự kiện, thời gian chụp…. trong ảnh và 

không quá 50 từ/tác phẩm; Ảnh dự thi được chụp bằng máy ảnh, điện thoại di 

động, flycam hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác… yêu cầu là ảnh đơn có định 



3 

dạng .jpg, dung lượng mỗi file tối thiểu 3Mb/ảnh và không quá 10 Mb/ảnh 

(không chấp nhận file scan hoặc chụp lại từ ảnh giấy, ảnh phải có thông tin file 

ảnh (Exif) và không được chú thích và ghi tên tác giả trên ảnh).  

- Tác phẩm dự thi là video/clip yêu cầu không quá 05 phút bản chính kèm 

01 bản rút gọn dạng trailer (từ Vide/clip dự thi), thời lượng từ 30 giây đến 45 

giây (để phù hợp yêu cầu quảng bá); định dạng Mp4, độ phân giải: Full HD 

1080p (1920 X 1080mpl) hoặc 4K; Tác phẩm dự thi có phần lời bình bằng Tiếng 

Việt (khuyến khích có phụ đề Tiếng Anh); có thể sử dụng đồ họa minh họa và 

các hiệu ứng kỹ xảo về hình ảnh, âm thanh. 

- Mỗi tác giả chỉ đăng ký một tên dự thi (nếu tác giả dùng nghệ danh phải 

ghi kèm họ và tên chính trong Thẻ căn cước công dân), số điện thoại của tác giả, 

địa chỉ,... 

* Lưu ý: Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình; 

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và 

quyền liên quan, các tác phẩm tham gia dự thi sai quy định pháp luật. 

2.2. Cách thức tính điểm của tác phẩm dự thi:  

- Tác phẩm đăng tải trên fanpage facebook “Tuổi trẻ Ninh Thuận” được 

cộng đồng mạng thể hiện cảm xúc (like/heart) 01 lần tương đương với 01 điểm; 

01 lần chia sẻ (share) tương đương với 05 điểm.  

- Điểm đánh giá của Ban giám khảo được tính trên thang điểm tối đa 100 

điểm/tác phẩm (gồm các tiêu chí: Hình ảnh dự thi chất lượng – Hình ảnh thể 

hiện được những góc đẹp của Ninh Thuận – Nội dung hình ảnh ý nghĩa, đẹp 

đúng theo chủ đề dự thi – Nội dung bài giới thiệu dự thi ấn tượng). 

- Điểm của tác phẩm dự thi được tổng hợp xếp hạng khen thưởng hàng 

tháng và xếp hạng tổng kết năm 2023, như sau: 

+ Đối với xếp hạng hàng tháng: Ban tổ chức lấy ngày 05 của tháng kế 

tiếp, tiến hành tổng hợp lượt bình chọn của tháng đó; Kết quả xếp hạng các tác 

phẩm và khen thưởng các giải Nhất, Nhì, Ba hàng tháng theo kết quả điểm từ 

cao xuống thấp là điểm tổng từ lượt thể hiện cảm xúc (like/heart), chia sẻ 

(share) được cộng đồng mạng đánh giá trên fanpage “Tuổi trẻ Ninh Thuận” đối 

với mỗi tác phẩm dự thi (các lượt bình chọn sau ngày 05 hàng tháng không 

được tính kết quả). 

+ Đối với xếp hạng tổng kết năm: Chọn các tác phẩm đạt giải hàng tháng 

(Nhất – Nhì – Ba) để xét xếp loại tổng kết năm, cụ thể: Điểm của tác phẩm dự 

thi là trung bình cộng của: Điểm tổng tính từ lượt thể hiện cảm xúc (like/heart), 

chia sẻ (share) tính đến ngày 30/11/2023 và điểm đánh giá của Ban Giám khảo. 

Ban Tổ chức tổng hợp xếp loại các tác phẩm và khen thưởng các giải Nhất, Nhì, 

Ba, Khuyến khích theo thứ tự từ cao xuống thấp. Thời gian dự kiến tổng kết và 

trao giải trong tháng 12/2023. 

* Lưu ý: Mỗi tài khoản facebook chỉ được thích - like và chia sẻ - share 

01 lần duy nhất với mỗi tác phẩm. Đối với những bài viết chia sẻ nhiều lần 

cùng 01 tài khoản facebook/fanpage (kể cả sử dụng nhiều tài khoản 
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facebook/fanpage ảo - dưới 50 bạn bè/1 tài khoản) để tham gia,  tùy theo mức 

độ vi phạm thì Ban Tổ chức sẻ không tính điểm hoặc hủy bỏ xếp hạng tác phẩm 

dự thi đó. 

2.3. Một số quy định khác: 

- Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng các tác phẩm dự thi để phục vụ 

công tác truyền thông, quảng bá, tuyên truyền về Ninh Thuận mà không cần 

thêm bất kỳ một chi phí nào.  

- Những lượt thích (like) và chia sẻ (share) cho các tác phẩm dự thi sau 

ngày 05 hàng tháng sẽ không được tính điểm cho kết quả xếp hạng hàng tháng; 

đối với các tác phẩm đạt giải hàng tháng (Nhất – Nhì – Ba) thì được tiếp tục tính 

kết quả bình chọn đến ngày 30/11/2023 để xét xếp loại tổng kết năm.  

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc cung cấp sai thông tin của 

người đạt giải.  

- Cá nhân đạt giải sẽ bị hủy bỏ giải thưởng nếu Ban Tổ chức không liên 

lạc được theo thông tin đã cung cấp trước ngày trao giải 05 ngày. Cá nhân đạt 

giải mang theo CMND (hoặc Căn cước công dân) khi đến nhận giải.  

- Sau khi công bố kết quả, nếu có bằng chứng về sự gian lận, sao chép tác 

phẩm hoặc vi phạm Thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và hủy 

bỏ kết quả đối với tác phẩm đó.  

- Khiếu nại của người dự thi (nếu có): Gửi trực tiếp bằng văn bản đến Ban 

Tổ chức sau khi công bố giải 03 ngày. Ban Tổ chức xem xét giải quyết trong 

thời hạn 05 ngày. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng, kết thúc 

khiếu nại. 

- Trong quá trình triển khai, nếu có phát sinh vấn đề chưa phù hợp, Ban 

Tổ chức sẽ điều chỉnh cho phù hợp. 

3. Thời gian và phương thức tham gia: 

3.1 Thời gian: Cuộc thi diễn ra định kỳ theo hàng tháng và bắt đầu từ 

01/3 đến hết ngày 30/11/2023; hàng tháng lấy ngày 05 của tháng tiếp theo để 

tổng hợp, khen thưởng các tác phẩm dự thi của tháng đó. 

* Khuyến khích các tác giả gửi tác phẩm dự thi về Ban tổ chức Cuộc thi 

vào đầu tháng để tăng lượt tương tác và bình chọn cho các tác phẩm. 

3.2. Phương thức tham gia:  

- Các tác giả gửi tác phẩm của mình kèm theo trích ngang thông tin cá 

nhân (họ và tên, đơn vị và số điện thoại) và lời giới thiệu về địa chỉ: 

https://tinyurl.com/cuocthianhonlineninhthuan.   

- Bài dự thi của các tác giả sẽ được tổng hợp để đăng tải, bình chọn, tương 

tác trực tiếp trên fanpage Tuổi trẻ ninh Thuận theo đường liên kết: 

https://www.facebook.com/tuoitretinhninhthuan/.  

- Sau khi tác phẩm dự thi được đăng, tác giả bấm thích (like), theo dõi/yêu 

thích Fanpage Facebook “Tuổi trẻ Ninh Thuận” để theo dõi tác phẩm dự thi của 

mình và thể hiện cảm xúc (like/heart…), phải chia sẻ (share) tác phẩm dự thi ở 

https://tinyurl.com/cuocthianhonlineninhthuan
https://www.facebook.com/tuoitretinhninhthuan/
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chế độ công khai (Public) trên trang cá nhân Facebook dưới dạng viết bài (chia 

sẻ lên bảng tin) để kêu gọi cộng đồng mạng bình chọn cho tác phẩm của mình; 

đồng thời gắn kèm 03 hashtag của cuộc thi, như sau: #CheckinNinhThuan, 

#AmazingNinhThuan, #tuoitreNinhThuan mới được xem là bài dự thi hợp lệ 

(kết quả cộng đồng mạng bình chọn bài viết dự thi trên trang facebook cá nhân 

tác giả được xem là điểm ưu tiên xét xếp hạng hàng tháng, tổng kết năm khi có 

trường hợp hai hoặc nhiều tác phẩm dự thi có số điểm bằng nhau trên fanpage 

“Tuổi trẻ Ninh Thuận” và điểm đánh giá của Ban Giám khảo). 

IV. Kinh phí tổ chức – Cơ cấu giải thưởng:  

1. Kinh phí: trích từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan 

Tỉnh Đoàn năm 2023 và vận động xã hội hóa (nếu có).  

2. Cơ cấu giải thưởng: Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng cho các tác 

phẩm đạt giải, cụ thể:  

2.1. Đối với định kỳ hàng tháng: Gồm các giải như sau: 

- 01 giải nhất: Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng. 

- 01 giải nhì: Giấy chứng nhận kèm tiền. 

- 01 giải ba: Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng. 

2.2. Đối với tổng kết và trao giải năm 2023: Gồm các giải như sau: 

- 01 giải nhất: Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng. 

- 01 giải nhì: Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng. 

- 01 giải ba: Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng. 

- 07 giải khuyến khích: Mỗi giải gồm Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng. 

* Lưu ý: Mỗi tác giả chỉ nhận 01 giải thưởng cao nhất nếu cá nhân đó 

cùng một lúc có nhiều tác phẩm đạt giải trong tháng, tổng kết năm. 

V.  Tổ chức thực hiện: 

1.  Tỉnh Đoàn:  

- Xây dựng, triển khai Kế hoạch về việc tổ chức Cuộc thi online cảnh đẹp 

quê hương Ninh Thuận đến các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. 

- Giao Ban Xây dựng tổ chức Đoàn – Hội tuyên truyền rộng rãi cuộc thi 

đến các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và nhân dân trên 

cổng thông tin Tỉnh Đoàn và hệ thống mạng xã hội do Tỉnh Đoàn quản lý; 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai, tham gia cuộc thi đúng nội dung và 

thời gian quy định; tổng hợp và đăng tải các tác phẩm dự thi đạt chất lượng trên 

trang fangape facebook “Tuổi trẻ Ninh Thuận” để cộng đồng theo dõi và bình 

chọn; phối hợp Báo, Đài truyền thông tuyên truyền cuộc thi; tham mưu Quyết 

định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, thư ký cuộc thi. 

- Giao Ban Phong trào Thanh thiếu nhi có trách nhiệm thường xuyên đôn 

đốc, nhắc nhở các Đoàn trường học tham gia Cuộc thi theo nội dung Kế hoạch đảm 

bảo hiểu quả và chất lượng. 

- Giao Văn phòng Tỉnh Đoàn đảm bảo kinh phí tổ chức và trao giải Cuộc thi.  
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- Giao Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh triển khai Kế hoạch đến 

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các huyện, thành phố; các tổ chức Hội thành 

viên và các hội viên, thanh thiếu niên hưởng ứng tham gia cuộc thi. 

2. Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin của Đoàn và 

tích cự phát động, hướng dẫn, định hướng cơ sở Đoàn – Hội; động viên khuyến 

khích 100% cán bộ Đoàn chuyên trách, đoàn viên từ cấp huyện đến cấp cơ sở; 

đoàn viên là cán bộ công chức, viên chức trong khối cơ quan Nhà nước, khối 

mặt trận Đoàn thể, khối lực lượng vũ trang tích cực hưởng ứng gửi tác phẩm 

tham dự Cuộc thi online cảnh đẹp quê hương Ninh Thuận và tham gia bình chọn 

các tác phẩm dự thi trên fanpage facebook “Tuổi trẻ Ninh Thuận” đạt chất 

lượng, hiệu quả. Phấn đấu năm 2023 đạt mục tiêu ít nhất “check-in 100 địa 

điểm” cảnh đẹp quê hương Ninh Thuận trong các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh 

niên toàn tỉnh.  

- Đề nghị các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đôn đốc, khuyến 

khích cán bộ đoàn chuyên trách các cấp, đoàn viên tại địa phương, đơn vị tham 

gia cuộc thi và các đơn vị tổng hợp các tác phẩm dự thi gửi về Tỉnh Đoàn thông 

qua Ban Xây dựng tổ chức Đoàn – Hội Tỉnh Đoàn, theo địa chỉ: Đường Bùi Thị 

Xuân, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

và gửi file mềm tác phẩm tại https://tinyurl.com/cuocthianhonlineninhthuan ít 

nhất 03 tác phẩm/tháng/đơn vị. 

 Thông tin chi tiết liên hệ: đồng chí Hoàng Vũ Huy – Chuyên viên Ban 

Xây dựng tổ chức Đoàn – Hội Tỉnh Đoàn (Số điện thoại/zalo: 0888.633.466 

email: cuocthipanoanhninhthuan@gmail.com). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi online cảnh đẹp quê hương Ninh 

Thuận của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành 

Đoàn và Đoàn trực thuộc quan tâm triển khai thực hiện để Cuộc thi thu hút và 

tạo trào lưu tích cực đến các cấp bộ đoàn và Nhân dân hưởng ứng tham gia./. 

 

 

Nơi nhận: 

- VP TW Đoàn, Ban TG TW Đoàn; 

- TT Tỉnh ủy; 

- UBMTTQVT tỉnh;                           (b/cáo) 

- Ban Tuyen giáo, Dân vận Tỉnh ủy;                               

- Thường trực Tỉnh Đoàn; 

- Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; 

- Các phòng, ban và đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Tỉnh Đoàn; (T/hiện) 

- Lưu VT, Đăng Web & FB (Huy). 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Huỳnh Kiều Ánh 
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