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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi Video clip tuyên truyền, quảng bá 

di sản văn hóa tỉnh Bình Định năm 2022 
__________________________________ 

 

 Căn cứ Thông báo số 85/TB-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của 

UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long tại 

buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Quy Nhơn về các hoạt động 

văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp; thực hiện Công văn số 2248/UBND-

VX ngày 28 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh về việc thống nhất đề xuất chủ 

trương tổ chức Cuộc thi Video clip tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa Bình 

Định; Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Video clip 

tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa tỉnh Bình Định năm 2022, cụ thể như sau: 
 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
 

 1. Mục đích 

- Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp của các di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh, di sản tư liệu, di sản văn hóa phi vật thể; tuyên truyền 

cách làm hay, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo vệ và phát huy giá 

trị các loại hình di sản văn hóa tỉnh Bình Định. 

 - Tuyên truyền không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân chào mừng 

kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhất là kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám 

thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); tuyên truyền sâu rộng truyền 

thống lịch sử, văn hóa và cách mạng thông qua các loại hình di sản văn hóa mà 

tỉnh Bình Định đang gìn giữ, bảo vệ và phát huy. 
 

 2. Yêu cầu 

 Cuộc thi được triển khai sâu rộng để các tầng lớp nhân dân, nghệ sĩ, nghệ 

nhân đều được tham gia; bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa. Tác phẩm 

dự thi bảo đảm chất lượng về hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, mang tính nghệ 

thuật cao; nội dung phải bám vào mục đích của Cuộc thi, bảo đảm tính nghiêm 

túc và khách quan. 
 

 II. NỘI DUNG DỰ THI 
 

 1. Chủ đề Cuộc thi 

 “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Bình Định”. 
 

 2. Nội dung 
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 Tác phẩm dự thi phải phản ánh chân thực; giới thiệu nét đẹp, quảng bá 

hình ảnh sinh động về các loại hình di sản văn hóa tỉnh Bình Định. Ghi lại 

những khoảnh khắc đẹp trong thực hiện công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản. 
 

 3. Đối tƣợng dự thi 

 Tất cả mọi người yêu thích và có khả năng thực hiện video clip đều có thể 

tham gia Cuộc thi. Tác giả của tác phẩm có thể là tập thể hoặc cá nhân. 
 

 4. Thời gian và địa điểm 

 a) Thời gian tổ chức, chấm thi và trao giải thưởng Cuộc thi 

 - Thời gian phát động: 01 buổi, nửa cuối tháng 6/2022. 

- Thời gian thực hiện và nhận tác phẩm dự thi: Từ khi phát động đến hết 

tháng 10/2022 (tính theo dấu bưu điện, đối với tác phẩm gửi bằng đường bưu 

điện). Phương thức nhận: Nhận trực tiếp hoặc đường văn thư, hoặc qua hộp thư 

điện tử dsvhbinhdinh@gmail.com. 

 - Thời gian chấm tác phẩm Vòng sơ khảo: Tháng 11/2022. 

 - Thời gian chấm tác phẩm Vòng chung khảo: Tháng 12/2022. 

 - Thời gian đăng tác phẩm lên Fanpage Quản lý Văn hóa và Gia đình 

Bình Định: Nửa đầu tháng 12/2022. 

 - Thời gian bình chọn tác phẩm: 20 ngày (tính từ ngày các tác phẩm được 

đăng trên Fanpage). 

 - Thời gian tổ chức Lễ công bố và trao giải thưởng Cuộc thi: Cuối tháng 

12/2022 (Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ có thông báo cụ thể sau). 

 b) Địa điểm nhận hồ sơ dự thi 

 Phòng Quản lý Văn hóa - Gia đình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Bình 

Định; số 183 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; điện 

thoại: 3822796 - 3811258.  

 Tập thể hoặc cá nhân dự thi gửi tác phẩm trực tiếp hoặc qua đường bưu 

điện (tác phẩm copy vào USB cùng với phiếu đăng ký dự thi theo mẫu và lời 

bình; ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại vào phong bì, nội dung Tham gia Cuộc 

thi về di sản văn hóa tỉnh Bình Định) gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý Văn hóa - 

Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định, hoặc gửi qua hộp thư điện tử nêu 

trên (thông tin về tác giả ghi ngoài kèm theo tác phẩm). 

 Ban Tổ chức không giải quyết các trường hợp bị thất lạc do gửi đường 

bưu điện. 
 

 III. HÌNH THỨC VÀ THỂ LỆ CUỘC THI 
 

 1. Hình thức 

 Thi Video clip. 
 

 2. Thể lệ Cuộc thi 

 - Tác phẩm dự thi phải đúng chủ đề và nội dung Cuộc thi. 

 - Tác phẩm dự thi có thể là clip ghi lại từ các thiết bị quay phim chuyên 

nghiệp, flycam, điện thoại di động (nếu quay bằng điện thoại di động phải quay 

bằng màn hình ngang), máy tính bảng… Tác giả có thể sử dụng âm nhạc, âm 

thanh, ánh sáng trong video clip dự thi, có thuyết minh, lời bình mô tả sự việc, 

hoạt động… 
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 - Tác phẩm phải do cá nhân hoặc tập thể (không quá 3 người) tham gia 

thực hiện (cho phép dàn dựng tại hiện trường, không gian di sản). Tác phẩm 

không hợp lệ hoặc không phù hợp chủ đề và nội dung Cuộc thi sẽ bị loại. 

 - Tác phẩm dự thi có chất lượng, độ phân giải cao; định dạng HD hoặc 

full HD, bảo đảm về chất lượng hình ảnh và âm thanh để Ban Tổ chức dùng làm 

tư liệu tuyên truyền trên các trang mạng xã hội. 

 - Tác phẩm dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục; không chứa những 

nội dung tiêu cực về chính trị, tôn giáo, tín ngưỡng, hoạt động văn hóa; không 

vi phạm về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan và các quy định của 

pháp luật. Tác giả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tác phẩm của mình 

là hợp pháp, không vi phạm pháp luật hiện hành. 

 - Mỗi tác giả, nhóm tác giả chỉ gửi tối đa 03 tác phẩm. Thời lượng mỗi tác 

phẩm tối đa là 09 phút, tối thiểu là 04 phút.  

 - Nội dung tác phẩm ngắn gọn, dễ hiểu, mang ý nghĩa truyền thông, tạo 

ấn tượng đến người xem, bám sát chủ đề đã đề ra; đồng thời có tính sáng tạo 

trong xây dựng kịch bản, kỹ thuật dàn dựng. 

- Không chấp nhận những tác phẩm đã đạt giải tại các cuộc thi khác.  

 - Ban Giám khảo chọn từ 25 đến 30 tác phẩm xuất sắc đăng trên Fanpage 

Quản lý Văn hóa và Gia đình Bình Định để khán giả bình chọn bằng hình 

thức bấm “Thích” (Like) và “Chia sẻ” (Share). Ban Tổ chức sẽ loại khỏi Cuộc 

thi đối với các trường hợp gian lận để tăng điểm như: Dùng phần mềm tạo Like 

ảo, Share ảo. 

 - Trên cơ sở thứ tự tổng điểm của Ban Giám khảo và kết quả Like, Share 

của khán giả, Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 

03 giải Ba và 03 giải Khuyến khích (Mỗi tác giả, nhóm tác giả chỉ nhận 01 giải 

thưởng cao nhất nếu tác giả, nhóm tác giả đó có nhiều tác phẩm đạt giải). 

 - Kết quả các tác phẩm đạt giải sẽ được công khai trên trang Fanpage 

Quản lý Văn hóa và Gia đình Bình Định. 
 

 3. Quy trình tham gia dự thi 

 Bước 1. Cách thức tham gia dự thi: 

 - Tác phẩm dự thi được ghi hình, dàn dựng, có lời bình không quá 500 

chữ. 

 - Tác giả gửi hồ sơ dự thi gồm có: Tác phẩm (đưa vào USB), lời bình 

(trang giấy A4), phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm). 

 Bước 2. Thực hiện đầy đủ các nội dung sau: 

 - Sau khi Ban Tổ chức Cuộc thi đăng clip trên trang Fanpage Quản lý 

Văn hóa và Gia đình Bình Định, tác giả kêu gọi bạn bè, người thân: 

 + Bấm “Thích” (Like) vào trang Fanpage Quản lý Văn hóa và Gia đình 

Bình Định. 

 + Bấm “Thích” (Like) và “Chia sẻ” (Share) tác phẩm dự thi của mình. 

 - Ban Tổ chức chỉ chấp nhận và tính điểm cho lượt Share đầu tiên của 

mỗi tài khoản. 
 

 4. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm 

 Tác phẩm dự thi được chấm điểm trên thang điểm 1.000. Trong đó: 
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 - Kết quả số điểm tính từ khán giả bình chọn bấm “Thích” (Like) và 

“Chia sẻ” (Share) tác phẩm: 500 điểm. 

 + Mỗi lượt (Like) tác phẩm trên trang Fanpage: 01 điểm; 

 + Mỗi lượt (Share) tác phẩm hợp lệ trên trang Fanpage: 01 điểm; 

 - Kết quả số điểm đánh giá từ Ban Giám khảo: 500 điểm. 

 Gồm các tiêu chí về kịch bản (kết cấu, âm nhạc, lời bình…) và kỹ thuật 

quay phim, dựng phim (hình ảnh, góc quay), có nhiều ý nghĩa, giá trị, sáng tạo. 
 

 IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC 

- Tác giả phải (Like) trên trang Fanpage Quản lý Văn hóa và Gia đình 

Bình Định. 

 - Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung 

cấp cho Ban Tổ chức. 

 - Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm dự thi và có quyền sử dụng những 

clip dự thi đạt giải đăng tải trên các phương tiện truyền thông cũng như sử dụng 

cho hoạt động tuyên truyền, quảng bá di sản. 

 - Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm quản lý nếu phát sinh bất cứ vấn 

đề nào liên quan đến bản quyền của các yếu tố được sử dụng trong tác phẩm dự 

thi. Tác phẩm vi phạm bản quyền sẽ bị loại khỏi Cuộc thi và bị thu hồi giải 

thưởng (nếu phát hiện sau khi đã trao giải). 

 - Ban Tổ chức có thể thay đổi cơ cấu giải thưởng tùy theo số lượng và 

chất lượng tác phẩm tham gia dự thi. 
 

 V. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, TỔ THƢ KÝ 
 

 1. Ban Tổ chức 

 Giám đốc Sở thành lập Ban Tổ chức, gồm các thành viên: 

 - Trưởng ban: Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. 

 - Phó Trưởng ban: Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể theo phụ trách chỉ 

đạo về lĩnh vực văn hóa; mời đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông 

làm Phó Trưởng ban. 

 - Các thành viên: Đại diện lãnh đạo một số phòng, đơn vị thuộc Sở Văn 

hóa và Thể thao và phòng chuyên môn về công nghệ thông tin thuộc Sở Thông 

tin và Truyền thông. 

 Thường trực Ban Tổ chức đặt tại Phòng Quản lý Văn hóa - Gia đình 

thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. 

 Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn mọi hoạt động của Cuộc 

thi, giải quyết các sự việc phát sinh trong quá trình tổ chức Cuộc thi. Tổ chức 

việc kiểm tra, giám sát quá trình triển khai Cuộc thi.  
 

 2. Ban Giám khảo, Tổ Thƣ ký 

 Trưởng Ban Tổ chức thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký, gồm các 

thành viên: 

 - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao làm Trưởng ban. 

 - Đại diện lãnh đạo một số phòng, đơn vị thuộc Sở làm thành viên. 
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 - Mời lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở 

Thông tin và Truyền thông, những người có chuyên môn sâu về điện ảnh, quay 

phim tham gia làm thành viên Ban Giám khảo. 

 Ban Giám khảo có nhiệm vụ: 

 - Tham mưu cho Ban Tổ chức về kết quả thẩm định, chấm điểm các tác 

phẩm dự thi; thực hiện chấm điểm cho tác phẩm dự thi theo Thể lệ Cuộc thi, bảo 

đảm chính xác, dân chủ, công khai, khách quan, trung thực, đúng quy định và 

chịu trách nhiệm về chuyên môn. 

 - Chấm điểm Vòng sơ khảo chọn từ 25 đến 30 tác phẩm xuất sắc đăng tải 

trên Fanpage Quản lý Văn hóa và Gia đình Bình Định để khán giả bình chọn. 

 - Thành viên Ban Giám khảo bảo đảm tính độc lập, khách quan, công 

tâm. Căn cứ vào thang điểm của từng phần để cho điểm chuẩn xác. 

 Tổ Thư ký gồm các thành viên là công chức Phòng Quản lý Văn hóa - 

Gia đình, Văn phòng Sở; Tổ Thư ký có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả, 

báo cáo Ban Giám khảo Cuộc thi. 
 

 VI. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

 - 01 giải Nhất: 12.000.000đ và Chứng nhận của Ban Tổ chức. 

 - 02 giải Nhì, mỗi giải: 9.000.000đ và Chứng nhận của Ban Tổ chức. 

 - 03 giải Ba, mỗi giải: 6.000.000đ và Chứng nhận của Ban Tổ chức. 

 - 03 giải Khuyến khích, mỗi giải: 3.000.000đ và Chứng nhận của Ban Tổ 

chức. 
 

 VII. KINH PHÍ 

a) Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước. 

b) Nguồn vốn huy động hợp pháp khác (nếu có). 
 

 VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

 1. Sở Văn hóa và Thể thao 

 a) Phòng Quản lý Văn hóa - Gia đình 

 - Chủ trì tham mưu triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Video clip tuyên 

truyền, quảng bá di sản văn hóa tỉnh Bình Định năm 2022; tham mưu Giám đốc 

Sở thành lập Ban Tổ chức và tham mưu thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký. 

 - Hướng dẫn mọi người dân tham gia dự thi, trực tiếp nhận tác phẩm dự 

thi trình cho Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi, thực hiện tuyên truyền 

Cuộc thi trên trang Fanpage Quản lý Văn hóa và Gia đình Bình Định và trên 

trang Thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định. 

 - Cung cấp nội dung cơ bản về các loại hình di sản văn hóa phi vật thể 

tiêu biểu của tỉnh cho người dân, nghệ sĩ, nghệ nhân tìm hiểu, tham gia Cuộc 

thi. 

 - Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện quy trình đăng tải thông tin cung 

cấp cho người dân, nghệ sĩ, nghệ nhân tìm hiểu, tham dự Cuộc thi thông qua 

Fanpage Quản lý Văn hóa và Gia đình Bình Định và Trang thông tin điện tử Sở 

văn hóa và Thể thao Bình Định hoặc phối hợp các đơn vị liên quan cung cấp 

trực tiếp để tham dự Cuộc thi.  
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 - Chủ trì tham mưu báo cáo tổng kết Cuộc thi, phát biểu tổng kết Cuộc thi 

của Giám đốc Sở tại buổi Lễ công bố và trao giải thưởng Cuộc thi. 

 - Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh trình chiếu các tác 

phẩm đạt giải tại buổi Lễ Tổng kết. 

- Chủ trì lập dự toán kinh phí Cuộc thi. 
 

 b) Văn phòng Sở 

 - Chuẩn bị Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cho các tác giả đạt giải. 

 - Tham mưu danh sách đại biểu tham dự Lễ tổng kết, phát hành giấy mời, 

chuẩn bị các điều kiện giải thưởng, thực hiện nghi thức trao giải tại Lễ tổng kết 

Cuộc thi. 
 

 c) Phòng Kế hoạch - Tài chính 

 Tổng hợp các dự toán từ các đơn vị tham gia phục vụ, tổ chức Cuộc thi; 

tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị liên quan trình 

UBND tỉnh bố trí, phê duyệt nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi. 
 

 d) Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Quang Trung 

 Cung cấp nội dung cơ bản của di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia 

và di tích cấp tỉnh tiêu biểu cho người dân, nghệ sĩ, nghệ nhân tìm hiểu, tham dự 

Cuộc thi thông qua Fanpage Quản lý Văn hóa và Gia đình Bình Định hoặc cung 

cấp trực tiếp.  
 

 đ) Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh 

 Cung cấp nội dung cơ bản về Nghệ thuật Hát bội (Tuồng), Bài chòi, các 

loại hình sân khấu truyền thống tiêu biểu của tỉnh cho người dân, nghệ sĩ, nghệ 

nhân tìm hiểu, tham dự Cuộc thi thông qua Fanpage Quản lý Văn hóa và Gia 

đình Bình Định hoặc cung cấp trực tiếp. Lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 

vụ của đơn vị cho Cuộc thi. 

 e) Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh 

 Đề ra phương án, nội dung tuyên truyền trực quan, chương trình tổ chức 

Lễ tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi tại Trung tâm Hội nghị tỉnh bảo đảm tính 

hiệu quả; dự toán kinh phí nhiệm vụ thực hiện. 
 

 g) Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể 

thao các huyện, thị xã, thành phố 

 Phối hợp với chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tuyên truyền, phát động Cuộc thi đến mọi tầng lớp nhân dân, nghệ sĩ, nghệ nhân 

cùng hưởng ứng tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. 
 

 2. Đề nghị các cơ quan, địa phƣơng phối hợp triển khai 

a) Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí; Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã thành phố tăng 

cường tuyên truyền về cuộc thi Video clip tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa 

tỉnh Bình Định năm 2022; 

- Phối hợp đăng tải các sản phẩm có chất lượng trên trang thông tin điện 

tử của Sở nhằm giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa của tỉnh Bình Định tới đông 

đảo người dân. 
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 b) Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định dự toán 

kinh phí tổ chức Cuộc thi, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

c) Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Hội Văn 

học Nghệ thuật Bình Định, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, 

đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh: Phối hợp chỉ 

đạo triển khai Kế hoạch này; phối hợp tuyên truyền, giới thiệu Cuộc thi, tạo 

điều kiện khi có cá nhân, người có năng lực tham gia sản xuất tác phẩm dự thi 

được thuận lợi khi triển khai thực hiện. 

 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Video clip tuyên truyền, quảng bá 

di sản văn hóa tỉnh Bình Định năm 2022. Trong quá trình triển khai, nếu phát 

sinh vấn đề ngoài quy định của Kế hoạch này, Ban Tổ chức có thể sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp với tình hình thực hiện./. 

 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các sở: TTTT; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; 

Công Thương, NN&PTNT; KH&CN; 

- Báo Bình Định; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình 

Định; Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTTTT các huyện, TX, TP; 

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở VHTT; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chỉnh, Văn phòng Sở VHTT; 

- Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Quang Trung; 

- Nhà hát NTTT tỉnh, Trung tâm VHĐA tỉnh; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạ Xuân Chánh 
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