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THÔNG BÁO 

Về việc phát động cuộc thi ảnh online “Hello Nam Đàn” năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 516/KH-SDL ngày 21/4/2022 của Sở Du lịch Nghệ An về 

tổ chức cuộc thi ảnh online “Hello Nam Đàn” năm 2022; Quyết định số 630/QĐ-

BTC ngày 13/5/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi ảnh online “Hello Nam Đàn” năm 

2022 về việc ban hành Thể lệ cuộc thi. 

Ban Tổ chức cuộc thi ảnh online “Hello Nam Đàn” năm 2022 phát động cuộc 

thi, cụ thể: 

1. Mục đích, ý nghĩa 

- Cuộc thi ảnh online “Hello Nam Đàn” (Xin chào Nam Đàn) năm 2022 được 

tổ chức nhằm chào mừng Lễ hội Làng Sen năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 132 năm 

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

- Là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, con người, văn hoá, du 

lịch Nghệ An nói chung và Nam Đàn nói riêng đến với nhân dân, du khách trong và 

ngoài nước. 

- Tìm kiếm, lựa chọn những bức ảnh đẹp, chất lượng về du lịch Nam Đàn nhằm 

tăng cường kho dữ liệu ảnh để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch. 

2. Cơ quan tổ chức: Sở Du lịch Nghệ An. 

3. Cơ quan phối hợp: UBND huyện Nam Đàn. 

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 không được dự thi. 

5. Nội dung tác phẩm dự thi 

Tác phẩm dự thi là hình ảnh được chụp trên địa bàn huyện Nam Đàn, có nội 

dung thể hiện những góc nhìn qua lăng kính nhiếp ảnh 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 mình vào cuộc sống của người 

dân bản địa trên địa bàn huyện Nam Đàn.  

6. Số lượng tác phẩm dự thi 
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- Mỗi tổ chức, cá nhân được gửi tối đa 30 tác phẩm tham gia dự thi.  

- Mỗi xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nam Đàn có ít nhất 03 tác phẩm dự thi; 

mỗi cá nhân chỉ được quyền đăng ký tham gia 01 lần. 

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

- Phát động cuộc thi: ngày 15/5/2022. 

- Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 15/5/2022 đến 23 giờ 59 phút 

ngày 15/6/2022. 

- Hình thức gửi: Tác tác giả gửi tác phẩm tham gia cuộc thi địa chỉ thư điện tử: 

Hellonamdan2022@gmail.com. 

- Thời gian bình chọn tác phẩm dự thi: từ ngày 15/5/2022 đến 15 giờ ngày 

25/6/2022. 

- Tổ chức công bố tác phẩm đạt giải, trao giải: dự kiến ngày 08/7/2022 nhân 

kỷ niệm ngày Du lịch Việt Nam. 

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 (http://dulich.nghean.gov.vn). 

- Cổng thông tin điện tử huyện Nam Đàn (http://namdan.nghean.gov.vn). 

- Trang Facebook: Visit NgheAn (https://facebook.com/visitnghean). 

- Trang Zalo: Visit NgheAn (https://zalo.me/visitnghean). 

- Ông Trần Trung Đức - Chuyên viên phòng Quản lý lữ hành, Sở Du lịch Nghệ 

An, điện thoại: 0917.229.585; email: ducsdlna@gmail.com. 

Ban Tổ chức cuộc thi ảnh online “Hello Nam Đàn” năm 2022 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. 

(Gửi kèm Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi ảnh online “Hello Nam Đàn” 

năm 2022). 

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; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- UBND huyện Nam Đàn; 

- 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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