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THÔNG BÁO 

Thể lệ cuộc thi ảnh Checkin An Giang với chủ đề 

"An Giang tôi yêu" trên fanpage Facebook Checkin An Giang năm 2021. 
 

 

Nhằm khơi dậy niềm đam mê và thu hút sự quan tâm của du khách trên cả 

nước về vẻ đẹp của du lịch, văn hóa, con người và vùng đất An Giang. Đồng 

thời quảng bá hình ảnh các điểm đến, sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất, dịch vụ 

du lịch của An Giang đến với người dân trên khắp mọi miền đất nước. 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thông báo thể lệ cuộc thi Ảnh 

Checkin An Giang với chủ đề "An Giang Tôi yêu" trên Fanpage Checkin An 

Giang năm 2021, nội dung cụ thể như sau:  

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI. 

- Các cá nhân là công dân Việt Nam, người nước ngoài sống và làm việc 

tại Việt Nam, có niềm đam mê, yêu thích du lịch, đặc biệt là du lịch An Giang.  

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

được tham gia dự thi. 

II. NỘI DUNG VÀ ĐIỀU KIỆN TÁC PHẨM DỰ THI. 

- Nội dung dự thi là một bộ từ 10 – 15 hình ảnh kèm theo bài viết viết về 

câu chuyện trải nghiệm của bản thân tác giả khi đến du lịch, trải nghiệm tại An 

Giang (về khu điểm du lịch, sản phẩm dịch vụ du lịch, về lộ trình tham quan…).  

- Bài viết dự thi là những câu chuyện về trải nghiệm của chính bản thân 

người dự thi khi đến với du lịch An Giang. Là hành trình, cung đường, địa điểm, 

sản phẩm dịch vụ, món ăn đặc trưng mà người dự thi đã đến và trải nghiệm tại 

An Giang. Bài dự thi phải nêu lên được những nhận xét, đánh giá, chia sẻ kinh 

nghiệm của bản thân và những điều mình đã học hỏi được sau chuyến đi, và 

những chia sẻ đó phải là những chia sẻ thật chân thật, cần thiết đối với cộng 

đồng đam mê du lịch.  

- Người dự thi phải gửi từ 10 – 15 hình ảnh về các khu, điểm du lịch, danh 

lam thắng cảnh tại An Giang, các món ăn mang văn hóa ẩm thực đặc trưng của 

An Giang. Trong đó có ít nhất từ 1 - 3 ảnh có sự xuất hiện của người dự thi. Tất 

cả ảnh dự thi phải là ảnh theo định dạng JPG hoặc PNG, có chất lượng cao, kích 

thước tối thiểu là 1920 x 700, hình ảnh rõ nét, không bị bôi mờ, không cắt ghép, 

và tất cả phải thuộc quyền sở hữu của người tham gia dự thi.  



- Không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ trái với quy định của pháp 

luật, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.  

- Tất cả hình ảnh phải được chụp từ ngày 01/01/2018 trở về sau.  

 - Bài dự thi phải chưa từng tham gia bất kì cuộc thi nào tương tự, và chưa 

từng được đăng tải công khai trên bất kì phương tiện truyền thông, báo chí nào.  

 - Sau khi tác phẩm được đăng trên fanpage Checkin An Giang, người 

dự thi phải like, theo dõi fanpage và chia sẻ đường link bài viết dự thi về trang 

cá nhân của mình kèm hashtag #Checkin An Giang và tag tên 5 người bạn 

trở lên mới đủ điều kiện tham gia dự thi. 

- Đáp ứng đủ các yêu cầu về điều kiện dự thi. 

III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH, BÀI VIẾT THAM GIA DỰ 

THI 

- Bài dự thi cuộc thi ảnh Checkin An Giang phải đảm bảo chưa từng dự 

thi cuộc thi nào tương tự. Người dự thi chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với bản 

quyền của hình ảnh dự thi, cũng như sự đồng thuận về bản quyền sở hữu đối với 

những nhân vật khác có xuất hiện trong hình ảnh dự thi. Những bài dự thi không 

hợp lệ sau khi kiểm tra sơ bộ sẽ không được đưa vào xem xét chấm chọn. 

- Người dự thi phải cam kết chịu trách nhiệm toàn bộ đối với tính xác thực 

của thông tin được nêu trong bài dự thi và cung cấp cho Ban Tổ chức. Nếu 

thông tin của người dự thi cung cấp không đúng với sự thật, bài dự thi sẽ bị loại 

hoặc giải thưởng sẽ bị tước bỏ dù sau khi đã được công bố.  

- Mọi đơn thư kiến nại, tố cáo về bản quyền hình ảnh, tính chân thật trong 

thông tin được gửi về cuộc thi đều được giải quyết theo quy định của Ban Tổ 

chức. Nếu người dự thi có hành vi gian lận, hoặc có đơn thư tố cáo, khiếu nại thì 

bài dự thi sẽ bị loại bỏ ngay. 

- Tất cả hình ảnh trong bài dự thi đều phải thuộc sở hữu của người dự thi. 

Trong trường hợp có tranh chấp hoặc kiện cáo về bản quyền, bài dự thi sẽ bị gỡ 

bỏ khỏi cuộc thi và người dự thi phải tự giải quyết, chịu trách nhiệm về vấn đề 

bản quyền. Ban Tổ chức hoàn toàn không chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền 

của các tác phẩm dự thi.  

- Ban Tổ chức hoàn toàn có quyền loại bỏ, không chấp nhận các bài thi có 

ý xuyên tạc, có những ý kiến không lành mạnh trong nội dung bài thi và không 

chịu trách nhiệm gì về các bài thi này.  

- Ban Tổ chức cuộc thi được toàn quyền sử dụng các hình ảnh, bài viết 

gửi về dự thi (có ghi tên tác giả trên ảnh, dưới bài viết…) nhằm phục vụ mục 

đích quảng bá, tuyên truyền cho du lịch An Giang và các hoạt động có liên quan 

mà không cần phải thông qua tác giả và trả bất kì khoản phí nào về tác quyền.  

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với các bài dự thi bị thất lạc 

hoặc gửi muộn hơn thời gian đăng ký dự thi quy định. 

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THAM GIA DỰ THI  



- Người dự thi có trách nhiệm phải thực hiện đúng thể lệ cuộc thi. Nếu đã 

gửi bài tham gia cuộc thi xem như đã chấp nhận, đồng thuận với các điều kiện, 

quy định trong thông báo thể lệ dự thi.  

- Người dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền, các quyền liên quan 

về thông tin, hình ảnh trong bài dự thi. 

- Người dự thi đoạt giải sẽ phải tự chịu trách nhiệm về các khoản thuế thu 

nhập cá nhân phát sinh sau khi nhận giải thưởng theo đúng quy định của pháp 

luật.  

V. HỒ SƠ DỰ THI. 

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của Ban Tổ chức phát hành (đăng tải trên 

trang website https://checkinangiang.vn, http://atpic.angiang.gov.vn, fanpage 

Facebook Checkin An Giang hoặc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư 

An Giang.  

- Bài dự thi gồm 1 file chứa từ 10 đến 15 hình ảnh có kích thước theo tiêu 

chí đã nêu và bài viết tham gia dự thi. Phiếu đăng ký dự thi điền đầy đủ các 

thông tin theo yêu cầu.  

- Bài dự thi phải đạt đủ các tiêu chí, yêu cầu, đầy đủ nội dung mà thể lệ dự 

thi đã đề ra.  

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC, ĐỊA ĐIỂM NHẬN BÀI DỰ THI. 

1. Thời gian: 

- Thời gian tiếp nhận bài dự thi: từ ngày chính thức phát động cuộc thi 

đến hết tháng 11/2021. 

- Chấm chọn bài dự thi: tháng 12/2021. 

- Tổ chức tổng kết, trao giải: tháng 12/2021. 

- Địa điểm chấm chọn: Hội trường Trung tâm Xúc tiến Thương mại và 

Đầu tư An Giang. 

2. Địa điểm nhận bài dự thi: 

- Hồ sơ dự thi gửi về theo địa chỉ mail: 

anhdepcheckinangiang@gmail.com  

- Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: phòng Xúc tiến Du lịch – 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang, SĐT: 0296 3852 669 

hoặc 0919 99 52 39 (Hồng Loan).  

VII. CÁCH THỨC CHẤM CHỌN BÀI DỰ THI 

Bài dự thi sẽ được Ban Giám khảo chấm chọn theo thang điểm 10, 20 và 

dựa trên các tiêu chí như sau: 

TIÊU CHÍ 

CHẤM 

CHỌN 

Hình ảnh có tính ứng 

dụng cao trong công 

tác quảng bá du lịch 

Bài viết có lối văn hay, 

trôi chảy, miêu tả sinh 

động 

Có thể trở thành kim chỉ 

nam khi đến du lịch tại 

An Giang 

https://checkinangiang.vn/
http://atpic.angiang.gov.vn/
mailto:anhdepcheckinangiang@gmail.com


An Giang 

(Ảnh chụp tại các khu, 

điểm du lịch của AG, 

các món ăn đặc trưng, 

có chất lượng cao, rõ 

nét, bố cục hài hòa) 

(chia sẻ một cách sinh 

động về chuyến du lịch 

của mình, những địa 

điểm, dịch vụ bản thân 

được trải nghiệm) 

 

(Những chia sẻ trong bài 

viết phải chứa đựng đầy 

đủ nội dung cần thiết, 

chân thật, khách quan 

nhất, là kinh nghiệm để 

du khách đến AG có thể 

tham khảo) 

THANG 

ĐIỂM 
1 -> 20 điểm 1 -> 10 điểm 1 -> 20 điểm 

Tổng điểm cao nhất của mỗi bài dự thi là: 50 điểm 

 

VIII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG. 

Tổng giá trị giải thưởng là 18.000.000 đồng, bao gồm: 

- 01 giải nhất: 7.000.000 đồng/giải kèm Giấy chứng nhận và 1 voucher  

nghỉ dưỡng 1 đêm tại khách sạn từ 3 sao trở lên của An Giang dành cho 2 khách 

và một phần quà của BTC cuộc thi. 

- 01 giải nhì: 5.000.000 đồng/giải kèm Giấy chứng nhận và 1 voucher  

nghỉ dưỡng 1 đêm tại khách sạn từ 3 sao trở lên của An Giang dành cho 2 khách 

và một phần quà của BTC cuộc thi. 

- 01 giải ba: 3.000.000 đồng/giải kèm Giấy chứng nhận và 1 voucher  

nghỉ dưỡng 1 đêm tại khách sạn từ 3 sao trở lên của An Giang dành cho 2 khách 

và một phần quà của BTC cuộc thi. 

- 03 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng/giải kèm Giấy 

chứng nhận. 

* Giải Khuyến khích là các giải nhận được lượt like bài dự thi nhiều 

nhất trên fanpage Facebook Checkin An Giang.  

Rất mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của các cá 

nhân, bạn trẻ đam mê du lịch trên toàn quốc. 

 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; 

- Sở: DL, VHTTDL, VHTTTTDL các tỉnh, thành phố;  

- Liên hiệp các Hội KHKT, VHNT An Giang; 

- UNBD huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; 

- BGĐ TTXTTMĐT; 

- Hiệp hội du lịch; 

- Các doanh nghiệp du lịch; 

- Các trang mạng xã hội; 

- Các phòng, ban trực thuộc; 

- Lưu: VT, P.XTDL. 

                   GIÁM ĐỐC 

 

 

                 Lê Trung Hiếu 
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