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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột trong khuôn khổ  

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 

 
     

  Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột là một trong những 

hoạt động mới của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 thuộc nội 

dung Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 được ban hành tại 

Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 21/8/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk. 

 Cuộc thi có tên gọi: “Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma 

Thuột” với chủ đề là: “Chuyện kể về cà phê Buôn Ma Thuột”. Cuộc thi được tổ 

chức từ tháng 9/2022 - 01/2023. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tiến hành trao giải vào 

buổi Họp báo Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 tại thành phố 

Buôn Ma Thuột.  

Đối tượng tham gia Cuộc thi là tất cả các tổ chức, đơn vị, cá nhân người 

Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam đều 

được tham gia Cuộc thi.  

Cuộc thi có giải thưởng như sau: 

- 01 Giải nhất: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng/giải). 

- 01 Giải nhì: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng/giải). 

- 02 Giải ba: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng/giải). 

- 01 Giải khán giả bình chọn: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). 

- 05 Giải khuyến khích: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng/giải). 

Việc tổ chức Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột nhằm 

lựa chọn video clip xuất sắc nhất sử dụng trong công tác thông tin, truyền thông 

về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 và trong các chương trình 

quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột trong nước và 

các kênh truyền thông, mạng xã hội quảng bá ra nước ngoài.  

Qua Cuộc thi nhằm phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo của các tổ 

chức, tập thể, cá nhân góp phần quảng bá cà phê Buôn Ma Thuột, cũng như tôn 

vinh tinh thần nhiệt huyết, niềm tự hào về quê hương Đắk Lắk giàu bản sắc; nêu 

cao ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống trong 
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các tầng lớp Nhân dân. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và sự sáng tạo 

của cộng đồng xã hội trong việc phát triển sản xuất cà phê Buôn Ma Thuột phù 

hợp với định hướng phát triển của tỉnh: “Buôn Ma Thuột – Điểm đến của cà phê 

thế giới”. 

Nơi nhận tác phẩm dự thi: Sở Thông tin và Truyền thông - địa chỉ số 08 

Lý Thái Tổ, Phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Thư điện 

tử: cuocthivideoclipcaphebmt@gmail.com.  

Kết quả Cuộc thi được đăng tải, thông báo trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

Đắk Lắk (tại địa chỉ: http://www.daklak.gov.vn) và trên các phương tiện truyền 

thông đại chúng. 

Các tổ chức, cá nhân quan tâm có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về Cuộc thi 

tại địa chỉ website: lehoicaphe.vn; Trang Fanpage Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột: 

https://www.facebook.com/lehoicaphevn. 

Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực 

của các tổ chức, đơn vị, cá nhân góp phần vào thành công của Cuộc thi nói riêng 

và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 nói chung. 

Thông tin liên hệ: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và 

Truyền thông, địa chỉ số 08 Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk), Điện thooại : 0262.3610.123; Thư điện tử:  

cuocthivideoclipcaphebmt@gmail.com. 

(Có Thể lệ Cuộc thi gửi kèm). 
 
 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- BCT Lễ hội CPBMT lần thứ 8 năm 2023; 

- Tiểu ban Truyền thông Lễ hội; 

- BTC Cuộc thi video clip CPBMT; 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm CN&Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP, TTBCXB. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 
 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Trương Hoài Anh 
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