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KInh g'ci: - Ban Tuyên giáo qun, huyn, thj üy, Dâng üy trirc thuc Thành üy,
- MTTQ và các to chirc chInh trj - x hi Thành phô,
- Các S&: Van hóa và The thao; Thông tin và Truyên thông,
- Cáe Hôi: Lien hiêp Van hçc ngh thut, Nha báo Ha Ni,
- Các cci quan báo, dài vâ ban tin Thânh phô.
Theo Cong van s 678/CV-BTGTW ngày 03/6/202 1 cüa Ban Tuyên giáo
Trung u0ng ye vic phôi hqp triên khai Cuc thi và Triên lam ành ngh thutt cap
Quoc gia ye dê tài Biên, dão quê hu'ang trên website
www.anhnghethuatbiendaoquehuong.com; thi gian thi du'cic bat dâu tü ngày phát
dng (cac tác phâm duc sang tác trong thii gian tü 01/01/2019) và kêt thüc vào
23h59', ngày 30/9/202 1.
De Cuôc thi và Trin lam to sir lan tOa, thi& thirc gop phtn giâi thiu, quâng
bá tiêrn näng, ye dp cüa biên, dáo Vit Nam den vói dông dào cOng chüng yCu
ngb thut trong nuic và nuc ngoài; tuyên truyên nhüng thành tru, ton vinh
nhtmg tarn gucing diên hInh, tiêu biêu trong phát triên kinh tê - xã hi và bâo v
chü quyên biên, dáo cña To quôc; dng viên, khuyên khIch các ngh sT, nhcrng
ngu'i yêu thIch nhiêp ânh sang tio nhiêu tác phârn rnói, có giá trj ye ni dung và
ngh thuât, phiic vi hiu qua cong tác tuyên truyên cUng nhu di song van hóa,
tinh than cüa Nhân dan; Ban Tuyên giáo Thành üy dê nghj các dja phuang, ca
quan, dun vj chi dao, to chirc thông tin, tuyên tuyên Cuc thi và Triên lam, vn
dng can b, dâng viên, hi viên và Nhân dan tIch circ tharn gia.
Nhân duoc cOng van nay, dê nghi cac ca quan, dan vi sam to chuc thuc hiên
dê Cuc thi dt ket qua tot (Ban Tuyên giáo Thành iy xin gt'i kern The l cia Ban to
chic Cut3c thi và Triên lam ánh ngh thut cap Quóc gia ye dê tài Biên, dáo quê
hwo'ng nám 2021).
Nainhân:
- Ban Tuyên giáo TW,
(de
- Thiing trirc Thành üy, s-b/cáo)
- Die Truâng Ban TGTU, J
- Nhir trên, (dC t/hin)
- Luii TT-TH.
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Cu9c thi va Trien lam anh nghç thut cap Quoc gia
v d tài Bin, dão quê htro'ng nàm 2021
('Kern theo COng van
-C V/B TGTW, ngày03 tháng 6 nám 2021
so'

cza Ban Tuyên giáo Trung wong,)
1. Don v chü trI
Ban Tuyên giáo Trung ucmg.
2. Don vj phôi hçrp
- B Van hóa, Th thao và Du ljch;
- Tng cic ChInh tr Quân di nhân dan Vit Nam;
- B Ngoi giao (Üy ban Biên giói Quc gia);
- B Tài nguyen và Môi truông (Tng cic Bin vâ Hài dào Vit Nam);
3. Don vi thu'c hiên
Hi Ngh si Nhip ánh Vit Nam.
4.MiicdIch,nghia
- Cuc thi nhm di mói ni dung, phuang thüc tuyên truyn, thông tin di
ngoai ye chü quyên biên, dào Vit Nam; gi&i thiu, quàng bá v tim nàng,
dçp
cüa thiên nhiên, con ngithi vüng bin, dão Vit Nam dan vd dông dâo cong chiing
yêu ngh thut trong nuOc và nuóc ngoài.
- Cuc thi nhm thiat thirc dy manh cong tác tuyên truyên, nâng cao nhn
thiirc cüa can b, dàng viên và qun chüng nhân dan v vj trI, vai trô cüa bian, dào
trong sx nghip xây drng và bâo v T quc; bèi duô'ng, nâng cao tinh than yêu
nuó'c, lông t1r hào dan tc, thirc báo v chü quyên, toàn vn lânh thô; gop phân
thrc hin thânh cong chü trung, dung 1&, nghj quyat cUa Bang v cong tác bian,
dâo Vit Nam, dc bit Ia Ngh quyat Hi nghj ln thr 8 Ban Chip hânh Trung
uo'ng Bang khóa XII v C'hiê'n luçic phát trijn bn vthig kinh te' bién Vit Narn dê'n
nárn 2030, tarn nhIn den nám 2045.
- Thông qua Cuôc thi và Trian lam, s dng viên, khuyên khIch các ngh si,
flj
nhQ-ng ngui yêu thIch nhiap ânh sang tao nhiêu tác phâm mói, có giá trj
dung và ngh thu.t, phiic vi hiu qua cong tác tuyên truyên cüng nhu dôi sOng van
hóa, tinh th,n cüa nhân dan.
5. Di tirçng dr thi
Cuc thi dành cho tt câ ngh sT nhiap ành chuyên nghip và không chuyên,
cong dan Vit Nam dang sinh sng, lam vic, hçc tp trong vâ ngoài nuâc; ngithi
nuâc ngoài dang sinh song, lam vic Va hc tp tai Vit Nam.
Thành viên Ban Clii dao, Ban To chirc và Ban Thu k không ducc tham gia
dirthi.
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6. Ni dung:
Các tác phm tham dir Cuc thi vâ Trin lam ánh c.n th hin nhQng ni dung
chInh nhu sau:
- Phân éinh tim näng, ye dçp cüa bin, dáo Vit Nam; tInh yéu qué huang, dt
nuic, sir gn bó cüa các th h nguii Vit Nam vi bin, dào cüa T quc.
- Phàn ánh không 1±1 hang hái, quyt tam trong hoat dng lao dng san xut,
chin du cüa can b, chin si và ngui dan vüng bin, dão; ' thiirc trách nhim và
tinh thn sn sang chin du d giQ gin, báo v chü quyn bin, dào thiêng liêng
cüa To quôc.
- Phàn ánh nh0ng thành tru phát triên ye kinh tê - xã hi cüa các dja phuoiig
yen bin sau 35 näm dt nuóc tin hành cong cuc di mói và hi nh.p quc t.
- Phãn ánh hoat dng khai thác và phát trin tim nãng du ljch bin Vit
Nam; bào tn và phát huy nhng giá trj van hóa dc dáo cüa cong dng Cu dan
bin, các san phm thu cong dc tru'ng cüa các lang ngh truyn thng mi vüng
bin, dào.
- Phàn ánh các boat dng bào v môi trueing bin, hài dào; bào tn h sinh
thai bin tir nhiên, gop phn thüc dy phát trin bn vting kinh t bin trén nn tang
tang trthng xanh; bào dam sr hài hôa giQa bão tn và phát trin kinh t-xã hi
ving bin, dâo.
- Phàn ánh boat dng hp tác quc tê ye biên, thüc dy các n lirc chung bào
dam an ninh, boa bInh, n djnh cho các vüng bin tru'Oc các thách thüc an ninh
truyn thng và phi truyn thng trén bin.
- Ca ngçii nhng tm gucrng tiêu biu, din hinh trong phát trin kinh th - xa
hi và trong báo v chü quyn bin, dáo cüa To quc.
7. Quy dnh v tác phm tham dir cuc thi
- Tác phm dr thi là các tác phm dugc sang tác trong thi gian tu ngày
01/01/2019 dn nay.
- Tác phm tham dir Cuc thi và Trin lam là ãnh dan hoc ành b, ành màu
hoc ành den tr&ng.
+ Anh dün. Mói dnh là mt tácphdm.
+ A'nh b5: Mi bç5 ánh du'ctc coi là mç5t tác phdm, gcm tI 05 dIn 08 ánh
(kern theo maket cia bç5 ánh). Tác giá phái dánh so' th tu ánh trong bç3 ánh (ti-en
webs ite nhn ánh sê có hzthng dn cy the' khi tác giá thy'c hin vic gili ánh).
Trong truông hçTp tác giã gui ãnh dir thi bao gm cã ãnh dan yà ánh bô thI
ánh dan không trüng viii ãnh trong b ành.
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- Mi tác già/nhóm tác già duçic giri ti da 10 ãnh dcrnlành b tham d1r
CuOc thi.
- Tác phm duçc sang tác bang phuong pháp hin thc, không chp nhn
ánh chap ghép, ành chinh sira bang ph.n mm vi tInh.
- Quy cách ành dir thi:
+ Anh du' thi du'ài dang k9 thuát s file ánh có djnh dqngjpg, dung hig tir
5Mb - 12Mb, d5 phán giái 300 dpi. Trong trzthng hcip can thiét, Ban to chi'c Co
quyen yeu cdu tác giá n$p file go'c d kiJm chthig thông tin.
+ Anh khong du'rc bo vien, không dztctc dt Mt ci k)> hiu nhn dgng nào
trên ánh. Khóng ghi chz thIch, chü' k len trên ánh.
+ Anh khóngphui hcip vái các quy dfnh trên sê bj logi ma không cdn báo trzthc.
- Các tác ph.m vi phm dn vn d chü quyn bin, dão Vit Nam du
không hçp l.
- Anh tham di,r chua duçic trung bay hoc doat giài tai bt kS' cuc thi và
triên lam cp quc gia và khu v1rc do B Van hóa, Th thao và Du ljch (Ciic M5'
thut, Nhip ãnh và Trin lam), Hi Ngh si Nhip ành Vit Nam t chirc...
- Không chO'p nhqn nhib'ig tác pha2m dâ du'Q'c GiOi thzthng và trie2n lam cia
cuóc thi bie2n, dáo quê hu'crng do Ban Tuyên giáo pho'i hcrp vái Hi NSNA Viçt Nam
tdch&c nám2018.
- Tác già phâi chju trách nhim v bàn quyn tác phâm cüa mInE. Ban To
chtrc Cuc thi không chju trách nhim v bt cir tranh ch.p nào lien quan dn bàn
quyn tác phm. Ban T chirc duçc phép loai bO tác phm vi phtm th l truâc,
trong và sau Cuc thi.
- Quyt djnh cüa Hi dng Giám khào là k& qua chung cuc.
8. Sfr dung tác phm
- Mi tác phm duçc ch9n trung bay trin lam duqc trà nhutn treo 300.000d
(Ba tram ngàn dng).
- Anh dat giài va ành trin lam ducc Ban T chirc toàn quyn sir diing tuyên
truyn, quàng bá trên các n ph.m và thông qua các phuang tin thông tin dai
chiing trong và ngoài nuóc, và khôngphái trá chi phi nhun ánh.
Các tác phrn khác (ngoai tthc phdm dqt githi và truiig bay friên 1âm), né'u
duçic ch9n phiic vi cho cong tác tuyên truyn, Ban T chrc và các nba tài trçY s
phài thOa thun vâi tác giá, chi s& hü'u quyn tác giá.
3

9. Giãi thtr&ng
- Ca c.0 Giâi thu&ng: gm 02 h thng giài thLthng dành cho 02 th 1oi
Anh dan và Anh b, grn:
+ 02 giái Nhá't, mói giái gom: (1) Cip pha lê; (2) Ch&ng nhan cia Ban Chi
dao Cuóc thi; (3) Huy chwo'ng Vàng cia Hi Nghc si Nhiép ánh Viét Nam, kern
tien thu'óng cia Ban Td chic là 20.000. 000d (Hai mu'o'i triçu dóng).
+ 04 giái NhI, rnói giái grn: (1) Cip pha lê; (2) Chz'rng nhcn cia Ban Chi
dao Cuóc thi, (3) Huy chtrn'ng Bgc cüa H5i Ngh si Nhip ánh Vit Nam, kern tin
thzthng cza Ban T chi'c là ]5.000.000d (Mithi lam triu dong,).
+ 06 giái Ba, mói giái gám: (1) Cip pha lé; (2) Cht'mg nhqn cza Ban Chi
dao Cuc thi; (3) Huy chwo'ng Ddng cza H7i Nghç si Nhip ánh Viç7 Narn, kern
tien thzthng cla Ban Td chi'c là 10.000. 000d (Mithi friu dóng,).
+ 10 giái Khuyé'n khIch, rnói giái gôm. (1) Cippha lé; (2) Ch&ng nhçn cza Ban
Clii dao Cuóc thi, kern tiên thw&ng cta Ban To cht'c là 5.000. 000d (Nárn triu dong)
- Ca cu Giâi thithng có th thay di, can ci'r vào cht 11xcYng tác phm cüa
mi th 1oi.
- Ngoài giái thuâng cho các tác phm, các dan vl, cá nhân tIch circ tham gia,
dóng gop vào thành cong ci:ia Cuc thi sê ducc xem xét, d nghj Lãnh dao Ban
Tuyên giáo Trung uang - Ca quan chü trI Cuc thi t.ng Bang khen, kern theo mtrc
tin thu&ng duqc quy djnh ti Ngh djnh s 91/2017/ND-CP, ngây 3 1/7/2017 cña
Thu tuóng ChInh ph'i quy djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lut Thi dna,
Khen thithng.
- Các tác phm d4t giái và chn trung bay trin lam dugc Hi Ngh si Nhip
ánh Vit Nam cp bang Chimg nhn và du'cic tInh dirn cp Quéc gia theo Quy ch
cüa Hôi.
10. Tiêu chI ch9n tác phm trin lam và trao thtr&ng
- Tiêu chI chpn tác phm trin lam:
+ Tác phdm khóng vi phçzm thé lç cza Cuc thi và TriJn lam.
+ Tác phdm barn sat chi d, nç5i dung cia Cuç5c thi; k9 thuçt, bo' cuc, ngón
ngü' nhiêo ánh, ánh sang tó't; hInh ánh dçp, Co tInh thdm m9.
+ Dó'i vài ánh bç5 phái cO sy gn kIt, xuyên SUIt giü'a các ánh trong bç5 an/i.
Mói b7 ánh du'crc tInh là mt tácphdm.
+ Ban TI ch&c khuyé'n khIch b an/i cO phln chi thIch ('tO'i da 150 tic) giO'i
thiçu ni dung b ánh.
+ Khuyê'n khIch tác phdm cO s tim tOi, mO'i lçi.
+ SOA lu'çing ánh du'çrc chQn trien lam phy thuç5c vào chIt lucing cia các tác
phdm dc thi, nhung khOng qua 10% I ánh Ban TI chá'c nhan duv'c.
- Tiêu chI ch9n tác phrn trao giãi thu&ng:
+ Ni dung tác phm th hin dm net chü d, có thông dip rö rang, góc
nhIn mi la.
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+ Th hin xut sc v k thut và ngôn ngtr nhip ânh; b cic sang tao; ánh
sang dçp; hInh ãnh có tInh thm m5 cao.
11. Trách nhim cüa tác giã
- Thrc hin ding th 1 Cuc thi; vic tác già gi:ri tác phm tham gia d thi
coi nhu chap nh,n mci quy djnh trong Th 1 và cam k& tix nguyen chuyn giao
quyn si:r diing tác phâm cho Ban T6 chirc Cuc thi.
- Chju trách nhim v quyn tác giã, quyn lien quan và thu thu nhp Ca
nhân theo quy djnh cüa pháp 1ut.
12. Phtro'ng thfrc và thô'i gian gfri ãnh
website:
tip
Tác
giã
gui
ãnh
trVc
tai
www. anhnghethuatbiendaoquehuong. corn
- Thôi gian nhn tác phm dir thi: Tir ngày phál d3ng dEn 23h59', ngày
30/9/2021.
A
13. Hçu dong Giam khao
Hi dng Giám khão gm Hi d6ng Sa khão (Ban Anh don và Ban Anh b)
và Hi dng Chung khão do Ban Tuyên giáo Trung ilong và Ban Chi dao Cuc thi
Hi dng Giám khâo xây drng Quy ch chrn giái phU hcip
quyt djnh thành
vâi Th 1 cüa Cuc thi và các quy djnh pháp 1ut lien quail.
Trên ca s& k& qua xét chn cüa Hi dng Chung khào, Ban Chi dao Cuc
thi có trách nhim thm djnh và báo cáo Tnthng Ban Tuyên giáo Trung uong phé
duyt danh sách các tác ph.m dt giái (thông qua Thung trçrc Hi dng Thi dna
Khen thithng C quan Ban Tuyên giáo Trung uong).
14. Kjnh phi to chtrc
Kinh phi t chrc Cuc thi và Trin lam ânh ngh thut v chü d bin, dâo
qué hiio'ng duçic b trI t1r ngun kinh phi tuyên truyn bin, dáo närn 2021 dâ duçic
phé duyt vâ ngun huy dng hçp pháp cüa các t ch(rc, cá nhân (nu có).
* Thông tin v cuc thi có th tim hiu tai da chi website:
www. anhnghethuatbiendaoquehuong .com
* Cn bi& them thông tin xin vui lông lien h:
- K thi4t: + Ong Nguyn Xuân Chinh — Din thoai: 0912 065 411
+ Ong Mai Vinh—Dinthoai: 0263. 3700 292
+ Ba Nguyn Thu Trang — Din thoai: 024.3 943 5885
Ban T chirc Cuc thi mong nhn duçic sir phôi hçrp chat ch cüa các Ca
quail, dan vj & trung uang và da phucing, sr hu&ng 1mg nhit tInh cüa các nhà
nhip ánh chuyên nghip và không chuyên, m9i cong dan Vit Nam dang sinh
sng, lam vic, hçc tp trong và ngoài nuóc; ngu&i nithc ngoài dang sinh sng,
lam vic, hçc tip, lao dng tai Vit Nam d Cuc thi thành cong tot dp.
A•
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