
TI{B LE
CuQc thi và Trién lâm ânh nghe thuflt câp eudc gia

vè aè tài Bién, ilâo quê hu.crng nâm Z02l
(Kèm theo Công vàn sô L.'lt' -CV/BTGTI4r, ngàyOJthdng 6 ndm 2021

cùa Ban Tuyên gido Trung rcng)

1. Don vi chri tri
Ban Tuyên giâo Trung uong.

2. Dc:n vi phiii hgp

- BQ Vàn hôa, Thé thao và Du lich;
^A- Tông cr,rc Chfnh rri Quân dQi nhân dân Viêt Nam;

- BQ Ngo4i giao (Üy ban Biên giôi Qutic gia);

- B0 Tài nguyên và Môi truùng (Tông cuc Bién và Hâi dâo Viêt Nam);

3. D«rn vi thuc hiên

HQi NghÇ si Nhiép ânh \ziêt Nam.

4. Mqc tlfch, ÿ nghïa

- CuQc thi nhàm aôi mOi nÇi dung, phuong thüc tuyên truyèn, thông tin dôi
ngo4i vè chü qryèn biên, dâo ViÇt Nam; giôi thiÇu, quâng bâ vè tièm nàng, vé dep
cüa thiên nhiên, con nguài vùng bién, dâo Viêt Nam dén vôi dông dâo công chüng
yêu nghÇ thuât trong nuôc và ô nuôc ngoài.

- CuQc thi nhàm thiét thuc dây m4nh công tâc tuyên truyèn, nâng cao nhfn
thüc cüa cân b§, dâng viên và quàn chüng nhân dân vè vi tri, vai trà cüa bién, dâo

trong sg nghiêp xây dyng và bâo vê Tô quôr; bôi duOng, nâng cao tinh thàn yêu

nuôc, lông tu hào dân tôc, ÿ thric bâo vê chü quyèn, toàn vçn lânh thô; gôp phàn
thr;c hiÇn thành công chür truong, cluèng ltii, nghi qryét cüa Dâng vè công tâc bién,
dâo ViÇt Nam, d4c biÇt là Ngh! quyét Hqi nghi làn thü 8 Ban Châp hành Trung
uong Dâng khôa XII vè Chién luo'c phdt fién bàn vùng kinh té bién Viêt Nam dén

nàm 2030, tànt nhin dén nàm 2,045.

- Thông qua CuQc thi và Trién lâm, së dông viên, khuyén khich câc nghÇ si,

nhüng nguùi yêr-r thich nhiép ânJr sâng tpo i-rhièu tâc phâm môi, cô giâ tri vè nQi

dung và nghÇ thuât, phpc v1r hiÇu quâ công tâc tuyên truyèn cüng nhu dùi sông vàn

hôa, tinh thàn cüa nhân dân.

5. Dôi tu'ç'ng dr; thi

CuQc thi dành cho tât câ nghê si nhiép ânh chuyên nghiÇp và không chuyên,
công dân ViÇt Nam dang sinh sông, làm viÇc, hgc tflp trong và ngoài nuôc; nguôi
nuôc ngoài dang sinh sông, làm viÇc và h9c t4p tai ViÇt Nam.

Thành viên Ban Chi d4o, Ban Tô chirc và Ban Thu kÿ không dugc tham gia

ds thi.
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6. NQi dung:

Câc tâc phâm tharn dr,r CuQc thi và Trién lâm ânh càn thê hiên nhûrng nai dung

chinh nhu sau:

- Phân ânh tièm nàng, vé dçp cüa bién, dâo ViÇt Nam; tinh yêu quê huong, dât
, a ,., A

nuôc, sq gàn bô cüa câc thê hÇ ngu'ùi ViÇt Nam vôi biên, dâo cüa Tô quôc.

- Phân ânh không khi hàng hâi, quyét târn trong ho4t dông lao dQng sàn xuât,
,,4 -Achiên dâu cüa cân bô, chiên sî và nguôi dân vùng biên, dâo; Y thric trâch nhiÇm và

tinh thàn sân sàng chién dâu dé giü gin, bâo vÇ chü quyèn bién, dâo thiêng liêng
, 

-l 
L

uua I o quoc.

- Phân ânh nhü'ng thành tpu phât triên vè kinh té - xâ hQi cüa câc dia phuc»ng

ven biên sau 35 nàm dât nuôc tién hành công cuQc dôi môi và hÇi nhap quôc té.

- Phân ânh hopt dQng ktrai thâc và phât triên tièm nàng du lich bién ViÇt

Narn; bâo tôn và phât huy nhü'ng giâ tri vàn hôa rlôc dâo cüa cQng dông cu dân
,.Â
biên, câc sân phâm thü công dfic trung cua câc làng nghê truyên thông ô môi vùng

bién, dâo.

- Phân ânh câc hopt dQng bâo vÇ môi truùng bién, hâi dâo; bâo tôn hê sinh

thâi bién tp'nhiên, gôp phàn thüc dây phât trién bèn vüng kinh té bién trên nèn tâng

tàng truông xanh; bâo dâm sg hài hôa giüa bâo tôn và phât triên kinh té-xâ h9i

vùng biên, dâo.

- Phân ânh hoqt dông hgp tâc quôc té uè bién, thüc dây câc nô lr,rc chung bâo

dâm an ninh, hoà binh, ôn dinh cho câc vùng biên truôc câc thâch thûc an ninh

truyèn thông và phi truyèn thiing trên biên.

- Ca nggi nhüng tâm guong tiêu biéu, dién hinh trong phât trién kinh té - xâ

hQi và trong bâo vÇ chü quyèn bién, dâo cr}a'l'ô quôc.

7. Quy ilinh nè tâ. phâm tham clg cuQc thi

- Tâc phârn clu thi là câc tzrc phârn duoc sâng tâc trong thùi gian tù ngày

0l/0112019 dén nay.
,;.. Tâc phâm tham du CuQc ttri và Triên tâm là ânh don hoflc ânh bô, ânh màu

hoàc ânh den trÉng.

+ t{nh do'n; Mài ành là môt tac phânt

+ Ânh bô. M6i bç ânh du'ç'c coi là rn§t tdc phàm, gàm ù, 05 dén 0B ânh

(kèm theo maket cùa bQ ành) Tâc già phài drinh sô thü'try ành trong bQ ành (trên

website nhQn ành së cô huô'ng dân cy thé khi tàc già thwc hiên viQc gùi ành).

Trong truùng hqp tâc giâ gü'i ânh dql thi bao gôrn câ ânh don và ânh be thi
ânh don không trùng vôi ânh trong b0 ânh.
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9. Giâi thuông
- Co câu Giâi thuông: gàrn 02 hÇ thông giài thuông dành cho 02 thê loqi

Ânh don và Ânh bQ, gôrn:

+ 02 giâi Nhû, môt güt sàm. (1) Cüp pha lê; (2) Chti'ng nhân cua Ban Chï
dqo Cuçc thi; (3) Huy chu'ong Vàng cùa HQi NShê si Nhié:p ành ViSr Nam, kèm

.-:
tiên thtrô'ng cûa Ban Tô chac là 20.000.000d (Hai muoi triêu dông).

+ 04 giài Nhi, *6i giât gà*, Q) Cüp pha lê; (2) Chffig nhân cùa Ban Chi
dqo Cuçc thi; (3) Huy chwong Bgc cùa HQi NShê si Nhiép ânh Viêt Nam, kèm tièn
thu'ông cùa Ban Tô chü'c là 15.000.000d (Mu'di làm triêu dàng)

+ 06 giài Ba, *ôt giA gà*; (1) Cüp pha lê; (2) Chü'ng nhqn cùa Ban Chi
dqo CuQc thi; (3) Huy chuo'ng Dàng cüa Hçi NShç sT Nhiép dnh Vi€t Nam, kèm
';tiên thu'ô'ng cûa Ban Tô chü'c là 10.000.000d (Mùi tri(u dông).

+ l0 giài lhuyén khïch, *6t gffi gàrr; (1) Cüp pha lê; (2) Chü'ng nhân cùa Ban
Chi dao Cuçc thi, kèm tièn thwô'ng cùa Ban Tô chü'c là 5.000.000d Nàm triSu dônfl.

- Co câu Giâi thuông cô thé thay dôi, càn cü vào chât luongtâc phâm cüa
môi thé loqi.

- Ngoài giâi thuông cho câc tâc phâm, câc don vi, câ nhân tich cr,rc tham gia,
dông gôp vào thành công cüa CuQc thi sê du'gc xem xét, dè nghi Lânh d4o Ban
Tuyên giâo Trung uong - Co quan chü tri CuQc thi tpng Bàng khen, kèm theo mric
tièn thuong dugc quy dinh tpi Nghi dinh sô 9Ll2O17II{D-CP, ngày 311712017 cita
Thü tuong Chinh phü quy dinh chi tiét thi hành rnQt sô dièu cüa Luât Thi dua,

I(hen thuong.

- Câc tâc phâm dat giâi và chsn trung bày trién lârn dusc HQi NghÇ sT Nhiép
ânh ViÇt Nam câp bàng Chüng nhân và dugc tinh diém câp Quôc gia theo Quy ché

cüa Hôi.
10. Tiêu chi chgn tâc phâm triên Iâm và trao thu'ông
- Tiêu chf chgn tâc pirârn trién lâm:

+ Tâc phtim không vt phqru thê rc uia CuQc thi và Trién ldm.

+ Tdc phiim bdm sât chù ,là, nQi dung cùa Cuôc thi; lû thuQt, bô ct1c, ngôn
- ,,: ,ngü'nhiêp ành, dnh sdng tôt; hînh ânh dçp, cô tïnh thâm mÿ,

+ Déi vô'i anh bQ phàt co su' gàn lrâ, tuyên tuôt giiro cac ành trong bç ânh.

U6i Oç ành du'o'c tinh là mçt tàc phâm.

* Ban Tô chü'c khuyén khich bô ành cô phàn chù thïch 6ôt da t 50 tù) gioi
thiQu nQi dung bç ành.

+ I{huyén khich tâc pham co sr,r tim tôi, môi la.
+ Sii luçng ành rlu'oc chon triên ldm phlt thuôc vào chât luqng cùa cdc tdc

phàm dry thi, nhung không quà 10% tô onh Ban 7-à chuc nhân duqc.
- Tiêu chi chgn tâc phâm il'ao giâi thuong:
+ NQi dung tâc phâm thé hiên d4m nét chü dè, cô thông diêp rô ràng, gôc

nhin môi la,
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- Môi tâc già/nhôm tâc giâ dugc güri tôi da 10 ành donlành bQ rharn ds

CuQc thi. 
i

- Tâc phâm dugc séngtâc bàng phuong phâp hiÇn thgc, không châp nfan

ânh châp ghép, ânh chinh sira bàng phàn rnèrn vi tinh.

- Quy câch ânh dU thi:

+ Ành dw tht duoi dqng lqt thuQt t,i,1itu ânh cô dinh dang jpg, r)ung lu'o,tg tù,

Slv{b - l2Mb, dQ phan giài 300 dpi. Trctng tru'ùng hqp càn thiét, Ban tô chüc cô
;^),

quyên yêu câu tdc già nôp file gôc dê kiém chwng thông tin.

+ Ành hhông du'q'c bo viàn, không du'qc dqt b(it cu tçy htQu nhQn dqng nào

trên ành. Không ghi chü thich, ckîr lqt lên trên ành.

+ Ành không phù h.op vôi cdc quy dinh trên së bi loqi mà lùông càn bdo truoc.

- Câc tâc phâm vi ph4m dén vân dè chir qryèn bién, dâo ViÇt Nam dèu

không hçp lç.

- Ânt, tharn dr,r chua dugc tnmg bày hopc dopt giâi t1i bât kÿ cuQc thi và
. .i i, ' r h^ r'v t ,triên lâm câp quôc gia và khu vr,rc do BQ Vàn hôa, Thê thao và Du lich (CUc Mÿ
thuf,t, Nhiép ânh và Trién lâm), Hqi Nehê si Nhiép ânh Viêt Nam tô chrîc...

- I(hông chàp nhqn nhùng tdc phtim dd du'q'c Giài thuông và fiàn ldm pua
I

cuôc thi biên, dào quê hu'ong do Ban Tuyên gido phôi hqp voi HAi NSNA Viçt Nam

tô chuc ndm 2018.

- Tâc giâ phài chiu trâch nhiÇm vè bân quyèn tâc phâm cüa minh. Ban Tô

chüc Cu§c thi không chiu trâch nhiÇm vè Uât cü tranh châp nào liên quan clén bân
À ., ,:.quyên tâc phâm. Ban Tô chü'c dugc phép loai bô tâc phâm vi ph4m thê lç truôc,

trong và sau Cuôc thi. 
1

- Quyét dinh cüa HQi dông Giâm lchâo là két quâ'bhung cuQc.

8. Sii'dqng tâc ptrânr

- Môi tâc phâm dr-roc chqn trung bày tr:iên lâm cluoc trà nhuân treo 300.000d

(Ba tràm ngàn dàng).

- Ânh dqt giài và ânh triên lârn dugc Ran Tô chirc toàn quyèn sü' dpng tr-ryên
_À,'
truyên, quâng bâ trên câc àn phâm và thông qua câc phuong tiên thông tin d4i

chüng trong và ngoài nuôc, và khôngphài trà chiphinhuSnành.

Câctâc phâm khâc (ngoài tdc phâm dÇtt giài và trung bày fién ldm), néu

dugc chgn phUc vp cho công tâc tuyên truyèn, Ban Tô chüc và câc nhà tài tr<y së

phài thôa thuQn vôi tdc già, chù sô hiru qry,,àn üc gtà.
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+ Thé hiên xuât sÉr uè kÿ flruat r,à ngôn ngûr nhiép ânh; bé cgc sâng tpo; ânh
sâng dçp; hinh ânh c6 tinh thâm mÿ cao.

11. Trâch nhiÇm cüa tâc giâ
- Thgc hiÇn düng thé lê CuÇc thi; viÇc tâc già gui tâc phâm tham gia dg thi

coi nhu châp nhpn moi quy dinh trong Thé lÇ và cam két tu nguyên chuyên giao
À,

quyên sü dqng tâc phâm cho Ban Tô chric CuQc thi.
- Chiu trâch nhiêm vè quyèn tâc già, quyèn liên quan và thué thu nhâp câ

nhân theo quy din-h cüa phâp luât.

12. Phucrng thü'c và thùi gian güi ânh
- Tâc già güi ânh trpc tiép Qi website:

www. anhnghethuatbiendaoquehuong. com
- Thùi gian nh4n tâc phâm du thi: Tùr ngày phdt itpng ihén Xh59', ngày

30/9/202L

13. HOi dông Giâm khâo
HÇi dông Giâm khâo gèm Hçi dèng So khâo (Ban Âot Aon và Ban Ânh b9)

và HQi dông Chung khào do Ban Tuyên giâo Trung uong và Ban Chi d4o CuQc thi
quyét dinh thành lap. HQi dông Giâm khâo xây dpg Quy ché châm giâi phù hqp
vôi Thê lÇ cüa Cuôc thi và câc quy dinh phâp luât liên quan.

Trên co sô két quâ xét chon cüa HQi dông Chung khâo, Ban Chi dpo Cuôc

thi cô trâchnhiÇm thâm dinh và bâo câo Truông Ban Tuyên giâo Trung uong phê

duyÇt danh sâcir câc tâc phârn ,Jqt giài (thông qua Thuôrng trpc HÇi dàng Thi dua

I(hen thuong Co quan Ban Tuyên giâo Trung uong).

14. Kinh phi tô chric
I«nh phi tô chric CuQc thi và Trién lâm ânh nghç thuat vè chü dè bién, dâo

quê huong dugc bô tri tir nguàn kinh phf tuyên truyèn bién, dâo nàm 2021dâ dugc
phê duyÇt và nguàn huy dÇng hqp phâp cûacâctô chüc, câ nhân (néu c6).

* Thông tin ,è cuQc thi cô thé tim hiéu @i dia chi website:

www.anhnghethuatbiendaoquehuong. com
* Càn biét thêm thông tin xin vui lông liên hê:

- Kÿ thuat; + Ông Nguyên Xuân Chfnh - DiÇn thopi: O9l2 065 4Ll
+ Ông Mai Vinh - DiÇn tho4i: 0263.3700 292
+ Bà Nguyên Thu Trane * Diên tho4i: 024.3943 5885

Ban Tô r:hirc Cu§c thi mong nhân dugc sr,l phôi hçrp chat chë cüa câc co

quan, don vi ô trung uong và dla phuong, sg huüng üng nhiÇt tinh cüa câc nhà

nhiép ânh chuyên nghiÇp và không chuyên, mgi công dân Viêt Nam dang sinh

s6ng, làm viÇc, hgc tpp trong và ngoài nuôc; nguÙi nuôc ngoài dang sinh sông,

làm viÇc, hçc tpp, lao dÇng tai Viêt Nam dê Cuôc thi thành công tôt dçp.
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