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THÔNG BÁO SỐ 2 
TRIẺN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT VIỆT NAM NĂM 2018 

Kính gửi: 
- ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; 
- Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố; 
- Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố; 
- Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố; 
- Các Chi hội NSNA Việt Nam các tỉnh, thành phố; 
- Các trường Đại học, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật; 
- Các cơ quan thông tấn, báo chí; 
- Các Câu lạc bộ Nhiếp ảnh; 
- Các nhà nhiếp ảnh. 

Thực hiện Quyết định số 4294/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm 
Anh nghệ thuật Việt Nam năm 2018; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 
phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du 
lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018 
(trước đây gọi là Triển lãm Ảnh nghệ thuật toàn quốc). Triển lãm trưng bày tại 
thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vào tháng 10 năm 2018, là một sự kiện 
nghệ thuật quan trọng trong Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long -
Quảng Ninh, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

1. Muc đích 
• . 

- Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần, là dịp 
đế tập họp lực lượng sáng tác nhiếp ảnh trong cả nước; giới thiệu đến công 
chúng trong nước và quốc tế các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật xuất sắc; tổng 
kết và đánh giá các thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của giới nhiếp ảnh 
Việt Nam trong 2 năm (2017 và 2018). 



2. Ý nghĩa 

- Thông qua Triển lãm khuyến khích các nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm 
mới có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của 
nhân dân. 

- Triển lãm là một sự kiện nghệ thuật lớn, góp phần tạo nên các sự kiện 
văn hóa nghệ thuật cho Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh và 
kỷ niệm 55 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. 

II. THỂ LỆ 

1. Đối tượng tham gia 

- Công dân Việt Nam hoạt động nhiếp ảnh (chuyên nghiệp hoặc không 
chuyên nghiệp) được gửi tác phẩm tham dự; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Hội đồng Nghệ thuật, Tổ 
Thư ký không gửi tác phẩm tham dự triển lãm. 

2. Chủ đề - nội dung sáng tác 

2.1. Chủ đề: Có 02 chủ đề 

1. Chủ đề; "Hạ Long - Quảng Ninh - góc nhìn mới" (bao gồm các tác phẩm 
nhiếp ảnh chụp về Quảng Ninh). 

2. Đe tài sáng tác Tự do (ảnh được chụp tại Việt Nam). 

2.2. Nội dung 

- Phản ánh cuộc sống đương đại, đất nước, con người, công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc và các nội dung khác hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ. 

3. Thời gian sáng tác 

- Khuyến khích những ảnh mới sáng tác trong 2 năm gần đây. 

4. Hình thức - Quy cách tác phẩm 

- Ảnh dự triển lãm là ảnh đơn hoặc ảnh bộ. 

- Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm. Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự 
thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh. 

- Ảnh bộ; Mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm 05 ảnh. Ban Tổ 
chức khuyến khích bộ ảnh có phần chú thích (tối đa 150 từ) giới thiệu nội dung 
của bộ ảnh. Tác giả phải đánh số thứ tự 5 ảnh trong bộ ảnh từ 1 đến 5 (trên trang 
website nhận ảnh sẽ có hướng dẫn cụ thể khi tác giả thực hiện gửi ảnh). 
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- Mỗi tác giả có quyền gửi tham dự triển lãm tối đa 08 tác phẩm (cho cả 2 
chủ đề, không giới hạn cho từng chủ đề). Đối với ảnh bộ chỉ được gửi tối đa 03 
bộ cho cả 2 chủ đề; 

- Anh dự triển lãm chưa được trưng bày hoặc được giải tại bất kỳ cuộc thi 
và triển lãm ảnh cấp quốc gia và quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức; 

- Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận 
ảnh chắp ghép; 

- Anh dự thi dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng JPG, dung lượng từ 
5Mb - 12 Mb, độ phân giải 300dpi. Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức có 
quyền yêu cầu tác giả nộp file gốc để kiểm chứng thông tin. 

* Lưu ý; 

- Trên ảnh có hiển thị các thông tin: tên, chữ chìm, địa danh, ảnh có bo và 
viền... sẽ không hợp lệ; 

- Khi có kết quả ảnh được chọn triển lãm, Ban Tổ chức sẽ thông báo tới 
các tác giả gửi ảnh in kích thước 30 X 45cm để phục vụ cho công tác chấm chọn 
giải thưởng. -

5. Phương thức và thời gian gửi ảnh 

5.1. Phương thức 

- Gửi ảnh trực tiếp tại trang web: anhnghethuatvietnam2018.com 

5.2. Thời gian 

- Từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 31/7/2018. 

6. Giải thưởng; 02 hệ thống giải dành cho 02 chủ đề 

Cơ cấu giải thưởng của Triển lãm do Ban Tổ chức quyết định, gồm có: 

- 02 Huy chương Vàng: Bằng chứng nhận, Huy chương Vàng, kèm theo 
30 triệu đồng mỗi Huy chương; 

- 04 Huy chương Bạc: Bằng chứng nhận, Huy chương Bạc, kèm theo 20 
triệu đồng mỗi Huy chương; 

- 06 Huy chương Đồng: Bằng chứng nhận, Huy chương Đồng, kèm theo 
10 triệu đồng mỗi Huy chương; 

- 10 Giải Khuyến khích: Bằng chứng nhận kèm theo 03 triệu đồng mỗi giải. 

Ngoài giải thưởng chính thức, Ban Tổ chức sẽ kêu gọi các tỉnh, thành, 
đơn vị, tổ chức, quỹ hỗ trợ nghệ thuật trao giải. Phần thưởng có thể là tiền mặt, 



hiện vật hoặc các dịch vụ ưu đãi do nhà tài trợ quyết định. Ban Tổ chức sẽ thông 
báo sau, nếu có. 

7. Quyền lợi và trách nhiệm của tác giả 

7.1. Quyền lọi 

- Tác giả có tác phẩm được trao giải thưởng và trưng bày tại Triển lãm 
được: Hưởng thù lao theo chế độ hiện hành của Nhà nựớc; Bằng chứng nhận của 
Ban Tổ chức; 01 cuốn sách ảnh triển lãm; Tính điểm theo Quy chế của Hội 
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; 

- Tác phẩm được trao Huy chương Vàng tại Triển lãm là một trong những 
tiêu chuẩn để xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về 
Văn học Nghệ thuật. 

7.2. Trách nhiêm 

- Tác giả gửi tác phẩm đến tham dự phải chấp hành mọi quy định do Ban 
rT-i 1 r 4-Ạ TÔ chức đê ra; 

- Tác giả tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác giả; 

- Tác giả phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo luật thuế 
hiện hành của Nhà nước. 

8. Một số quy định khác 

- Các tác phẩm phạm quy sẽ bị loại khỏi Triển lãm; 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm với các tác phẩm bị hư hỏng, mất 
mát, chậm trễ do quá trình vận chuyển từ phía tác gíả gửi đến dự triển lãm và 
trong trường hợp bất khả kháng; 

- Ban Tổ chức có quyền sử dụng tác phẩm được chọn triển lãm để phục vụ 
cho công tác tuyên truyền, đối ngoại không nhằm mục đích thương mại mà không 
phải trả bất cứ một khoản thù lao nào khác. Quyền nhân thân thuộc về tác giả; 

- Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm gửi tham gia; 

- Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả chấm chọn, tước giải thưởng nếu phát hiện 
tác phẩm vi phạm bản quyền, chắp ghép; 

- Ban Tổ chức dự kiến lấy từ 200 đến 250 tác phẩm ảnh trưng bày triển lãm. 

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các nhà nhiếp 
ảnh chuyên và không chuyên trong cả nước để Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt 
Nam năm 2018 thành công tốt đẹp. 

* Thông tin của triển iãm có thể tìm hiểu qua 
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- Website: anhnghethuatvietnam2018.com 

- Pacebook: https://www.facebook.com/PhotographDepartment (Phòng 
Nhiếp ảnh) 

* Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

+ Phòng Nhiếp ảnh: 024.37347457 (giờ hành chính), email: 
phongnhiepanh@yahoo,com 

+ Quản trị viên website: Mai Vinh: 02633700292. 

Noi nhận: 
-Như ừên; 
- Thứ trưởng Vương Duy Biên (đề báo cáp); 
- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức; 
-Lưu: VT,NA,NT. 1000. 

NG BAN TỎ CHỨC 
Vi Kiến Thành 
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