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NGHỆ THUẬT TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2018 

SỐ: 4V /TB-SVHTTDL Đồng Tháp, ngày M tháng ọ năm 2018 

i THÔNG BÁO số 2 
về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác 

tác phẩm nghệ thuật tuyên truyền Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp 
năm 2018, Chủ đề "Đồng Tháp - Đất sen hồng" 

Ngày 25 tháng 01 năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với 
Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Ke hoạch phối 
hợp số 08/KHPH-SVHTTDL-HLHVHNT về việc tổ chức Cuộc thi sár.g tác tác 
phẩm nghệ thuật tuyên truyền Đề án tạo dựng hình ảnh đìa phương tỉnh Đồng 
Tháp năm 2018, chủ đề "Đồng Tháp - Đất sen hằng" từ ngày 25/01/2018 đến 
ngày 31/7/2018. 

Tuy nhiên, do thời điểm tổ chức cuộc thi sáng tác trùng với thời điểm nhiều 
địa phương trong khu vực và toàn quốc tổ chức các cuộc thi sáng tác nên nhiều 
tác giả chưa kịp sáng tác tác phẩm tham gia. Nhằm tạo điều kiện cho các tác giả 

J ~ trong và ngoài tỉnh có thêm thời gian đâu tư sáng tác, nâng cao chât lượng các 
tác phẩm dự thi. 

Được sự chấp thuận của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Ban tổ chức 
thône báo điều chỉnh, bổ sung một số quy định và gia hạn thêm thời gian, cụ thể 
như sau: 

* Thời gian: 

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: gia hạn từ ngày ra thông báo đến hết 
ngày 15 tháng 10 năm 2018. 

- Tổng kết và trao giải: Tháng 11 năm 2018 

* về thể loại nhiếp ảnh 

Các tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi chép đĩa trực tiếp hoặc qua địa chỉ 
mail; tranthingocbich809@gmail.com cho Ban Tô chức. Anh dự thi có định dạng 

J ipg, kích thước chiêu dài tôi thiêu là 1920 pixel, độ phân giải 300 dpi, dung lượng 
là 4Mb đến 6Mb, moi tác giả gửi toi đa 25 file. 

*về Quy định chung: 

Đối với các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức có quyền sử dụng tác phẩm để 
phục vụ các nhiệm vụ chính trị và trả nhuận bút theo thỏa thuận. 

Các nội dung khác trong Kế hoạch phối hợp số 08/KHPH-SVHTTDL-
HLHVHNT ngày 25 tháng 01 năm 2018 không thay đổi. 



Ban Tổ chức rất mong nhận được nhiều tác phẩm dự thi của các tác giả 
trong và ngoài tỉnh để Cuộc thi sáng tác tác phẩm nghệ thuật tuyên truyền Đề án 
tạo dựng hình ảnh địa phương tỉnh Đồng Tháp năm 2018, chủ đề "Đồng Tháp -
Đất sen hồng''' thành cong tốt đẹp./. 

(Để b/c) 

Nơi nhận: Ay 
- Bộ VHTT&DL; 
- Liên hiệp các Hội VHNT VN; 
- TT/UBND Tinh; 
- TT/HĐND Tinh; 
- Sở VHTTDL, 
Hội Liên hiệp VHNT Tỉnh; 
- Ông Nguyễn Ngọc Thương, 
GĐ Sờ VHTTDL; 
- Ông Phạm Khiêm, 
Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Tinh; 
- Ồng Nguyễn Hữu Lý, 
P.GĐ Sơ VHTTDL; 
- Sở VHTTDL, Hội Liên hiệp VHNT 
trong cà nước; 
- Phòng VHTT, TTVH-TT cấp huyện; 
- Chi hội NSVN, Chi hội Nhiếp ảnh 
VN tinh ĐT; 
- Các thành viên BTC; 
- Lưu: VT, TTVHĐA. 
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