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HO! VAN HQC NGH THUIT Dc 1p - Tr do - Hnh phñc 

S: ,12Z' /CV-VHNT 
V/v h trq ph bin, tuyên truyn 
Cuc thi ãnh ngh thutt chü dê "Vê 
mien Di tIch, danh thãng x'tir 
Thanh" näm 2022. 

Thanh Hóa, ngay23 tháng 8 nám 2022 

Kmnhgu'i: 
SCVANHoTHETHAOVADU1ICHTHAUHHOA - Sâ Van hóa, Th thao và Du ljchl Sâ Van hóa vâ The thao/ 

S&  .........S Van hóa, Thông tin, Th thao và Du ljch các tinh,thành phô; 
D E N  Ngà  .....2J7vf/2 - Lien hip các Hi VHNT các tinh, thành ph; 

- Hi VHNT các tinh, thành phô; 

- Thirc hin kiên chi do cüa Chü tch UBND tinh tai  Cong van so 
1637/UBND-KTTC ngày 02/02/2021, Cong van so 5498/UBND-VX ngày 
21/4/2022 và Cong van sO 7347/UBND-VX ngày 25/5/2022 ye vic to chi:rc 
Cuc thi ãnh ngh thut vii chü dê "Vê mien Di tIch, danh thãng xir Thanh"; 

- Thirc hin K hoch so 85/KH-VHNT ngày 17/6/2022 cña Hi VHNT 
tinh Thanh Hóa to chüc Cuc thi ânh ngh thut vi chü dê "Vê mien Di tIch, 
danh thAng xü Thanh"; 

NIhm thu hiit dông dão các ngh si nhiêp ânh chuyên và không chuyên 
nghip trong toàn quôc biêt và tham gia, gop phân nâng cao so li.rçing các tác 
phâm cOng niur chat lugng cüa cuc thi. 

Hi VHNT tinh Thanh Hóa de nghj các Ca quan don vj quan tarn phô biên 
rng râi cuc thi den các ngh si nhiêp ành trong ca quan don vj biêt và gi1ri tác 
phâm tham gia cuc thi. 

Hi VHNT tinh Thanh Hóa rat mong ducic sir quan tam h trg cüa qu Ca 
quail, don vj gop phân vào thành cong cüa cuc thi. 

(Kê hogch, The l cuç5c thi dInh kern cong van) 

Nyinhin: : ' .TJ'('JNG 
-NhukInhgCri; 
- UBND tinh (de b/c); 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy (dê b/c); 
- Thành viên BTC Cuôc thi (dé biêt); 
- Thu?mg trirc HOi  VI-INT; 
- L'iu: VT, VP. 

im Duy Phu'o'ng 

Chuyn:  



CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tu' do - H*nh phüc 

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 6 nàm 2022 

KE HOACH 
To chfrc Cuc thi ãnh ngh thut 

vri chü dê "Ye mien Di tIch, danh thäng xii' Thanh" 

I 

UBND TtNH THANH HOA 
HQI VAN HOC NGH  THUT 

S: 85/KH-VHNT 

Thirc hin Nghj quyt so 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 cüa B ChInh trj "V 
xây drng và phát triên tinh Thanh Hóa den näm 2030, tam nhIn den nãm 2045"; 

Thrc hin Nghj quyêt Dai  hi Dàng toàn quôc lan thir XIII, nhim kS' 
(2021-2026); 

Thc hin Nghi, quyêt Dai  hi  dai  biêu Dàng b tinh Thanh Hóa Ian thur 
XIX, nhim k' 2020-2025; ,  

Thirc hin Cong van so 1637/LJBND-KTTC ngày 02/02/2021, Cong van sO 
5498/UBND-VX ngày 2 1/4/2022 và Cong van so 7347/UBND-VX ngày 
25/5/2022 cüa UBND tinh Thanh Hóa ye vic to churc Cuc thi ành ngh thut 
vi chü d "V min Di tIch, danh thng xir Thanh"; 

Can cü Cong van s 2678/SVHTTDL-NVVH ngày 17/6/2022 cüa S Van 
hóa, Th thao và Du ljch tinE Thanh Hóa ye vic tharn gia 2 kiên vào dir thâo 
các van bàn tO chüc Cuc thi ãnh ngh thut vói chü dê "Vé mien Di tIch, danh 
thing xü Thanh". 

HOi \THNT Thanh Hóa xây dçrng Kê hoach tO chüc Cuc thi ãnh ngh thut 
"ye mien Di tIch, danE thang th Thanh" vOi nhü'ng ni dung nhu' sau: 

I. MIJC IMCH, YEU CAU 
1.MucdIch: 
- Thông qua cuc thi nhãm quáng bá hInh ành, nh&ng net dp dc trnng ye 

cành quan thiên nhiên, danh lam thang cành, bàn sac van hóa và con ngui Xur 
Thanh den ban  be trong nirc va quôc tê. 

- L?a ch9n dugc nhQ'ng tác phâm ành dçp ye Thanh Hóa darn báo tInh 
thâm m phiic vi cong tac tuyên truyên, xüc tiên, quàng bá du Itch  và các nhim 
viu chinh trj, cong tác dôi di, dôi ngoi cña tinh. 

- Ton vinh các tác giá, tác phâm mdi, dc dáo, the hin ducic nhQ'ng net 
dçp, net dc tru'ng ye cành quan thiên nhiên, van hóa con nguôi Thanh Hóa, gop 
phân day manh  phong trào sang tác ngh thut. 

2. Yêu câu: 
- To chüc cuôc thi dam bão duing trpng tam, yêu câu, có sue lan tOa rng 

rãi trên tinh than tiêt kim, tránh lang phi. 
- Các tác phâm ành tham d1.r cuc thi duçc chiup tai  các dja diem trên dja 

bàn tinh Thanh Hóa; có ni dung, kIch thuôc, diêu kin darn bào duing miic dIch, 
quy djnh trong the i cuc thi. 

II. NO! DUNG 
1. Ten gçi, chfl dê: Cuc thi ãnh ngh thut vâi chü dê "Va min Di tIch, 

danh tháng xá' Thanh" 



2. Thôi gian t6 chtIc: 
- Phát dng cuc thi: Ngày 24/8/2022 
- Th?ii gian nhn ãnh ti'r ngày phát dng cuc thi dn ht ngày 15/11/2022. 
- Th?ñ gian châm ànhd thi: Cuôi tháng 11/2022 
- To chüc triên lam, tong kêt và trao giái: Du tháng 12/2022. 
3. Di ttrongdu' thi: 
- Các ngh si nhiêp ánh chuyên nghip Va không chuyên nghip là cong 

dan Vit Narn và ngi.thi Vit Nam sinh song, lam vic & trong nu&c và nu&c 
ngoài, tiir dñ 18 tuôi tr& len dêu có th gui tác phrn tham di:r Cuc thi. 

- Các thành viên Ban To ch&c và HOi  dOng ngh thuât, To Thu k kJiOng 
duqe gui tác phârn tharn di..r Cuc thi. 

4.Quydjnhvãnh dy'thi: 
- AnE di,r thi, th&i gian sang tác trong vông 5 näm (2017-2022) 
- Anh dir thi là ãnh dcm dui dng k5' thut s, file ânh djnh dng jpg. KIch 

thuóc chiêu dài nhât cüa ành tôi thiu là 3000 px, dung lucing khOng qua 
6Mb.(Khóng dwcrc chu' thIch và ghi ten tác giá trên ánh,). Tác già tir tãi ãnh dr 
thi len trang web cüa Ban to chirc www.vemienditichdanhthangxuthanh.vn   

+ Anh dir thi là ành màu hoc den trãng. 
+ Tác giâ có the gi:ri ành dan và ành b dr thi. 
Môi tác già có quyên g&i tOi da 8 ânh dan và 2 ánh b cho Ca hai the loi vã 

chi duqc dung 01 ten, 01 dja chi dê glri ành, nêu tác già diing ngh danh phãi ghi 
kern ten chInh cüa rnInh. 

+ Anh dan: Môi ánh là rnt tác phãrn. 
+ Anh b: MOi b ãnh duc coi là mt tác phâm, gOrn tr 05 den 08 ánh. 

Anh dii thi phài duqc dt ten và chü thIch ro rang (khOng qua 100 chU), (trên 
trang website nhn ành sê có hu&ng dn cv the k.hi tác giá thçrc hin vic gui). 
Trong tnthng hçp tác giã giri ânh dr thi bao gôm Ca ành dan và ânh b thI ãnh 
dan không tr1ing v&i ành trong b ành. 

- Anh dir thi khOng dugc xi 1 k thut lam thay dôi ni dung, câu trñc b&c 
ánh và bàn chit sir vic cüa ãnh gôc. Tác già phài chju trách nhim ye bàn quyên 
tác phm cua mIh. Ban TO chüc không chju trách nhim ye bat c& tranh chap 
nào lien quan den bàn quyên tác phârn. 

- Ni dung tác phârn di7r thi "Vê mien Di tIch, danh thäng xu' Thanh" phái 
phán ánh duqc nhttng yêu to sau: 

+ Nhttng khoành khc cuc song, net sinh ho?t thi..r&ng ngày, phong tvc 
tp quán, van hOa m thvc, mon ngon; hInh ánh du khách khám phá, trài nghirn 
các san phm, djch vu, du ljch, hôa mInh vào cuc sOng cüa nglx&i dan bàn dla, 
nhüng dim dn du ljch và ti các ca s& lLru tni du ljch ti tinh Thanh Hóa. 

+ Nhcng di tIch, danE thng, cOng trInh du ljch, ljch su - van hóa, các loi 
hInh du ljch, các 1 hi van hóa, các hInh thuc van boa dan gian, các lang nghe 
truyn th6ng... trén dja bàn tinh Thanh Hóa. 

+ Phãn ánh cuc song duang dai, con ngu&i, van hóa, phong cánh, thien 
nhiên, cOng cuc xây dirng và bâo v To quôc Vit Nam... và cac nçi dung khac 
hu&ng dn giá trj chân - thin - rn'. 
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(Hinh ánh cza các tác phdm dr thi diu kin bct buç5c phái du'cic chyp tgi 
tinh Thanh Hóa; Tác phám chita tham gia dy thi cap quóc gia hoc khu vy'c). 

5. Co câu giãi thuo'ng: 
02 h thông giài thuö'ng dânh cho 02 the loai. lông so giái thu'&ng nhu sau: 
* Anh chiip b.ng may ãnh k5 thut so: gôm 10 giài và giây chü'ng nhn, ci the: 
- 01 giài Nht: 20.000.000 dông/giài 
- 02 giài NhI: 15.000.000 dông/giâi 
- 03 giâi ba: 10.000.000 dông/giãi 
- 04 giâi Khuyên khIch: 5.000.000 dOng/giài 
* Anh duçc chiip bng smartphone... gôm 10 giài và giây chig nhn, cci the: 
- 01 giâi NEat: 15.000.000 dông/giâi 
- 02 giài NhI: 10.000.000dông/giài 
- 03 giài Ba: 5.000.000 dOng/giâi 
- 04 giái Khuyen KhIch: 3.000.000 dông/giài 
(Tong giá trj giâi thuOng là: 162.000.000 dông chãn) 
Co câu giài thithng có the thay dôi, can ctr vào chat 1ung tác phârn cüa 

rni the loti. 
III. QUY D!NH  yE QUYEN LQ'I VA TRACH NHIM 
1. Quyn lqi cüa tác giã: 
Tác già có tác phâm duccc tru'ng bay tii Triên lm dugc hithng thu lao tnrng bay 

theo chê d hin hành cüa Nba nithc; ducc trao Giây ch(mg nhn cüa Ban To chirc. 
2. Trách nhim cüa tác giã: 
- Các tác giã có ãnh duçc chçn tnmg bay phài tir in ành np ye Ban To 

chüc. KhO (50cm x 75cm) de xét giài. 
- Tác giã gi1i tác phâm den tham dir dông nghia vói vic chap nhn mi 

quy dnh do Ban To chirc dê ra. 
- Tiên giài thuô'ng và thf lao trung bay, tác già phài np thuê thu nhp cá 

nhân theo lut thuê hiên hành cüa Nhà nuc. 
3. Sfr diing tác phâm vã ban quyên tác giá: 
- Các tác phâm phrn quy së bj 1oi khOi Cuc thi và Triên lam. 
- Ban To chtrc không chju trách nhim vi các tác phâm bj hu hOng, mat 

mat, chm trê trong qua trInh gñ'i tác phâm. 
- Tác phâm drnc trao giãi thu&ng và duçic chpn trung bay ti Cuc thi vã 

Triên lAm. UBND tinh Thanh Hóa; SO Van hóa - the thao và Du ljch; Hi 
VHNT Thanh Hóa ducc quyên sO diing dê phic vii cho các nhim vii chInh trj, 
tuyên truyên, dôi ngoi không nhäm rnic dIch thucmg mti ma không phái trâ 
them bâtk' chi phi nào khác. Quyên nhân than thuc ye tác già. 

- Nêu phát hin tác phâm vi phrn bàn quyen, Ban TO chOc s hOy bO kêt qua 
châm ch9n, tuOc giâi thuOng và các quyên liyi khác (neu co) vOi tác phâm do. 

IV. BAN TO CH1XC, HQI BONG NGH THUiT 
1. Thành 1p Ban To chü'c Cuc thi: (14 ngirOi) 
- Trithng Ban To chOc: Chü tch Hi VHNT tinh Thanh Hóa; 
- Phó trithng Ban ThuO'ng trirc BTC cuc thi: Phó Chü tjch Hi VI-INT TH. 
- Phó ban: Lnb do Ban Tuyen giáo tinh üy, SO VHTT&DL Thanh Hóa; SO 

Thông tin vã Truyên thông; Hi VHNT Thanh Hóa; 
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- Thành viên: Hi VHNT Thanh Hóa, Trung tam Lixu trü' và Trin lam Anh 
ngh thut Vit Narn, Si VHTT&DL Thanh Hóa, Si Thông tin và Truyn 
thông, Dâi Phát thanh và Truyên hInh Thanh Hóa... 

2. To thu' k Cuc thi (04 ngui): Hti VHNT Thanh Hóa; Si VHTTDL 
Thanh Hóa. 

3. Hi &ng ngh thuIt: (07 nguèi) 
- HÔi VHNT Thanh I-lóa sê m?ii Hi Ngh si nhip ãnh Vit Nam và các 

ngh si nhiêp ánh couy tin tham gia châm giài. 
* Cách thirc châm: 
- Hi dông ngh thut sê thirc hin chârn ãnh online dn giâi thisang. Kt qua 

giâi thuO'ng s du'çc cong bô ti Lêtrao giái và Khai mc Triên lam Cuc thi. 
- Ban To chirc s cong bô kêt qua chpn triên lam trên trang Web cüa Cuc 

thi và thông báo danh sách tác giá, tác phâm duc ch9n tii các tác giá. 
- Thành viên Ban To chic, I-1i dng ngh thut, To Thu k không gi:ri ãnh 

du Cuôc thi. 
V. IUNH PHI: 'Tr nguOn kinh phi dA giao cho Hi VHNT tai  Quyk djnh 

so 5255/QD-UBND ngày 19/12/2021 cña UBND tinh ye vic giao di,r toán thu 
ngân sách nhà nuc trên dja bàn; thu, chi ngân sách dja phuo'ng và phân b ngân 
sách dja phucmg näm 2022 cüa tinh Thanh Hóa (HO trq triên lam ành ngh 
thuât). 

VI. TO CHtC THIJ'C H1N. 
1. Hi Van hQc ngh thut Thanh Hóa: 
-Ban hành Kê hoch, The lê Cuôc thi, Quyêt djnh thành 1p Ban To chirc, 

Hi dông ngh thut cuc thi. 
- Chuân bj các diêu kin tO chii'c Cuc thi và Triên lam: To chcrc các cuôc 

hçp có lien quan, lê phát dng và tong kêt, nâng cao chat luçmg cuc thi, châm 
giãi, trin lam cuOc thi... 

- Quyêt dnh thành 1p To Thu' k Cuc thi và Triên lam. 
- Men HOi  Ngh si Nhip ành Vit Nam là co quan chuyên mon báo trçY cho 

Cuc thi và tham gia Hi dông ngh thut Cuc thi. 
- M?ii các ngh sT nhip ãnh chuyên vã không chuyên trong và ngoài tinh 

tham gia dir thi, l phát &5ng,  1 tng kêt. 
- T chirc thông báo, vn dng, tuyên truyên các ni dung, The l cuc thi 

dn các t chirc, cá nhân trong vã ngoài tinh tharn gia cuc thi. 
- To chirc dàng tãi các an phârn ãnh di thi có chat lu'çing trên các phuong 

tin thông tin dai  chñng do do'n v quàn l. 
2. D nghj Ban Tuyên giáo Tinh üy 
- Cir di din Lnh do Ban Tuyên giáo Tinh üy tharn gia Ban TO chrc cuc thi. 
- Thrc hin các ni dung do Tru&ng Ban To chirc cuc thi phân cOng. 
3. Be nghj Sr Van hóa, The thao và Du ljch: 
- Cir di din tham gia Ban T chñ'c và Thu k Cuc thi. 
- H trçi tuyên truyn rng rài The I Cuc thi trên các phuong tin thông 

tin chuyên ngành trong và ngoài tinh. Gü'i cOng van thông báo Kê hoch cuc thi 
dn các Phông VHTTDL và Trung tarn Van hóa — The thao các huyn, th!, 
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thành ph& tinh Thanh Hóa d nghj phi hçp và tto diu kin cho các tác già tác 
nghip. 

- Cap giây phép Triên lam ành ngh thut "Vé mien Di tIch, danh thãng 
xcr Thanh". 

4. Be nghj S Thông tin và Truyên thông: 
- Cir dai  din tham gia Ban To chirc cuc thi ãnh ngh thut "ye mien Di 

tIch, danh thäng xir Thanh". 
- Phi hgp vâi Hi Van h9c Ngh thut Thanh Hóa to chtrc thông tin cho 

báo, dài tuyên truyên chü dê và the l Cuc thi den vó'i cong chüng, thu hiit 
nhiêu ngh si nhiêp ành chuyên và không chuyên nghip tharn gia. Quâng bá các 
tác phâm dtt chat luqng cao den mi tang ip nhân dan. 

5. Be nghj So' Tài chInh: 
Thâm djnh kinh phi và quyêt toán Cuc thi ãnh ngh thut vi chü dé "Vê 

mien Di tich, danh thang xir Thanh" do Hi Van h9c Ngh thut Thanh Hóa 
trInh, báo cáo UBND tinh xem xét, quyêt djnh. 

6. Be nghj Bài Phát thanh và Truyên hInh Thanh HOa: 
Chi dao  Trung tam Triên lam - Hi chg và Quãng cáo phôi hçp vri Hôi 

Van h9c Ngh thu.t Thanh Hóa xây dng ni dung Makét, mat  bang trang trI 
ni, ngoi that Triên lAm dê trInh cAp có thârn quyên phê duyt; triên khai th?c 
hin in an, thi cong các ni dung trung bay Triên lAm; xây dirng Kê hoch tuyên 
truyên bang hInh thirc cô dng trirc quan nhu bang ron, pa nO... dac  bit là khu 
virc diên ra Triên lAm thu hut dOng dào quân chüng nhân dan den tham quan 
Triên lAth; Tháo dc 4t tu', thiet bj sau khi ket thiic triên lAm. 

7. Be ngh các ban, ngành, &rn vj có lien quan: 
- Dê nghj Báo Thanh Hóa, Dài Phát thanh và Truyên hInh Thanh Hóa, Tp 

chI Van ngh Xir Thanh phôi hçip trong cOng tác thông tin tuyên truyên ye cOng 
tác to chüc và kêt qua cuc thi. Riêng Tp chi VAn ngh Xir Thanh môi so them 
04 phii bàn màu dê dAng tài các tAc phâm Anh dir thi có chat lu'çmg. 

- Dê nghj các s, ban, ngành, UBND các huyn, thj, thành phô trên dja bàn 
tinh phôi hçip tuyên truyên, trien khai Cuc thi den can b, cong chüc, vien 
chirc, ngi.thi lao dng và nhân dan lao dng tai  dja phuong; to diêu kin thu.n 
lçi cho vic thâm nhp thirc tê sang tác cüa các nhà nhiêp Anh chuyên Va không 
chuyên nghip ti Co s den. 

Trên dAy là Kê hoch to chirc Cuc thi ánh ngh thut vâi chü d "Vé mien 
Di tIch, danh tháng x Thanh"; dê nghj các sO', ban, ngAnh, don vj, dja phu'ang có 
lien quan phOi hcip, triên khai thirc hin, dam báo chat luçing, hiu qua.!. 
No'i nhân: . - IXO'NG TRJJC HO! 
- Chñ tjch, cáo Phó Chü tjch UBND tinh (b/c); 

Ban Tuyên giáo Tinh üy (b/c); 
- S& VHTT&DL(b/c); 
- Các Si: Tài chInh, Tf&TT; 
- UBND các huyn, thj xã, thànli phô; 
- Hôi NSNA Vi& Narn; 
- Hôi VHNT/ LHCI-IVHNT cáo tinh, thành phô; 
- Dái Phát thanh và Truyn hInh TH; -P m Duy Phu'o'ng 
- Báo Thanh Hóa; 

- Liru: VT, VP. 
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UBND TINH THANH HOA 
HQI VAN HOC NGH THUT 
BAN TO CHC CUQC THI 
ANH NGH THUT vOl 

CHU BE "YE MIEN DI TICH, 
DANH THANG xU THANH" 

S: 116/TL-BTC 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dic 1p - Tir do - Huh phñc 

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 8 nám 2022 

THE L1 
Cuc thi ãnh ngh thut vi chü d "V mien Di  tich, danh thng xfr Thanh" 

Thirc hin Nghi, quyêt so 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 cña B ChinE trj "V 
xây drng và phát triên tinE Thanh HOa den nãrn 2030, tam nhmn den näm 2045"; 
Thrc hin Nghi, quyêt Di hi Dâng toàn quôc lan thir XIII, nhim kS' (2021-
2026) 

Thrc hin Nghj quyêt Di hi di biêu Dáng b tinh Thanh Hóa lan thir 
XIX, nhim k' (2020-2025), trong do xác djnh du 1ch là ngành kinh té rnüi 
nh9n và mic tiêu dua Thanh Hóa trâ thành mt trong nh&ng trung tam du Itch 
cUa Ca nithc; Nlhärn giâi thiu danh lam thàng canE, di tIch ljch sir van hóa va 
hInh ãnh dat nixc, con ngui xir Thanh; dông thài cung cap tu lieu mâi phc v 
san xuât an phâm tuyên truyên, quâng bá du ljch Thanh Hoá. Thông qua Cuc 
thi và Triên lam s khuyên khIch các ngh si sang to nhiêu tác phâm mi có giá 
tr ye ni dung và ngh thut, phiic vçi dôi song van hóa tinh than cüa nhân dan. 

Thirc hin Cong van so 1637IUBND-KTTC ngày 02/02/2021, Cong van so 
5498/UBND-VX ngày 21/4/2022 và Cong van sO 7347/UBND-VX ngày 
25/5/2022 cüa UBNID tinh Thanh Hóa ye vic to chirc Cuc thi ành ngh thut 
vói chü dê "Vé mien Di tIch, danh thäng xt'r Thanh"; 

Can dir Kê ho?ch  so 85/KH-VHNT ngày 17/6/2022 cüa Hi VHNT tinh 
Thanh Hóa ye vic to chute Cuc thi ành ngh thut vO'i chü dê "Vê mien Di tIch, 
danE thàng xur Thanh" näm 2022; 

Can cü Quyêt djnh so 114/QD-VHNT ngày 17/8/2022 cüa Hi VI-INT tinh 
Thanh Hóa ye vic thành 1p Ban To chuic Cuc thi ânh ngh thut vir1 chü dê 
"Vê mien Di tIch, danh thäng xü Thanh" näm 2022; 

Ban T chuic ban hành Th l Cuc thi ãnh ngh thut vi chü d "\T 
mien Di tich, danE thàng xü Thanh", cii the sau: 

1. Thb'i gian to chii'c: 
- Phát dng cuc thi: Ngày 24/8/2022 
- Thii gian nhn ânh tr ngày phát dng cuc thi den hêt ngày 15/11/2022. 
- Thñ gian châm ânh dci thi: Cuôi tháng 11/2022 
- To chuire triên lam, tOng kêt và trao giâi: Dâu tháng 12/2022. 
2 Bôi tYng tham i1 
- Các ngh si nhiêp ành chuyên nghip và khOng chuyên nghip là cong 

dan Vit Narn và ngui Vit Narn sinh sOng, lam vic trong nuc và ntrôc 
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ngoài, ti'r clU 18 tuM trâ len du có th gi tác phm tham dr Cuc thi và Trin 
lam. 

- Các thành viên Ban T chirc và Hi dng nghê thut, To Thu k' khÔng 
diiic giri tác phâm tham dir Cuc thi và Trin lam. 

3. Chü dê, ni dung và the 1oii: 
- CuOc thi ânh ngh thut vói chü dé: "Vé mien Di tIch, danh tIung xá' 

Thanh" 
- Ni dung sang tác: 
+ NhCtng khoânh khäc cuQc song, net sinh hott thu'èng ngày, phong tiic tp 

quan, van hóa am thirc, mon ngon; hInh ãnh du khách khám phá, trái nghim cac 
san phâm, djch vi, du ljch, hOa mInh vào cuc song cüa ngithi dan bàn dla, 
nhtrng diem den du ljch và tai  cáe Ca s lu'u trü du 1ch tai  Thanh Hóa. 

+ Nhü'ng di tIch, danh thäng, cong trInh du lch - van hóa, các loti hInh du 
ljch, các lê hi, các hInh thirc van hOa dan gian, các lang ngh truyn thng... 
trên dja bàn tinh Thanh Hóa. 

+ Phán ánh cuc song duang di, con ngu?i, vAn hóa, phong cành, thiên 
nhien, cOng cuc xây dirng và báo v To quc Vit Nam... và các ni dung khác 
hrntng den giá trj chân, thiên, m. 

4. The phâm dir thi bao gôm 02 th1oi: 
+ Anh chip bang may ành k' thut so 
+ Anh ducic chp bAng srnartphone... 
4.1. Quy djnh tác phim dii' thi: 
- Anh dir thi, thñ gian sang tác trong vOng 5 nAm (2017-2022) 
- Anh dir thi là ãnh dan duó'i dng k' thut so, file ãnh djnh dngjpg. KIch 

thuâc chiêu dài nhât cüa ành tOi thiêu là 3000 px, dung lucing khOng qua 
6Mb.(Khóng dwctc chu' thIch và ghi ten tác giá trên ánh,). Tác giá ti.r tài ãnh dir 
thi len trang web cüa Ban To chiirc www.vernienditichdanhthangxuthanh.vn   

(HInh ánh cu'a các tác phám d' thi diéu kiçn bat buc phái du'crc chyp tgi 
tinh Thanh Ho'a, Tác phám chu'a tham gia dy' thi cap quôc gia hoc khu vy'c,. 

+ Anh d thi là ânh rnàu hoc den trAng. 
+ Tác giã có the gài ãnh dan và ành b dir thi. 
Mi tác già có quyên g1i tôi da 8 ãnh don và 2 ành b cho cá hai the 1oçi và 

chi duçic dung 01 ten, 01 dja chi d giri ành, nu tác già dfrng ngh danh phái ghi 
kern ten chInh cüa rninh. 

+ Anh dan: Môi anti là mt tác phârn. 
+ Anh b: Mi b ành dugc coi là rnt tác phâm, gôm tir 05 den 08 ánh. 

Anh dir thi phài dugc dt ten va chii thIch rO rang (khOng qua 100 chü'), (trén 
trang website nhn ânh së có hung dn ct the khi tác giã thirc hin vic giri). 
Trong tnthng hc'p tác già gi:ri ánh dir thi bao gOm cã ãnh don và ành b thI ành 
dan không trüng viii ânh trong b ành. 

- Anh dir thi không dugc xir l k5 thu.t lam thay dôi ni dung, càu tr1ic birc 
ành và bàn chat si,r vic cüa ãnh gOc. Tác già phài chju trách nhim ye bàn quyên 
tác phâm cüa mInh. Ban TO chc khOng chju trách nhirn ye bat cr tranh chap 
nao lien quan den bàn quyên tác phâm. 

4.2. H3i dông ngh thuIt: 
2 
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- Hi dng ngh thu.t së thirc hin châm ành online den giãi thuông. Kêt 
qua giài thuông së dixqc cong bô tai  Lê trao giài và Khai mac  Triên lam cuc thi. 

- Ban To chtrc s cong b k& qua ch9n triên lam trên trang Web cüa Cuc 
thi và thông báo danh sách tác giã, tác phâm duçc chçn ti các tác giâ. 

- Thành viên Ban To chirc, Hi dông ngh thut, To Thu k khOng giri ánh 
dir Cuc thi. 

5. Phtrrng thirc và thô'i gian gfri ãnh: 
5.1. Phiwng thác: 
- Giri ãnh trrc tiêp tai  www.vemienditichdanhthangxuthanh.vn  (thirc hin 

theo các buâc huàng dn tai  trang web). 
5.2. Thôigian: 
Th?i gian rthn tác phâm tir khi phát dng den hêt ngày 15/11/2022. 
5.3. S lu'çi'ng tác phâm tru'ng bay: 
- So lucmg ânh duçic chçn triên lam phii thuc vào chat luçmg cüa cuc thi, 

ma Ban To chic nhân duoc. 
- Anh vào vông triên lam, Ban To chirc së thông báo den tf.rng tác già. 
5.4. Giái thithng: 
02 h thông giài thrnng dành cho 02 the loai.  Tong so giài thuô'ng nhu sau: 
* Anh chçip bng may inhk5' thut so: gôm 10 giâi và giây chimg nhn, ci the: 
- 01 giài Nlhât: 20.000.000 dông/giài 
- 02 giài NhI: 15.000.000 dOng/giâi 
- 03 giâi ba: 10.000.000 dOng/giâi 
- 04 giái Khuyên khIch: 5.000.000 dOng/giâi 
* Anh duçic ch1ip bng smartphone... gOm 10 giài và giây chüng nh.n, c11 the: 
- 01 giãi Nhât: 15.000.000 dông/giài fOAj j  
- 02 giâi NhI: 10.000.000dông/giái 
- 03 giài Ba: 5.000.000 dông/giài 
- 04 giâi Khuyen KhIch: 3.000.000 dng/giãi 
(TOng giá tr giài ththng là: 162.000.000 dông chn) 
Ca câu giài ththng có the thay dOi, can cr vào chat luqng tác phâm cüa 

môi the loai. 
6. Tiêu chI ch9n tác phâm trirng bay và trao giãi thwing: 
- Ni dung tác phâm mang hoi th cüa cuc song throng dai;  the hin dm 

net chü dê, ni dung sang tác cüa the ba1  ânh hin thçrc; có thông dip rO rang, 
góc nhIn rni 'a. 

- Xuât sac ye k' thut và ngôn ngü nhiêp ành; bô civic sang tao;  ánh sang 
dçp; hInh ânh có tInh thâm m5, ngh thut cao. 

7. Quyên lqi vã trách nhim cüa tác giã: 
7.1. Quyên 19i: 
- Tác giâ có tác phâm dugc trung bay tai  Cuc thi và Triên lam duçic huing 

thu lao trung bay theo che d hin hành ciLia Nhà nrnc; duc trao Giy chüng 
nhân cüa Ban TO chirc. 

7.2 Trách nhiêm: 
- Các tác giâ có ành di.rçic ch9n trung bay phài t1r in ãnh np v Ban To 

chirc. Khô (50cm x 75cm) dê xét giái. 
3 



him Duy Phirong 
Chü tich Hi VHNT Thanh Hóa 

- Tác giá gri tác phârn den tham dir dông nghia vi vic chp nhn mpi quy 
djnh do Ban To chi.rc de ra. 

- Tiên giãi thung và thu lao trixng bay, tác giá phái np thug thu nhâp cá 
nhân theo luât thuê hiên hành cüa Nhà nu'óc. 

7.3. Lwu: 
- Các tác phârn phrn quy së bj 1oti khói Cuc thi và Trin lam. 
- Ban To chrc không chju trách nhirn vi các tác pMm bj hu hông, rnt 

mat, chm trê trong qua trInh giri tác phârn. 
- Tác phâm duçc trao giãi thu&ng vâ du'çic chn trung bay ti Cuc thi và 

Triên lam, UBND tinh Thanh Hóa, S Van hóa, The thao và Du Ijch, Hôi 
VHNT Thanh Hóa duçc quyên sir ding dê phiic v1i cho các nhim vu chInh tn, 
tuyên truyên, dôi ngoi không nhärn rnc dIch thuang mi ma không phái trá 
them bâtkST chi phi nào khác. Quyên nhân thânthuc ye tác già. 

- Nêu phát hin tác phârn vi phm bàn quyên, Ban To chtrc së hüy bó két qua 
châm ch9n, ti.rc giãi thuO'ng và các quyên igi khác (nêu co) vâi tác phâm do. 

* Thzth'ng tr.rc Ban To chi'c cuç5c thi: 
- Ong Nguyen Van Thy — Phó hi tjch Thu'àng try'c H5i VHNT Thanh 

Hóa: Phó Ban tru'c Ban To chi'cc cuóc thi. So dién thoai: 09 77.860. 137 
- H5i Van hQc Ngh thut Thanh Hóa — (Tang 8 Tni so' hQp khOi các dan vf 

w nghip tinh Thanh HOa - dwàng L) Narn Dé, phu'àng DOng Hu'crng, thành phO 
Thanh Hóa), SO diii thoçii: 0237.3852.338. 

Ban To chrc Cuc thi trân trQng thông báo The 1 Cuc thi vâ rat mong 
nhn dixcic sr tham gia, hung rng nhit tInh cüa các tác giã trong và ngoài tinh 
tich circ tham gia d Cuc thi "V min Di tjch, danh thãng xu Thanh" dt kêt 
qua t& dp./. 
No'! n1,in: M. BAN TO CHU'C 
- Chü tjch, các Phó Chtt tjch UBND tinh (b/c); 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy (b/c); 
- Các S&, ban ngành cap tinh; 
- UBND các huyii, thj xä, thành phô; 
- HOi NSNA Viét Nam; 
- Hi VHNT/ LHCHVHNT các tinh, thánh phô; 
- Các thành viên BTC Cuôc thi; 
- Các cci quan báo chI dóng trên dja bàn tinh; 
- Các co quan báo, dài dja phiio'ng; 

- Luu: VT, VP. 
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