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THÔNG BAO 
LIEN HOAN ANH NGH THUIAT KHU VçC MIEN NUI PHtA BAC 

Ln thu 21 Ham 2022 ti Lai Châu 

KInhgüi:-Tinhu; 
-U'banNhandãn; 
- Ban Tuyën giáo Tinh Uy; 
- Sâ Van boa, Th thao và Du ljch; Sâ Van hóa và Th thao; 
- Hi (Hi LH) Van hQc Ngh thu4t 
Tinh .7ü1 i? 

- Thirc hin Nghj quyt sé 23-NQ/TW cUa Bô ChInh trj v tip tuc xay drng 
và phát triën van h9c ngh thut trong thai k' mOi. 

- Tip tjc thirc hin Kt 1un s 01-KL/TW ngày 18/5/2021 cüa BO ChInh tn 
v tip t'ic thirc hin Chi th so 05-CT/TW "Vé day math  hc tp và lam theo tr 
tixâng, dao  dirc, phong cách Ho ChI Minh". 

- Duçc s1r dng cüa Ban Tuyên giáo Trung wmg; Bô Van hóa, Th thao và 
Du ljch; sr nhât trI cüa lath do tinh, thành phô; Hi (Hi Lien hip) Van hQc 
Ngh thut và S Van hóa, The thao và Du ljch; Sâ Van hóa và The thao các tinh 
trong khu vi,rc. 

Hi Nh si Nhip ãnh Vit Nam phi hcp cüng Hi Van h9c Ngh thut tinh 
Lai Châu to chirc "Lien 1,oan ãnh ngh thuIt Kizu vrc mien nái phz'a Bdc lan 
(ha 21 nàm 2022" tai Lai Châu. Các dan vj tham gia Lien hoan gôm các tinh: Cao 
Bang, Bàc Giang, Bàc Kan,  Din Biên, Ha Giang, Hoà Binh, Lai Châu, Lao Cai, 
Lang San, Phü Th9, Son La, Thai Nguyen, Tuyên Quang, Vinh Phüc, Yen Bái. 

i. oE TAI: "Ye dçp - dat ntró'c, con ngir&i min nüi phIa Bc" 

Tác phm dir Lien hoan là các tác phm thuc mi th loai nhip ãnh: Phong 
cãnh, chan dung, sinh hoat dO'i thuè'ng, phãn ánh ye dp thiên nhiên, dat nuc, con 
ngi.thi trong khu v1xc mien nüi phIa Bac. Phãn ánh nh0ng thàth tru kinh tê, khoa 
hQc k thut, an sinh xä hi, quOc phOng - an ninh, tang cixing giao luu, hi nhap 
quôc te; nhttng diên hInh tiên tiên trong h9c tp và lam theo tu tuOng, do &rc, 
phong cách Ho ChI Minh; nhUng net dçp trong di song van boa tinh than cüa 
dong bào các dan toe trong vic gitt gIn và phát huy bàn sac van hóa dan tc, bão 
v chü quyên biên giài quôc gia. 



Khuyn khIch các tãc phm phát hin, báo tn, khai thác các giá trj Di san 
van boa vt the, phi vt the khu virc mien nUi phIa Bäc. 

II. THE L: 

1. Di tuçlng tham dr: Các nhà nhip ânh chu,yên và không chuyên nghip 
sinh song và lam vic trong khu virc mien nüi phia Bäc 

2. Anh tham dir Lien hoan duâi clang k thut s& file ãnh djnh dang jpg. KIch 
thuóe chiêu dài nhât cüa ãnh tOi thiêu là 3000 px, dung lucmg không qua 6Mb. 
(Khong du'crc chi thIch và ghi ten tác giá trên ánh). Tác giâ t tãi ánh dr lien hoan 
len website cüa Ban tO chirc www.Lienhoananhkhuvuc.vn  thirc hién theo 
buâc huOng dn t?i  website). 

3. Anh dij Lien hoan phãi dtrçc chp trong khu virc min nüi phia Bc. 

- Anh dir lien hoan là ânh màu hoc den trng. 

- Tác giã có th gfri ânh clan vâ ành b d? lien hoan. 

- Mi tác giã Co q,uyn gri thi da 08 the ph.rn tham dir Lien hoan (ca ânh dan 
và ánh be).  Chi di.rçc lay 01 ten, 01 dja chi gi:ri ãnh, nêu tác giá ding ngh danh phãi 
ghi kern h9 ten cüa mmnh. 

+ Anh don: Mi ãnh là mt tác phm. 

+ Anh b: Ti da 02 bc ãnh, mi b ãnh duçc coi là mt the phAm, gcm tir 05 
dn 08 ãnh. Ban To chrc khuyen khich b ành có phan chü thIch (tôi da 150 tlr) 
giOi thiu nOi  dung cUa b) ãnh (trên website nhn ãnh se có hung dn cl,I the khi 
the giã thirc hin vic giri ãnh). 

Trong tnr1ng hçrp tác giã gCri ãnh di,r lien hoan bao gm cã ânh don và ânh b) 
thl ãnh don không trüng vi ãnh trong b ãnh. 

4. Không chtp nhn nhthig tác phrn dà dt giái thung hotc trin lam cp 
quôc gia và khu virc truâc day do Hi Ngh sTNhiêp ânh Vit Nam to chtrc hoc 
bão trg (ánh dã dqt giái và triên lam cap tinh van du'çrc tham dl! lien hoan). 

5. Trách nhim cüa tác giá: 

- Thrc hin dung th 1 lien hoan; vic gcri tác phAm tham gia dir lien hoan 
dông nghTa vi vic tác giã chap thu.n mi quy djnh trong the l lien hoan. 

- Chju trách nhim v quyn tác giã, quyn lien quan và thus thu nhp Ca 
nhân theo quy djnh cüa pháp lut. 

- Tác giã vi pham quy ch cUa lien hoan khi bj phát hin: 

+ Nu là hi viên Hi NSNAVN, BTC hüy toàn b tác phâm tham dij lien 
hoan, không duqc xét tirc hiu, giài thix&ng nhiep h xuât sac vâ ho tr sang tác 
trong nãm 2022; thông báo rng rãi trên website cüa Hi; 

+ Nu chua là hi viên Hi NSNAVN, BTC hüy toàn b the phAm tham di,r 
lien hoan, khOng xét kêt nap  hi vién nêu dü diêu kin kêt nap  näm 2022. 



6. S lucing ãnh duçc ch9n trin lam ph1i thuOc  vào chAt lucmg cUa cac tác 
phâm tham dir, nhung không qua 10% so ãnh Ban to chi'rc nhn duçvc. 

7. Ban t chüc duçc quyn sir diing hInh ãnh dir lien hoan vài mic dIch quãng 
bá truyên thông cho Lien hoan (in catalogue) không phãi trã nhun ãnh. 

8. Thãnh viên Ban t chüc, T thu k, Hi dng giám khão không gui ânh 
tham du lien hoan. 

III.TO CH1C 

- Ten trin lam: "Lien hoan ãnh ngh thut k/,u vtc min nái ph ía Bc 1n 
thá'21 nàm 2022" 

- Hi Ngh si Nhip ãnh Vit Nam trao các giãi Dng dci, Huy chucmg 
Yang, Huy chucmg Bac,  Huy chuong DOng, giãi Khuyên khIch; kern theo tiên mt 
40.000.000 dông (Bón mz.rcli triçu dong,); Bang chthig nh.n triên lam; cir HOi dông 
giám kháo; tham gia cüng don vj dãng cai diêu hành to chirc trao giãi vâ khai mac 
triên lam. 

- Tinh däng cai thành 1p Ban Chi dao,  Ban T chCrc (cir Truâng, Phó ban và 
cac thành viên), chü tn các cOng vic to chi.irc: dja diem, nhn ãnh, to chirc trung 
bay và khai mac  tniên lam, can dOi h trV các khoãn chi cho vic tO chirc Lien hoan 
khu virc mien nUi phia Bäc. 

- Tinh nào có thu cu trin lam bO ãnh nay thI däng k vâi tinh däng cai trong 
dp khai mac  vã chju mi chi phi vn chuyên nhn và trã ãnh. 

- Các tinh dn dir L trao giái và khai mac  trin lam ti,r tüc kinh phi di 'ai,  an, 
nghi cho các thành viên trong doàn suôt qua trInh tham dir lien hoan. 

IV. HOI BONG GIAM KHAO: 

Do Hi Ngh si Nhip ánh Vit Nam ci:r và ra quyt dnh thành lap. 

V. TH€1I GIAN: 

1- NhIn ãnh trên website: Ti'r ngày phát dng dn ngày 30/8/2022. 

- Gui tr1rc tiEp tai  website: www.Lienhoananhkhuvuc.vn  

* D bão mt các tác phAm ãnh dix Lien hoan, Ban th chuc không trçi giüp 
tác già gui ãnh len website cüa Lien hoan. 

2- Lch ch9n ãnh triln lam và chim gidi: 

- Ljch chQn ãnh trin lam và giái thu&ng: Tr ngày 03/9 dn ngày 08/9/2022; 

- Cong b ãnh duçc trin 1am: 10/9/2022; 

- P/zuung tliá'c cIum ch9n: Các giám khão chAm dc 1p  trên phn mm 
châm ânh online chuyên ding. 

- Ban to chuc sê cong bô trên website Lien hoan vâ thông báo den tung tác 
giã cüng Hi VHNTcác tinh trong khu vrc có ânh ducic ch9n triên lam. Yêu câu 
các tác giã có tác phâm triên lam phôi hcTp vOi Hi (Hi LH) Van h9c Ngh thut 
tinh mInh tp hçTp các file ãnh duçc triën lam chat luvng cao, 1p danh sách tác 
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phrn - tác giã trin lam gui v Ban T chirc Lien hoan trithc ngày 20/9/2022 (Ban 
To chrc không nhn file ãnh riêng lé cüa trng tác gia). 

Bja chi nhn file ãnh chit lu'qng cao và danh sách: 

+ Hi Van h9c Ngh thut tinh Lai Châu 

Lien h: D/c Nguyn Thanh Mai (DT: 0213 387 7732) 

3- Khai mzc triên lam: tháng 10 näm 2022 (dii kin). 

VI. GIAI THU'ONG: 

+02 Huy chrnmg Vàng, kern theo mi HC: 5.000.000 dông 

+04 Huy chuong Bac,  kern theo mi HC: 2.500.000 dng 

+06 Huy chucrng Dông, kern theo mi HC: 1.500.000 dng 

+ 08 giái Khuyn khIch, mi giãi: 1.000.000 dng 
* Giãi dng di: 03 giãi dng di (dng hang) mi giài: 1.000.000 dông. 

Nhtfrig tác phm dat  Huy chuong Vàng, Bac,  Dng, giãi Khuyen khIch duc 
tInh diem xét tithe hiu và tham dir xét Giãi thithng Nhiep ãnh xuât sac hang nAm; 
các tác phâm dat  giãi và triên lam duçic dua vào xét ho trV sang tác theo quy djnh 
cüa Hi Ngh si Nhiêp ãnh Vit Nam. Dôi vâi các tác giã chua là hi viên Hi 
Ngh si Nhiêp ành Vit Nam thi mi tác phâm dat  giãi hoc triên lam duc tinh 
dim khi xét kêt nap  hi viên theo Quy chê cüa Hi. 

Trân tr9ng cam on! 

Noi nhn: 
-Nhiitrên; 
- Chi hi NSNAVN trong khu viic (Phô blln hi vién); 
- UV BCH phi trách KV; 
- Li.ru VP, Ban STTL, HDNT (NT-79). 

TM. HOT NSNA VIET NAM 
CHU TECH 
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