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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: 
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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. 
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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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