
sO VAN HOA vA THE TI-lAO HA NQI CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
BAN TO CHUC CUQC THI Dc Ip - Tiy do - Htnh phüc 

S: .1I2'/TB-BTC Ha Noi, ngày fltháng f  nàm 2022 

THÔNG BAO 
A A A A A The Ic to chuc CUQC thi sang tac tranh co dçng tuyen truyen ye 

"Phát triên van hóa, xây d(eng ngwiri Ha Nêi  thank ljch, van mink 
Giai dogii 2021-2 025" 

Thvc hien K hoach s 176/KH-UBND ngày 30/7/2021 cüa UBND thành 
phô Ha NOi  ye Thvc hin Chtwng trInh so 06-CTr/TU ngây 17/3/2021 cUa Thành 
üy Ha NOi  ye "Fhát trién van hóa, náng cao chat lupng nguón nhdn hec, xdy dung 
ngzrô'i Ha N5i thanh ljch, van minh giai dogn 2021-2025 "; 

S& Van hóa va Th thao Ha NOi  Thông báo Th 1 T chüc CuOc  thi Sang tác 
tranh cO dng Tuyên truyên ye "Phát trién van hóa, xay deng ngzrài Ha Nai  than/i 
ljch, van ni/nh giai dogn 2021-2025 ", cii the nhu sau: 

I. MIJC DhCH, YEU CAU vA NQI DUNG THE HItN 

1. Cuc thi nh&m tuyn chçn nhfrng tác phm tiêu biki, xuAt s&c phvc vy céc 
hoat dung tuyên truyên vâ thirc hin Chuang trInh sO 06 - CTr/TU cüa Thành Uy Ha 
Nôi ye "Phát triên van hóa, ndng cao chat lup'ng nguón nhán 

lvc, xay dy'ng ngirJi 
Ha Nt2i  thanh l/ch, van rn/nh giai dogn 202 1-2025 ". 

2. Tuyên truyn mic tiêu cüa chucing trmnh là phát tri& van hoá và con nguô1 
Ha NOi  trén cci sä phát huy truyên thông Thàng Long - Ha Ni nghin nãm van hiên; 
TP vi hoà bInh, TP sang tao  và tiép thu tinh hoa van hoá nhân loai.  Xác djnh rO phàt 
triên van hoá, xây dmg nguôi Ha NOi thanh ljch, van mith là nhim 1'  quan trpng, 
thutng xuyên cüa cá h thông chInh trj; thçrc sr trâ thành giá trj tinh than to iOn, 
sfrc math, nguôn lvc nQi sinh quan trçng quyêt dinli  sr phát triên ben vftng cUa Thu 
dO. 

3. Tuyén truyen v các giá trj truyôn thông ye yang cüa ThU do, trong do giã 
trj nOi bt là truyên thông cUa nguti Ha NOi trong chiên dau và bào v To quôc, xãy 
dijng ThU dO; trong lao dung can cU sang tao;  trong truyên thông van hóa gia dinh, 
nép song van minh, thanh ljch; Nh&ng thành t%ru kinh té, van hoá - xa hOi cUa Thu 
dO, day manh  sr nghip cong nghip hOa - hin 4i hOa. 

4. Tuyén truyn san rng tOi dOng dão qu&n chUng than dan truyn thtuig 
cách mang,  lông yêu nuOc, lông tçr hào dan tOe,  nâng cao thüc trách nhiern cüa 
quân ehUng than dan, các cap các ngãnh, trong sg nghip xay drng và bâo v To 
quOc, thy dung  ThU do. 
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ii. nth TIXçcNG THAM GIA 

Là nhftng hça si chuyên nghip và không chuyên trén toàn qu&, cong dan 
Vit Nam và nguäi Vit Nam djnh cu a nuórc ngoài. 

Thành vién Ban T chüc, Ban Giám khão, T giáp vic không duçxc gui tác 
phm tham gia dv thi. 

III. YEU CAU vA H!NH TIIU'C GUI TAC PHAM DI)' Till 

1. Yen cAu và tác phm diy thi 

1.1. Kich thuôc tác ph.m dv thi: 54 cm x 79 cm. 

1.2. Tác phAm phài là nhftng sang tác trong th&i gian gàn day, chua gui thani 
gia cuOc  thi khác, chin duçrc ph bin duOi b.t cCr hInh thirc nào. 

1.3. M& tác già duqc gài mt hoc nhiêu tác phm dv thi. 

2. Hhnh thfrc gUi tác phm di; thi 

Ban th chüc nhn tác phm dv thi theo 02 hmnh thirc: 

2.1. flinh th&c th& nhJt: The già gui qua thu dien tü (Email) 

Mi tác phAm du thi là 01 File dng k5 thut s6 djnh dng JPG dam bào in 
chat luccng rO net kIch thuâc tir 54 cm x 79 cm trâ len, dung lucxng tü 5Mb trâ len, 
d phân giãi 300dp1 (mat truâc, ben phài, phIa duOi cüa tác ph.m ghi rO hç ten, nam 
sinh, dja chi, s6 din thoai, Email cüa tác già) và gui vào dja chi Email: 
phongsukientlhngmai1.com. HE 

2.2. I4inh th&c th& hai: The giâ gfri trrc tip qua du&ng butt din 

- Tác phAm duqc in trên giAy kIch thuâc 54cm x 79cm. PhIa sau tác phãm
PH 

góc ben phãi ghi rO hQ và ten; nàm sinh; dja chi; s din thoai; Email cüa tác giá Va 
gui Ban to chirc Cuc thi theo dja chi: Phông Sir kin - Trung tam Thông tin triên 
lam Ha NQi. Dja chi: 93 Dinh Tién Hoàng, Hoàn Kim, HaNOi. 

- Thôi gian tip then: Trong giä hành chInh 

IV. GIAI TIJIIONG 

Ban T chirc sé trao giAy chimg nhn cho các tác giâ dat  giãi va tin thuOng 
kern theo: 

- 01 giài dc biet frj giá 10 triu d6ng (Mzc&i triu dngj 

- 01 giài Nht trj giá 5 triu dng (Nám triçu dáng). 

- 02 giài NhI: mi giài trj giá 3,5 triu d6ng (Ba triçu nám tram nghin a'óng). 

- 03 giài Ba: m& gài trj giá 2,5 triu dng (Hai triçu nàm tram nghin dng). 

- 10 giãi Khuyn khIch: mi giài trj giá 1,5 triu dng (Mc5t triçu nàm tram 
nghin cldng). 
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v. St DUNG  TAC PHAM 

1. Cue thi Sang táe tranh e dQng Tuyên truyk v& "Phát triJn van hóa, xdv 
dgng ngzr&i Ha NQi thanh i/c/i, van mm/i giai a'ogn 2021-2025" không nham myc 
dIch kinh doanh. 

2. Cáe tác phrn dr thi không trâ lai  tác giâ, Ban To chire dirge quy&n sU' 
diing cac táe phâm dat  giâi và cac tác phâm có chat h.rgng tot dé phvc vii các boat 
dng tuyén truyén duOi mci hinh thüc khi thây phü hgp. 

3. Tác ph.m dugc in trong cac tãi lieu tuyên truyM tác giâ dirge hithng nhun 
bitt theo quy djnh cita pháp lu@ hin hãnh. 

VI. TRACH NHIM CUA TAC GIA 

1. Bàn quyn thuOc v táe giá tham du CuQc thi, tác giã chju trách nhirn ye 
quyên tác giã, thuê thu nhp cá nhân, các quyén lien quan theo quy djnh cüa phãp 
luât va thuc hién nghiêm tuc The lê cuôc thi Ban To chuc khOng chiu trach nhiêrn 
ye nhttng tranh chap quyên tác giâ vâ quyên lien quan. Ban To chite sêthu hôi giãi 
thu&ng và giây chfrng then khi eó phát hin vi pham quyên tác giã, quyên lien quan 
theo quy djnh cita pháp 1ut hin hanh. 

2. Viec np tác phAm tham gia CuOc  thi kh&ng djnh tác giá ch.p thun Th I 
CuOc thi va chuyên giao quyên sir dvng  tác phãm cho Ban To chirc CuOc  thi. 

VII. THUI H4N, Mfl NH4LN vA TONG KET TRAO GIAI THU'ONG 
A. • 2 1. Thoi gian cuoi cung nh?n tac pham diy thi (bao gom ca 02 hun/i thuc): 

Ngày 22/9/2022 (Các don vj và tác già a xa, cAn cit theo dâu buu din noi gin v? 
ngày tác giâ gUi tác phâm); qua Email cita Ban to chic CuOc  thi két thitc vào 24h00 
ngày 22/9/2022). 

2. Nd nhn tác phm 

- Phông Sv kin - Trung tam Thông tin trin lam Ha NOi.  Dja chi: 93 Dinh 
Tiên Hoàng, Hoãn Kiêm, Ha NQi. 

- Dien thoai lien h: 0243.9361197 (Phông Sr kin) - DD: 0947363388 (DIe 
Luu Ngçc Phan). Email: phongsukientlhngmai1.com  

- Th&i gian tip nhn: Trong giä hành chfnh 

3. U tng kt và trao thu'&ng Cuc thi 

- Dr kin vao tháng 10 nAm 2022 (Thai gian và cl/a dim Ban Ta ch&c sê có 
thóngbáosau). 

- K& qua Cuôc thi Sang tác trait c6 dng tuyên truyn v "Phát trién van 
hóa, xay dyng ngzthi Ha Nai  thanh 1/c/i, van minh giai dogn 2021-2025" sê ctugc 
thông báo rng rãi trén the phuong tien thông tin dai  chUng và cOng thông tin din 
tir cUa Sâ VHTT Ha Nôi. 

VIII. 1191 BONG ClAM, XET T4NG CAC GIAI THIRING 

Thãnh phn HØi dMg chm, xét tng các giãi thuông gm dai  din the co quan: 

.1 

T 



TRUONG BTC CUQC Till 

1AM DOC 
SO OA vA THE THAO HA NQI 

A Do Dinh Hong 
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- Hôi M9 thuât Viêt Nam; 

- Ban Tuyén giáo Thành Uy HaNOi; 

- Ciic Van hóa Ca s&; 

- Sâ Van hóa và Th thao HaNOi; 

- Các ha si chuyên ngành D hça, HOi  M5' thu@ Vit Nam. 

Ban T6 chive CuOc  thi mong nMn  duqc sij hutng ivng nhi@ tInh eüa eác h9a 
si ehuyên nghip, không chuyên nghip; sr phôi hcxp eüa các S& Van boa, The thao 
và Du ljch; Sà Van hOa và The thao; Trung tam Van hOa, Trung tam Thông tin triên 
lam, HOi  Van h9c Ngh thuat; cáe Truäng Dai  hçc M thu@ Vit Nam, Dai  hoc M' 
thut cong nghip Ha NOi,  Truâng Van hóa Ngh th4t trên cã nuOc tie CuOc  thi 
sang tác traIt cô dng thânh cong tot dcp./.- 

Nui nhân: 
- Hi M Thuât Vit Nam; 
- Ciic M9 thut Nhiép ânh va Triên lam; 
- Cvc Van hóa Ca sâ; 
- So VAn hoa iT, SO VHTITDL the tinh, TP; 
- Hi VI-INT các tinh, TP; 
- Các Truäng D?i  hçc M thut, Ngh thut; 
- Trung tam VHfl, Trung tam iTI'L các tinh, TP; 
- Cáe phông lien quan thuOc SO VHflHN; 
- Phông yin, Trung tam VHfl&TT' các qun, 

huyen, thj xã; 
- Các hoa s5 tham thr cuöc thi; 
- BGD SO, CVP SO; 

- Lmi: VT, TITITL(15 bàn). 
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