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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
  HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 
 
                    Số: 71/TB -VHNT                      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                       Lạng Sơn,  ngày 05  tháng 6  năm 2017 
          

           

THÔNG BÁO 
Về việc Liên hoan Ảnh Nghệ thuật Khu vực Miền núi phía Bắc  

Lần thứ 17 năm 2017 tại tỉnh Bắc  Giang 
 

                 
Kính gửi:………………………………………………………. 
………………………………………………………………….. 
 

Căn cứ thông báo số 52/TB-LHKV-NA, ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội 
Nghệ sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam về việc Tổ chức Liên hoan Ảnh Nghệ thuật Khu vực 
Miền núi phía Bắc lần thứ 17 năm 2017 tại tỉnh Bắc Giang;  
 Thực hiện chương trình hoạt động trong năm 2017, Hội Văn học Nghệ thuật 
tỉnh Lạng Sơn thông báo cho hội viên Chi hội Nhiếp Ảnh tham dự Liên hoan Ảnh 
Nghệ thuật Khu vực Miền núi phía Bắc lần thứ 17 năm 2017 như sau:  
 

1. Đề tài: “Thiên nhiên - Con người khu vực Miền núi phía Bắc”: Các tác 
phẩm thuộc mọi thể loại: Phong cảnh, chân dung, sinh hoạt đời thường, tĩnh vật… thể 
hiện vẻ đẹp thiên nhiên đất nước, con người trong Khu vực miền núi phía Bắc. Phản 
ánh những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, an ninh Quốc phòng, 
tăng cường giao lưu hội nhập quốc tế.… ; Những tấm gương điển hình tiên tiến, học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những nét đẹp trong đời sống văn 
hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc. Khuyến khích các tác phẩm mang nội dung giới thiệu tiềm năng phát triển 
kinh tế- xã hội tại địa phương trong Khu vực, đề tài xây dựng nông thôn mới và 
chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại. 

 
2. Thể lệ:  
- Đối tượng tham dự: Các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp trong 

khu vực Miền núi phía bắc. 
- Ảnh dự Liên hoan là ảnh đơn dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh định dạng jpg. 

Kích thước chiều dài nhất của ảnh tối thiểu là 3000 px, dung lượng không quá 6Mb. 
(Không được chú thích và ghi tên tác giả trên ảnh). Tác giả tự tải ảnh dự liên hoan lên 
trang web của Ban tổ chức www.lienhoananhkhuvuc.vn. (Thực hiện theo các bước 
hướng dẫn tại trang Web). 

- Ảnh dự Liên hoan phải được chụp trong Khu vực miền núi phía bắc. Mỗi tác 
giả được gửi tối đa 8 ảnh màu hoặc đen trắng. Tác giả tham dự Liên hoan đồng nghĩa 

http://www.lienhoananhkhuvuc.vn/
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với việc chấp nhận thể lệ của Liên hoan ảnh Khu vực, chỉ được dùng 01 tên, 01 địa 
chỉ để gửi ảnh. Nếu tác giả dùng nghệ danh phải ghi kèm tên chính của mình, đồng 
thời chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Nếu tác giả vi phạm, Ban tổ 
chức sẽ loại toàn bộ số ảnh của tác giả đó mà không phải báo trước. 

- Không chấp nhận những tác phẩm đã được giải thưởng hoặc triển lãm trong 
nước, khu vực trước đây do Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc bảo trợ 
(ảnh đã đoạt giải triển lãm cấp tỉnh vẫn được tham dự Liên hoan) 

- Ảnh của tác giả được Hội đồng Giám khảo, Ban tổ chức chọn vào vòng triển 
lãm và đoạt giải, Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn sẽ thông báo các tác giả phóng 
ảnh theo yêu cầu và nộp về Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn. Mỗi tác phẩm được 
chọn triển lãm cần phóng 02 ảnh cỡ 30cm x 45cm cho trưng bày triển lãm và chấm 
giải.  

 
3. Thời gian gửi tác phẩm dự Liên hoan: 
- Tên triển lãm: “Liên hoan ảnh Nghệ thuật Khu vực Miền núi phía Bắc lần 

thứ 17 năm 2017” 
- Tác giả tham dự Liên hoan Gửi file ảnh cho Ban tổ chức Hội Nghệ sĩ Nhiếp 

ảnh Việt Nam trên web: Từ ngày 10 tháng 4 năm 2017 đến hết ngày 05 tháng 9 năm 
2017. Gửi trực tiếp tại trang web: www.lienhoananhkhuvuc.vn  

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam chọn ảnh triển lãm và chấm giải: Từ ngày 07 
đến ngày 20 tháng 9 năm 2017. Phương thức chấm chọn: Các Giám khảo chấm độc 
lập trên phần mềm chấm ảnh online chuyên dụng. 

- Ban tổ chức Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam công bố, thông báo ảnh được 
triển lãm và đoạt giải đến Hội VHNT các tỉnh : Ngày 15 tháng 9 năm 2017. 

Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn nhận ảnh chọn vào vòng triển lãm và 
đoạt giải từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017. 

- Chấm giải: Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2017 tại Bắc Giang 
- Thời gian Khai mạc Triển lãm: Ngày 7 tháng 10 năm 2017 tại Bảo Tàng tỉnh 

Bắc Giang. 
Điện thoại:  
 
4. Giải thưởng: 
- 02 HC Vàng, kèm theo mỗi HC:   5.000.000 đồng 
- 04 HC Bạc, kèm theo mỗi HC:  2.500.000 đồng 
- 06 HC Đồng, kèm theo mỗi HC:  1.500.000 đồng 
- 08 giải Khuyến khích mỗi giải:  1.000.000 đồng 
- 03 giải đồng đội, mỗi giải:          1.000.000 đồng và cờ lưu niệm 
Những tác phẩm đoạt giải được tính điểm xét tước hiệu và tham dự xét Giải 

thưởng nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm; các tác phẩm đoạt giải và trưng bày triển lãm 
được đưa vào xét tài trợ sáng tác theo quy định của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. 
Đối với các tác giả chưa là hội viên Hội NSNA Việt Nam thì mỗi tác phẩm đoạt giải 
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hoặc trung bày triển lãm được tính điểm khi xét kết nạp hội viên theo Quy chế của 
Hội. 

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn xin thông báo tới các hội viên Chi hội 
Nhiếp ảnh tham gia Liên hoan ảnh Nghệ thuật Khu vực Miền núi phía Bắc lần thứ 
17năm 2017 đạt kết quả tốt./. 
  
 
 Nơi nhận: 
- CT, Các PCT; 
- Chi hội Nhiếp ảnh; 
- Các Phòng, Ban Hội; 
- CV Ban CTHV & ST; 
- Lưu VT,                                                                                                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                       
 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Lộc Bích Kiệm 
 
   
                 
   

                                                                                                     
                                                                                                              
                                                                                                             

     
   

                                                                             
                                                                                                                                                                                
 
 
 




