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KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh Thời sự - Nghệ thuật
quận Hải Châu năm 2018
Nhằm góp phần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CTTU của BTV Thành ủy
về “Năm Văn hóa, Văn minh đô thị”; Chương trình thành phố “4 An”; Kỷ niệm
43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018)
và 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018); “Ngày
sách Việt Nam 21/4”; Hội sách Hải Châu - Đà Nẵng 2018 trên địa bàn quận,
UBND quận xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh
Thời sự - Nghệ thuật quận Hải Châu năm 2018, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Hướng tới chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018); Chương trình thành phố “4 An”; “Ngày sách
Việt Nam 21/4”; Hội sách Hải Châu - Đà Nẵng 2018.
b) Ghi lại bằng hình ảnh nhằm giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa,
con người Hải Châu. Giới thiệu đến người dân, bạn bè, khách tham quan, du lịch
khi đến với Đà Nẵng.
c) Tôn vinh vẻ đẹp, đời sống sinh hoạt hàng ngày; những tấm gương tiêu
biểu nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân chung tay xây
dựng quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng “Giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện
đại”.
d) Tạo môi trường thuận lợi để những người đam mê nhiếp ảnh chuyên và
không chuyên được thể hiện các kỹ năng và tiếng nói riêng của mình qua các tác
phẩm sáng tác về Hải Châu; Đồng thời giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và qua đó
làm phong phú thêm nguồn tư liệu của quận.
2. Yêu cầu
a) Công tác tổ chức phải đảm bảo phong phú về nội dung, tính hiệu quả,
thiết thực trên tinh thần tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Cuộc thi phải
được thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để các tác giả nhiếp
ảnh chuyên và không chuyên trong toàn thành phố được biết để cùng đăng ký
tham gia.
b) Việc tổ chức chấm ảnh, trao giải phải thật sự khách quan, trung thực,
đúng theo quy chế, điều lệ của Ban tổ chức đề ra.
II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Chủ đề

“Góc nhìn Thành phố “4 An”
2. Nội dung tác phẩm
Phản ánh quá trình phát triển trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa
- xã hội, an ninh - quốc phòng; tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người Hải Châu;
gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện Nếp sống văn
minh đô thị, Chương trình thành phố “4 An”.
3. Thời gian, địa điểm
a) Thời gian phát động cuộc thi: Từ ngày 06/02/2018.
b) Thời gian nộp tác phẩm dự thi: Từ ngày 10/02/2018 đến hết ngày
05/4/2018.
c) Thời gian chấm thi: Từ ngày 06 đến ngày 07/4/2018 tại Trung tâm Văn
hóa - Thể thao quận, đường Tân An 3, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu,
thành phố Đà Nẵng.
d) Thời gian công bố giải và triển lãm: Từ ngày 19/4/2018 đến hết ngày
23/4/2018 tại “Hội sách Hải Châu - Đà Nẵng năm 2018” (đối diện Bảo tàng
điêu khắc Chăm).
III. ĐIỀU LỆ THAM GIA
1. Đối tượng dự thi
Các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên; các phóng viên báo chí, công
chúng và du khách… đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh.
2. Quy định ảnh dự thi
a) Ảnh dự thi được chụp từ năm 2017 đến thời điểm dự thi. Các tác phẩm
phải đảm bảo đúng nội dung, chủ đề cuộc thi. Không hạn chế số lượng, ảnh dự
thi có thể là ảnh màu hoặc đen trắng, yêu cầu ghi rõ chú thích ảnh (nếu là ảnh
thời sự) hoặc tên tác phẩm (nếu là ảnh nghệ thuật), họ tên tác giả, số điện thoại,
Email, địa chỉ liên lạc, thời gian và địa điểm chụp ảnh.
b) Ảnh chắp, ghép sai thực tế đều không hợp lệ (Ban tổ chức kiểm tra file
gốc khi cần thiết).
c) Tác giả phải đảm bảo ảnh dự thi chưa từng được triển lãm, đạt giải ở
bất kỳ cuộc thi nào. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực nội dung
thông tin của ảnh và mọi tranh chấp liên quan đến tác phẩm dự thi.
d) Ban Tổ chức nhận ảnh qua USB hoặc bằng file gửi qua thư điện tử với
thông số kỹ thuật tối thiểu 3M, kích thước file 2.000 x 3.000 pixels, độ phân giải
300pixels/inch, định dạng JPG.
đ) Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về mọi sự hư hỏng, mất mát cũng
như tình trạng kỹ thuật của các ảnh gửi đến dự thi.
e) Ban Tổ chức chọn 80 ảnh để triển lãm. Ảnh không được chọn triển lãm
sẽ không được trả lại cho tác giả. Những ảnh được chọn triển lãm, UBND quận
được quyền sử dụng cho công tác tuyên truyền của quận và thành phố.
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ê) Các thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo không tham gia dự thi,
có thể gửi tác phẩm để tham gia triển lãm (nếu tác phẩm đó được chọn).
3. Địa chỉ nhận bài dự thi và thông tin liên hệ
a) Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: thianh.netdephaichau@gmail.com.
b) Tác giả cần hỗ trợ gửi tác phẩm dự thi, liên hệ trực tiếp với ông Trần
Văn Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, số điện thoại:
0905.132.136 hoặc đến tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, đường Tân An
3, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
4. Cơ cấu giải thưởng
a) Cơ cấu giải
- 01 Giải Nhất: 5.000.000 đồng (Tiền mặt và huy tượng).
- 02 Giải Nhì, mỗi giải: 3.000.000 đồng (Tiền mặt và huy tượng).
- 03 Giải Ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng (Tiền mặt và huy tượng).
- 05 Giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng.
b) Các tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm, tác giả được trả nhuận
ảnh là 200.000 đồng/tác phẩm.
c) Các tác phẩm đạt giải hoặc được chọn triển lãm được tính điểm để xét
kết nạp hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố theo quy chế của Hội.
5. Thành phần Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Thư ký Cuộc thi
(đính kèm)
6. Kinh phí thực hiện
Kinh phí tổ chức và trao giải được trích từ nguồn kinh phí của Trung tâm
Văn hóa - Thể thao quận năm 2018 và nguồn vận động tài trợ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận
a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND quận xây dựng và
ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh Thời sự - Nghệ thuật
quận Hải Châu năm 2018. Hoàn thành trước ngàu 06/02/2018.
b) Tham mưu UBND quận ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức,
Ban Giám khảo, Tổ giúp việc Cuộc thi.
c) Chịu trách nhiệm, hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin về Cuộc thi.
d) Phối hợp với Ban Tổ chức triển khai cuộc thi đạt chất lượng, hiệu quả.
đ) Tập hợp tác phẩm dự thi để Ban Giám khảo tổ chức chấm giải và chọn
ảnh trưng bày, triển lãm.
e) Lập dự trù kinh phí tổ chức Cuộc thi gửi UBND quận (qua Phòng Tài
chính - Kế hoạch quận) tham mưu UBND quận xét duyệt.
ê) Chuẩn bị báo cáo tổng kết; phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn
bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ tổng kết, trao giải và triển lãm cuộc thi.
g) Tổng hợp, báo cáo kết quả cho Quận ủy, HĐND, UBND quận và Sở
Văn hóa và Thể thao thành phố sau khi cuộc thi kết thúc.
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2. Văn phòng HĐND và UBND quận
a) Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể
thao quận tham mưu UBND quận ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi và Triển
lãm Ảnh Thời sự - Nghệ thuật quận Hải Châu năm 2018. Hoàn thành trước ngày
07/02/2018.
b) Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể
thao quận tham mưu tổ chức họp triển khai Kế hoạch; gửi giấy mời và xác nhận
thành phần tham dự và các nội dung khác có liên.
c) Đăng tải nội dung Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh Thời
sự - Nghệ thuật quận Hải Châu năm 2018 lên Trang thông tin điện tử của quận.
d) Theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện của các phòng, ngành
liên quan, UBND 13 phường thuộc quận.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận
Trên cơ sở dự trù kinh phí do Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận lập,
phối hợp tham mưu UBND quận xét duyệt kinh phí phục vụ cho việc Tổ chức
Cuộc thi và Triển lãm Ảnh Thời sự - Nghệ thuật quận Hải Châu năm 2018, đảm
bảo tiến độ, đúng quy định.
4. UBND 13 phường thuộc quận
Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi tuyên truyền rộng rãi thể lệ Cuộc thi
trên hệ thống Đài Truyền thanh (nếu có) và Trang Thông tin điện tử của
phường; yêu cầu các tổ dân phố thông báo rộng rãi trong nhân dân về các thông
tin liên quan đến Cuộc thi.
5. Đề nghị UBMTTQVN quận, Hội - Đoàn thể quận
Phối hợp với các phòng, ngành chức năng, UBND 13 phường thuộc quận
tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho toàn thể hội viên, nhân dân trên địa bàn biết về
Cuộc thi và Triển lãm Ảnh Thời sự - Nghệ thuật quận Hải Châu năm 2018.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và triển lãm ảnh thời sự - nghệ
thuật quận Hải Châu năm 2018, đề nghị UBMTTQVN quận, các Hội - Đoàn thể
quận và yêu cầu các phòng, ngành liên quan, UBND 13 phường phối hợp triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở VHTT, Sở TTTT thành phố;
- Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- Chủ tịch, các PCT UBND quận (A.Sơn);
- UBMTTQVN quận, Hội-Đoàn thể quận;
- Phòng, ngành chức năng quận;
- UBND 13 phường thuộc quận;
- Các CLB Nhiếp ảnh;
- CPVP HĐND-UBND quận (c.Huyền);
- Lưu :VT, TT VH-TT, VP.Uyên

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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Châu, Thành phố Đà
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Đoàn Ngọc Sơn

4

PHỤ LỤC
Thành phần Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Thư ký cuộc thi
(Đính kèm Kế hoạch số: 29
/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2018
của UBND quận Hải Châu)
a) Ban Tổ chức
- Ông Đoàn Ngọc Sơn, Quận ủy viên, PCT UBND quận - Trưởng ban.
- Ông Mai Công Nghị, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận - Phó
Trưởng ban.
- Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ông Văn Sinh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội

Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ
thuật thành phố - Thành viên.
- Bà Lê Thị Huyền, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận Thành viên.
- Ông Trần Văn Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận
- Thành viên.
- Ông Vương Quốc Thanh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Anh Đức Thành viên.
b) Ban Giám khảo
- Ông Đoàn Ngọc Sơn, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận - Trưởng
ban.
- Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thân Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ

thuật thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật
thành phố - Phó Trưởng ban.
- Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mỹ Dũng, Ủy viên Hội đồng nghệ thuật Hội Nhiếp
ảnh nghệ thuật thành phố - Thành viên.
- Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Nam Đông, Hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh
Viêt Nam.
- Ông Trần Văn Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận
- Thành viên.
c) Tổ giúp việc
- Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ Triều Hải, Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Đà Nẵng.
- Bà Lê Võ Nhật Uyên, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận.
- Ông Mai Quang Hiển, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin quận.
- Ông Nguyễn Minh Quý, Chuyên viên trung tâm Văn hóa - Thể thao
quận.
d) Bảo trợ Nghệ thuật
Cuộc thi và triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật được sự bảo trợ Nghệ thuật
của Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.
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