
THỂ LỆ 

CUỘC THI ẢNH DI SẢN VIỆT NAM 2013 

VIETNAM HERITAGE PHOTO AWARDS 2013 

và kế hoạch tổ chức 

 

I. MỤC ĐÍCH 

Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam – Vietnam Heritage Photo Awards 2013 là một hoạt 
động hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 năm 2013. 

Cuộc thi do tạp chí Vietnam Heritage và Hội Di sản Văn Hóa TPHCM ( trực thuộc 

HỘI DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM) tổ chức, nhằm kêu gọi sự quan tâm của 

cộng đồng trong và ngoài nước phát hiện và chia sẻ những giá trị di sản thiên 
nhiên, văn hóa Việt Nam cần gìn giữ, bảo tồn. 

Vietnam Heritage Photo Awards 2013 tìm kiếm những tác phẩm ảnh về thiên 

nhiên, đất nước, con người - những câu chuyện về di sản bằng hình ảnh để đăng tải 

trên tạp chí Vietnam Heritage, website vietnamheritage.com.vn; iOS application và 
facebook; và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành tổ chức 

các triển lãm tại các trung tâm du lịch lớn, cùng hướng tới kỷ niệm ngày Di sản 

Văn hóa Việt Nam, chia sẻ với bạn đọc và công chúng những khoảnh khắc, góc 

nhìn của các tác giả trong và ngoài nước về đề tài di sản Việt nam.  

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA Cuộc thi dành cho các thí sinh thuộc mọi quốc 

tịch, từ 18 tuổi trở lên; 

III. QUI ĐỊNH VỀ ẢNH DỰ THI 

  

1. Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng, Hình ảnh nộp dự thi cần có độ phân 

giải cao, 300 Dpi. Định dạng file JPEG, dưới 5MB. Các tác phẩm nộp dự thi cần 
gửi dưới dạng kỹ thuật số. Ban tổ chức không nhận ảnh in hoặc phim. Các tác 

phẩm không nhất thiết phải chụp bằng máy kỹ thuật số, các hình thức scan lại ảnh 

được chấp thuận. 



2. Mỗi tác giả có thể gửi dự thi ảnh đơn và ảnh bộ, số lượng không hạn chế. 

Ảnh dự thi cần bám sát với chủ đề Di sản Việt Nam: Di sản thiên nhiên; Di 

sản văn hóa vật thể (kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ, thủ công mỹ nghệ, làng 

nghề…); Di sản văn hoá phi vật thể (âm nhạc, ca múa, lễ hội, trò chơi dân 

gian, tín ngưỡng, tôn giáo…) 

  

3. Mỗi ảnh cần kèm theo chú thích (xin nêu rõ thời gian, địa điểm, nhân vật, 

tên gọi của tác phẩm, tên tác giả). Ảnh có thể kèm theo bài viết của tác giả.; 

4. Không chấp nhận ảnh được xử lý kỹ thuật làm thay đổi nội dung và bản chất sự 

việc; 

5. Các tác giả tham gia chương trình phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về hình 

ảnh dự thi không vi phạm qui định pháp luật, không trái ngược với thuần phong 
mỹ tục của người Việt Nam; không vi phạm luật bản quyền. 

6. Ban tổ chức có quyền từ chối hay loại các tác phẩm nộp trễ hay vi phạm qui 

định của cuộc thi. 

7. Các tác phẩm dự thi sẽ được xét duyệt theo các tiêu chí chính sau đây: 
     a. Nội dung liên quan đến đề tài di sản Việt Nam 

     b. Sử dụng sắc độ, màu sắc, bố cục 

  

III. QUY TRÌNH CUỘC THI 

Các tác giả dự thi cần điền đầy đủ thông tin cá nhân và tác phẩm vào Phiếu 

đăng ký dự thi. 

1. Phiếu đăng ký dự thi có thể copy từ: 

www.vietnamheritage.com.vn\Vietnamheritage Photo Awards 2013, hoặc 

liên hệ với cô Kha Tú Anh – vietnamdisan@gmail.com, chúng tôi sẽ gửi 

phiếu đăng ký theo yêu cầu. 



2. Các tác giả dự thi cần đọc kỹ thể lệ cuộc thi và điền đầy đủ thông tin, ghi rõ 

họ tên vào phiếu đăng ký dự thi. Những phiếu đăng ký không điền đầy đủ 
thông tin được coi là phiếu không hợp lệ. 

3. Gửi Phiếu đăng ký dự thi cùng với Ảnh dự thi tới 

email: vietnamdisan@gmail.com, 

Hoặc gửi cùng với đĩa hình đến tòa soạn Tạp chí Vietnam Heritage, 15A/28 
Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam. Tel: 08- 

38272749 (Thư ký trực Kha Tú Anh Mobile: 098426 7355) hoặc Văn phòng 

Hội Di sản Văn hóa Việt Nam - số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, TPHCM.; Thư ký trực Huỳnh Như- Mobile 0977104261) 

V. THỜI GIAN : Hạn cuối cùng gửi tác phẩm dự thi: ngày 15 tháng 9 năm 2013 

VI. GIẢI THƯỞNG: dự kiến 20 giải thưởng, dành cho tác phẩm ảnh đơn và 

ảnh bộ. 

1 Giải đặc biệt: Máy ảnh Canon EOS7D Máy in PIXMA iP7270 

1 Giải nhất: Máy ảnh Canon EOS60D Máy in Selphy CP900 

1 Giải nhì: Máy ảnh Canon Powershot N Máy in Selphy CP900 

1 Giải ba: Máy ảnh Canon Ixus 132 Máy in Selphy CP900 

16 Giải khuyến khích: vouchers nghỉ dưỡng tại khách sạn và resort sang 

trọng ở Việt Nam 

  

VI. QUI ĐỊNH KHÁC/ OTHERS 

BTC được sử dụng thông tin, hình ảnh tham gia cuộc thi cho mục đích tuyên 

truyền cho chương trình trên báo chí, website, IPad, facebook và các triển lãm. 

Những tác phẩm chọn lọc từ cuộc thi trưng bày trong các triển lãm ảnh có bồi 

dưỡng nhuận ảnh và sách vựng tập biếu tác giả. Những tác phẩm chọn lọc in trên 

tạp chí Vietnam Heritage có nhuận ảnh theo qui định của tòa soạn. 



Thành viên Ban Tổ Chức và Ban Giám Khảo không tham dự cuộc thi. 

VII. BAN GIÁM KHẢO 

Bà Lê Thanh Hải- Tổng biên tập Vietnam Heritage 

Bà Đào Hoa Nữ- Nghệ sỹ nhiếp ảnh, UVBCH Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam;  

NSƯT Trần Mỹ Hà- Đạo diễn phim - Hãng phim truyền hình TFS –Đài truyền 
hình TPHCM 

Ông Nguyễn Bá Hân - Nghệ sỹ nhiếp ảnh - Phóng viên ảnh; 

VIII.CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN LÃM VÀ LỄ TỔNG KẾT-TRAO GIẢI 

THƯỞNG/ 

Thời gian triển lãm ảnh chọn lọc: Dự kiến từ ngày 24 tháng 10 năm 2013 đến cuối 
tháng 11/2013, dự kiến Triển lãm tại các thành phố, trung tâm du lịch: Thành phố 

Hồ Chí Minh, Phan Thiết, Nha Trang, Hội An, Đà nẵng, Huế, Hạ Long, Hà Nội, 

Pleiku, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đà lạt, Vũng tàu….. 

Lễ tổng kết - trao giải thưởng: Thứ Năm ngày 21 tháng 11 năm 2013, tại khách sạn 
Rex - thành phố Hồ Chí Minh. 

IX. BAN TỔ CHỨC Hội Di sản Văn hóa TPHCM và Tạp chí Vietnam 

Heritage ( Trực thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam) 

 


