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    SỞ VĂN HÓA & THỂ THAO TỈNH BR – VT  

 TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH  

QUỐC GIA CÔN ĐẢO TỈNH BR-VT 

 

Số: 178/KH-TTBTDTQG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

   Côn Đảo, ngày  02  tháng 7  năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi  và Triển lãm ảnh nghệ thuật lần thứ II  

chủ đề “Côn Đảo Xưa và Nay”  

 

 

Hòa chung không khí của cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm 

Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (12/8/1991 – 12/8/2021). Đồng thời chào mừng kỷ niệm 76 

năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021). Trung tâm Bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo xây 

dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật lần thứ II với chủ đề 

“Côn Đảo Xưa và Nay” cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy các kết quả đã đạt được tại hội thi ảnh nghệ thuật lần thứ nhất, tiếp 

tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, du lịch đặc trưng 

của Côn Đảo đến với du khách trong nước và quốc tế. 

  - Khuyến khích, tôn vinh tác giả sáng tác các tác phẩm mới, lạ, độc đáo về 

phong cảnh, văn hóa truyền thống, con người Côn Đảo, tạo sự hấp dẫn, mong muốn 

được trải nghiệm, khám phá đối với du khách. 

  - Đây là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, đặc 

biệt 30 năm Ngày thành lập Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (12/8/1991 – 12/8/2021).  

2. Yêu cầu 

Cuộc thi là một trong những sinh hoạt văn hóa, xã hội sâu rộng, với sự tham 

gia, hưởng ứng của các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên có ảnh 

đẹp về Côn Đảo phù hợp với nội dung hội thi. Các tác phẩm tham gia dự thi có chất 

lượng tốt, có tính thẩm mỹ cao, sáng tạo, đáp ứng các tiêu chí về bố cục, đường nét, 

ánh sáng và hiệu quả tuyên truyền, cần bám sát định hướng tuyên truyền về Quốc 

phòng an ninh, văn hóa, biển đảo; cảnh đẹp thiên nhiên…không vi phạm quyền tác 

giả và các quy định pháp luật. 

Việc đánh giá đúng chất lượng các tác phẩm dự thi phải công tâm, khách 

quan, đảm bảo yêu cầu chất lượng mỹ thuật. Tác phẩm đạt giải và tham gia triển 
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lãm. Đơn vị tổ chức sẽ sử dụng rộng rãi, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục và 

quảng bá. 

II. NỘI DUNG 

Giới thiệu về Di sản văn hóa; vẻ đẹp thiên nhiên và con người Côn Đảo;  

Phản ánh cuộc sống, sinh hoạt, phong tục, tập quán, văn hóa của người dân; 

các loại hình nghệ thuật, lễ hội, văn hóa dân gian của địa phương. 

Những thành tựu phát triển của địa phương trong các lĩnh vực quốc phòng, 

an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật…  

Tôn vinh những tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến, tấm gương “người tốt”, 

“việc tốt”; các hoạt động về Môi trường… 

III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, HÌNH THỨC TỔ CHỨC, 

GIẢI THƯỞNG. 

1. Thời gian 

Cuộc thi được tổ chức từ 30/6/2021 đến 30/7/2021. 

- Hạn nhận ảnh: đến hết ngày 30/7/2021. 

- Thời gian chấm giải, tổng kết, trao giải thưởng, triển lãm: tháng 8/2021. 

2. Đối tượng tham dự 

Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, công dân Việt 

Nam, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam. 

3. Hình thức tổ chức  

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi qua địa chỉ Mail 

ttbtdtquocgiacondao@gmail.com (quy định cụ thể tại Thể lệ Cuộc thi). Ban Giám 

khảo đánh giá các tác phẩm qua hệ thống máy tính, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc 

để trao giải. 

4. Giải thưởng 

- 01 giải Nhất 

- 02 giải Nhì 

- 03 giải Ba 

- 10 giải Khuyến khích 

- 30 Ảnh đẹp được Ban giám khảo chọn tham gia Triển lãm  

- Các tác phẩm chọn triển lãm được Ban tổ chức, Ban giám khảo lựa chọn 

theo Quy chế của Hội thi. 
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- Đơn vị tổ chức Cuộc thi được quyền sử dụng các tác phẩm tham dự để 

Triển lãm, in ấn, xuất bản, phát hành nhằm phục công tác tuyên truyền. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tổ chức Cuộc thi:  

- Bà Phạm Thị Tám – Giám đốc – Trưởng ban 

- Bà Lê Thị Hằng – Phó Giám đốc – Phó ban 

- Ông Trần Văn Quang – Phó Giám đốc Thành viên 

- Bà Nguyễn Thị Thu Yến – Trưởng phòng TB-TT - Thành viên 

- Ông Nguyễn Quốc Khai – Trưởng phòng Nghiệp vụ - Thành viên 

- Ông Đỗ Quang Công – Trưởng phòng QLDT - Thành viên 

- Bà Phạm Thị Hương – Kế toán trưởng - Thành viên. 

- Mời Ông Đỗ Hoài Nam – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

2. Ban giám khảo Cuộc thi: 

- Ông Nguyễn Thái An – Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam – Hội Văn học Nghệ 

thuật tỉnh – Trưởng ban Nhiếp ảnh tỉnh BR – VT; 

- Nghệ sĩ Đinh Hữu Ngợt – Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật – nguyên 

Trưởng Ban Nhiếp ảnh tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu. 

- Ông Đỗ Hoài Nam – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

3. Thư ký cuộc thi. 

- Ông Đỗ Quốc Vương – Phó Trưởng phòng TB - TT 

- Bà Vũ Thị Quý – Chuyên viên Văn phòng 

4. Phân công nhiệm vụ 

4.1. Phòng Trưng bày – Tuyên Truyền phối hợp với Phòng Nghiệp vụ 

- Xây dựng Kế hoạch, Thể lệ và dự trù kinh phí cuộc thi. 

- Tiếp nhận; tổng hợp, lập danh sách tác giả, tác phẩm tham dự. 

- Mời Nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và lãnh đạo địa phương tham gia 

Ban giám khảo.  

- Tuyên truyền, vận động các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên 

tham gia cuộc thi, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Cuộc thi. 

- Thiết kế Đai, Khung và thi công Triển lãm.  

4.2. Phòng Tổ chức Hành Chính 

- Ra quyết định thành lập BTC, BGK cuộc thi. 
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- Tiếp nhận các tác phẩm dự thi qua địa chỉ Mail 

ttbtdtquocgiacondao@gmail.com gửi cho Ban tổ chức cuộc thi. 

- Tuyên truyền, vận động các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên 

tham gia cuộc thi. 

- Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng lễ tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm. 

4.3. Phòng Quản lý Di tích 

- Trang trí cây cảnh lễ tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm. 

- Tuyên truyền, vận động các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên 

tham gia cuộc thi. 

Trên đây là kế hoạch Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật lần thứ II 

với chủ đề “Côn Đảo Xưa và Nay” thay thế kế hoạch số 176/KH-TTBTDTQG của 

Trung tâm Bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo./. 

 

Nơi nhận:           GIÁM  ĐỐC 
- Sở VH & TT tỉnh BRVT (b/c); 

- UBND huyện Côn Đảo (b/c); 

- Lưu VT.                                                                                          

             

 

 

        Phạm Thị Tám 

mailto:ttbtdtquocgiacondao@gmail.com



