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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật “ Đất và người Xứ Nghệ” 
tại Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh 2021 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An về tổ chức Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2021. 

Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức Triển lãm ảnh 

nghệ thuật “Đất và người Xứ Nghệ”, với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Giới thiệu, quảng bá đất nước, con người, các di sản văn hóa, danh lam 

thắng cảnh của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnhvới du khách trong nước và quốc tế. 

- Tạo điều kiện cho các nghệ sỹ nhiếp ảnh giao lưu, học hỏi nhằm đúc rút 

thêm kinh nghiệm trong quá trình sáng tác nghệ thuật, góp phần đáp ứng nhu cầu 

về đời sống tinh thần của người dân trong và ngoài tỉnh. 

2. Yêu cầu 

 - Tác phẩm trưng bày triển lãm phải đúng chủ đề, có chất lượng nghệ thuật. 

 - Trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, có tính thẩm mỹ, tạo ấn tượng tốt 

đẹp cho du khách thập phương; đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch covitd - 19.   

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

Các tác giả nhiếp ảnh chuyên và không chuyên được quyền gửi ảnh tham gia 

xét chọn triển lãm. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRIỂN LÃM 

1. Nội dung tác phẩm: Các tác phẩm triển lãm là hình ảnh giới thiệu, quảng 

bá các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, điểm du lịch, lễ hội, nét đẹp trong đời 

sống, phong tục tập quán…của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. 

2. Hình thức trưng bày:Ảnh được in chất liệu xuyên sáng mi bo trên khung 

triển lãmcó điện chiếu sáng bên trong và trưng bày trên hệ thống giá ảnh có chân; 

đảm bảo chất lượng trưng bày phục vụ cả ban ngày và vào buổi tối. 
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3. Số lượng tác phẩm trưng bày: Triển lãm lựa chọn trưng bày 200 tác 

phẩm của 2 tỉnh Nghệ An và Hà tĩnh (Trong đó tỉnh Nghệ An 120 tác phẩm, tỉnh 

Hà Tĩnh 80 tác phẩm) 

4. Quy định về tác phẩm tham dự triển lãm. 

-  Thể loại:Ảnh đen trắng hoặc ảnh màu; ảnh có chất lượng, độ nét cao, có 

tính nghệ thuật, nội dung phù hợp với chủ đề. 

- Ảnh gửi triển lãm là ảnh đơn (Không chấp nhận ảnh bộ); được chụp trên 

địa bàn 02 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. 

- Những tác phẩm ảnh đã được giải thưởng cuộc thi khác vẫn được tham dự 

triển lãm. 

- Ảnh gửi tham dự dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng JPG, dung lượng 

3Mb - 12 Mb, độ phân giải 300dpi. 

- Mỗi cá nhân tham gia triển lãm tối đa không quá 10 ảnh (trong đó không 

quá 2 tác phẩm/01 địa điểm chụp hoặc 1 nội dung). Tác giả chịu hoàn toàn trách 

nhiệm trước pháp luật về bản quyền của tác phẩm gửi triển lãm. 

- Khi gửi ảnh tham dự, tác giả đánh số thứ tự ảnh rõ ràng và ghi rõ các thông 

tin sau: 

+ Thông tin tác phẩm: Tên tác phẩm, thời gian sáng tác, địa điểm sáng tác, 

một số giới thiệu về tác phẩm. 

+ Thông tin tác giả: Tên đầy đủ theo chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước 

công dân, số chứng minh thư nhân dân hoặc số căn cước công dân, mã số thuế cá 

nhân (nếu có), số điện thoại, địa chỉ liên lạc, email. 

5. Chế độ cho các tác giả có ảnh tham dự:  

- Ban tổ chức sẽ chi trả chế độ nhuận treo ảnh cho các tác giả theo chế độ 

quy định hiện hành. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 

- Thời gian nhận file ảnh:Từ ngày 20/8/2021 đến hết ngày 15/9/2021 

- Thời gian xét chọn ảnh triển lãm: Dự kiến cuối tháng 9/2021 

- Thời gian tổ chức triển lãm: Dự kiến tháng 10/2021 (tùy theo tình hình diễn 

biến của dịch bệnh covid-19, BTC có thông báo sau) 

2. Địa điểm: 

- Địa điểm tổ chức triển lãm:  



3 
 

Tổ chức lễ khai mạc và trưng bày triển lãm tại Quảng Trường Hồ Chí Minh 

và Tượng đài Bác Hồ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

- Địa điểm nhận tác phẩm: 

Gửi file ảnh về Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An. Số 45, Hồ Tùng Mậu, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.  

+ Email: anhdatvanguoixunghe @gmail.com 

+ SĐT liên hệ: 0919551501 (đ/c Hồng Minh); 0944424347 (đ/c Hoài Sơn) 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh: 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội Văn 

học Nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận ảnh và 

tuyển chọn 80 tác phẩm để gửi cho Ban tổ chức in ấn phục vụ trưng bày triển lãm 

(Thời gian chậm nhất đến hết ngày 15/9/2021). 

- Cử thành viên tham gia Ban tổ chức triển lãm.  

2. Đề nghị Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An: 

- Thông báo đến các nghệ sỹ nhiếp ảnh được biết và tham gia gửi ảnh trưng 

bày triển lãm. 

- Cử thành viên tham gia Hội đồng tuyển chọn ảnh. 

3. Phòng Quản lý Văn hóa:Tham mưu Kế hoạch tổ chức triển lãm ảnh nghệ 

thuật “Đất và người Xứ Nghệ” tại Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2021. 

-Tham gia Ban tổ chức triển lãm, Hội đồng tuyển chọn ảnh. 

- Kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức triển lãm. 

4. Phòng Quản lý Di sản:Tham gia Ban tổ chức, Hội đồng tuyển chọn ảnh; 

thẩm định bài phát biểu khai mạc của lãnh đạo Ban Tổ chức Festival. 

5. Văn phòng Sở: Phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa, Trung tâm Văn hóa 

tỉnh tham mưu danh sách khách mời; in gửi giấy mời khai mạc triển lãm. 

- Tham gia Ban tổ chức; đăng tải các nội dung triển lãm ảnh trên trang thông 

tin điện tử của Sở VHTT. 

6. Phòng Kế hoạch Tài chính: Chịu trách nhiệm tổng hợp kinh phí gửi Sở 

Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

7. Trung tâm Văn hóa tỉnh.  
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- Chủ trì thực hiện Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đất và người Xứ Nghệ”:  Sản 

xuất và tổ chức thi công, dàn dựng bộ trưng bày triển lãm ảnh gồm 200 tác phẩm 

bằng hình thức in ảnh chất liệu xuyên sáng trên khung triển lãm có điện chiếu 

sáng bên trong và trưng bày trên hệ thống giá ảnh có chân chất liệu Inox. 

- Chịu trách nhiệm làm việc với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ 

An,Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh Hà Tĩnh thông báo, tiếp nhận các tác 

phẩmtriển lãm ảnh.  

- Tham mưu: xây dựng tiêu chí lựa chọn ảnh, thành lập Hội đồng tuyển chọn 

tác phẩm để lựa chọn tác phẩm trưng bày. Chi trả chế độ nhuận treo cho các tác 

giả. 

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ khai mạc: (Thi công dựng sân khấu, 

bố trí âm thanh, ánh sáng; chương trình văn nghệ chào mừng không quá 20 phút; 

bàn ghế đại biểu và khách mời tham dự khai mạc, hoa tươi, nước uống đại biểu, 

khay kéo cắt băng khai mạc triển lãm ảnh,…)  

- Bố trí đón tiếp đại biểu và điều hành chương trình buổi lễ khai mạc triển 

lãm; Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc của lãnh đạo Ban Tổ chức. 

8. BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh lựa chọn, bố trí địa điểm phục vụ  

khai mạc và trưng bày triển lãm. 

- Đảm bảo an ninh trật tự, nguồn điện, vệ sinh môi trường trong thời gian 

diễn ra triển lãm ảnh.  

VI. KINH PHÍ  

Các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được phân công lập dự toán kinh phí thực 

hiện gửi về Phòng Kế hoạch Tài chính trước ngày 10/8/2021 để tổng hợp gửi Sở 

Tài chính thẩm định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đất và người Xứ 

Nghệ”. Căn cứ vào nội dung kế hoạch đề nghị các cơ quan liên quan và các phòng, 

đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện đạt kết quả tốt đẹp./. 

 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở VH,TT&DL Hà Tĩnh (P/h); 

- Hội LHVHNT Nghệ An (P/h); 

- Như phân công; 

- Lưu: VT, QLVH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Bùi Công Vinh 



5 
 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-29T15:45:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bùi Công Vinh<vinhbc@vhtt.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-07-29T15:47:21+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Sở Văn hóa và Thể thao<vanhoathongtin@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-07-29T15:47:28+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Sở Văn hóa và Thể thao<vanhoathongtin@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-07-29T15:47:43+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Sở Văn hóa và Thể thao<vanhoathongtin@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




