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Số: 140 /TB-MTNATL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO SỐ 2
Thời gian, địa chỉ nhận ảnh/file tác phẩm tham gia tuyển chọn Vòng I
“Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 6 năm 2022”
Thực hiện Quyết định số 770 /QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 4 năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Festival mỹ
thuật trẻ lần thứ 6 năm 2022.
Ban tổ chức Festival mỹ thuật trẻ trân trọng thông báo nội dung sau:
1. Đối tượng tham gia.
- Các nghệ sĩ (họa sĩ, nhà điêu khắc...) từ 18 đến 35 tuổi là công dân Việt
Nam ở trong nước và người Việt Nam sống ở nước ngoài.
2. Nội dung sáng tác.
- Đề tài sáng tác tự do. Khuyến khích tác phẩm có tính nhân văn, hướng
thiện, phản ánh tích cực đời sống xã hội và có tính thẩm mỹ cao.
- Không tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam; kích động chiến tranh, bạo lực, gây thù hận giữa các dân tộc; truyền bá tư
tưởng phá họa thuần phong mỹ tục; hủy hoại môi trường.
- Không vi phạm quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ.
(Thông tin chi tiết Thể lệ tham gia Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 6 năm
2022 được ghi tại Thông báo số 1 và đăng tại website: www.ape.gov.vn)
3. Thời gian và địa chỉ nhận ảnh/file tác phẩm tham gia tuyển chọn
Vòng 1.
3.1. Thời gian:
- Ban Tổ chức nhận ảnh/file tác phẩm từ ngày ký thông báo này đến hết
ngày 1 tháng 6 năm 2022.
3.2. Địa chỉ:
- Nhận file mềm tác phẩm tại hòm thư: mythuattre2022@gmail.com
- Nhận trực tiếp ảnh/file tác phẩm: Phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật,
Nhiếp ảnh và Triển lãm – Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội (trong giờ
hành chính).
* Lưu ý: Ảnh tác phẩm phải là định dạng JPG, độ phân giải 300dpi, dung
lượng không quá 3Mb.
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- Các tác phẩm thuộc thể loại trình diễn, nghệ thuật hình ảnh động và hình
thức nghệ thuật đương đại khác… phải là file trình chiếu được trên các phần
mềm, phương tiện kỹ thuật số.
4. Nhận tác phẩm để chấm giải thưởng và triển lãm (vòng 2).
Sau khi có kết quả tuyển chọn tại Vòng 1. Ban tổ chức sẽ gửi giấy mời đến
tác giả có tác phẩm được chọn qua Vòng 1, gửi tác phẩm đến địa điểm tập kết để
Hội đồng nghệ thuật, xem xét chấm giải thưởng và trưng bày triển lãm. (Dự kiến
tháng 7/2022).
5. Quyền lợi, trách nhiệm.
5.1. Quyền lợi và trách nhiệm của tác giả:
- Tác giả có tác phẩm chọn vào triển lãm được tham dự các giải thưởng của
Ban Tổ chức; tặng 01 giấy chứng nhận, 01 cuốn vựng tập và nhuận treo tác phẩm
theo quy định của Ban Tổ chức.
- Tác giả có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm
trước các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ.
- Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tham gia tối đa 05 tác phẩm.
5.2. Quyền lợi và trách nhiệm của Ban tổ chức:
- Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng, hủy bỏ kết quả chấm chọn với những
tác phẩm vi phạm quy định về luật sở hữu trí tuệ; vi phạm các quy định của Ban
Tổ chức.
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, mất, tác phẩm
trong quá trình tác giả tự chuyển/gửi đến địa điểm tập kết của Ban Tổ chức và
trong các trường hợp bất khả kháng.
- Những hư hỏng, mất, tác phẩm (nếu có) trong thời gian triển lãm sẽ được
giải quyết theo thỏa thuận hoặc thành lập hội đồng để xem xét, đánh giá và các
quy định của pháp luật hiện hành.
- Ban Tổ chức từ chối nhận các tác phẩm như sau:
+ Tác phẩm không đúng với kết quả được HĐNT chọn ở Vòng I.
+ Tác phẩm không phù hợp với quy định của BTC/đã bị gãy, nứt, rách,
hỏng…. không đảm bảo an toàn trưng bày, và có tranh chấp bản quyền.
6. Cơ cấu giải thưởng của Ban Tổ chức.
- Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 03 giải Nhất; 06 giải Nhì; 09 giải Ba; 10 giải
Khuyến khích.
7. Hội đồng nghệ thuật.
- Hội đồng nghệ thuật được thành lập, làm việc theo quy định tại Nghị định
số 113/2013/NĐ-CP ngày 2/10/2013 về hoạt động mỹ thuật; và các quy chế, tiêu
chí của Ban Tổ chức.
* Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
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- Điện thoại Phòng Mỹ thuật: 04.37347460
- Email: mythuattre2022@gmail.com
- Đ/c Sầm Tuấn Phong – 0904196090; đ/c Bùi Đình Hải – 0915095563;
đ/c Vương Duy Kiên – 0975851861
Ban Tổ chức festival mỹ thuật trẻ rất mong nhận được sự phối hợp của
các quý cơ quan, tổ chức, đơn vị. Và sự hưởng ứng tham gia của các nghệ sỹ,
họa sỹ, nhà điêu khắc./.
Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW (đ/b);
- Trung ương Đoàn TNCSHCM (đ/b);
- Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố (đ/b);
- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở VHTTDLTT các tỉnh/
thành phố;
- Hội MTVN; Hội VHNT các tỉnh/thành phố/ Hội MT
thành phố HCM;
- Các trường Nghệ thuật trong cả nước;
- Các cá nhân nghệ sỹ, họa sỹ, nhà điêu khắc..;
- Các Quỹ hỗ trợ Văn hoá;
- Lưu: VT, BH.500.

PHIẾU TÁC PHẨM
FESTIVAL MỸ THUẬT TRẺ 2022

CỤC TRƯỞNG

Mã Thế Anh

Mã số
(do BTC ghi)

* Thông tin tác giả:
Họ và tên (chữ in hoa):………………………………………………………….........................
Năm sinh:…………………Nam/nữ……:Số CCCD/CMT:……………………........................
Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………..
Số điện thoại:……………………………………………………………………………………
Email:……………………………………………………………………………………………
Mã số thuế:………………………………………………………………………………………
*Thông tin tác phẩm:
Tên tác phẩm:……………………………………………………………………………………
Loại hình:………………………………………………………………………………………..
Năm sáng tác:…………………………….Chất liệu:…………………………………………...
Kích thước (cm):(dài x rộng x cao)………………………………Kg:…………………………
Số hiện vật:………………………………………………………………………………………
Gía bán (VNĐ):…………………………………………………………………........................
Chữ ký tác giả
- Mẫu phiếu tác phẩm của BTC

