ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 199 /GDĐT-TrH
Về tổ chức hội thi Sáng tác ảnh lần thứ XII

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Kính gửi:
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;
- Hiệu trưởng các trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).
Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố
Hồ Chí Minh tổ chức hội thi Sáng tác ảnh lần thứ XII dành cho học sinh các
trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trong toàn thành phố với chủ đề
“Mùa yêu thương” theo kế hoạch cụ thể như sau:
I. Mục đích
- Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ
niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019;
- Tạo điều kiện để các em học sinh thể hiện tình cảm yêu thương cuộc sống,
con người; tự hào là công dân thành phố mang tên Bác. Hướng các em tới lối sống
lành mạnh, yêu cái đẹp, bảo vệ môi trường, bồi dưỡng tư duy sáng tạo và năng
khiếu nghệ thuật Nhiếp ảnh;
- Tăng cường kỹ năng thực hành, rèn luyện và nâng cao tay nghề trong quá
trình dạy và học bộ môn nghề tự chọn Nhiếp ảnh trong giáo viên và học sinh;
- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm
thực tiễn, củng cố thêm nhận thức về việc chọn ngành nghề cho các em sau khi rời
mái trường Trung học phổ thông.
II. Nội dung
1. Đối tượng tham gia hội thi
Học sinh các trường THCS và THPT tại thành phố Hồ Chí Minh yêu thích
bộ môn Nhiếp ảnh.
2. Chủ đề hội thi: “Mùa yêu thương”
Chủ đề “Mùa yêu thương” nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn nơi thành
phố mang tên Bác - thành phố của nghĩa tình nặng sâu. Đó là những phút giây tỏa
sáng của tình cảm đồng bào gắn kết, sẻ chia; là tình cảm gia đình hạnh phúc, đầm
ấm; là tình cảm bạn bè vui tươi, hồn nhiên; “Mùa yêu thương” cũng có thể là mùa
của đất trời giao hòa, cây cối xanh tươi đâm chồi nảy lộc, vạn vật sinh sôi, …. Chủ
đề “Mùa yêu thương” nhằm lan tỏa bức thông điệp yêu thương giữa con người với
con người, giữa con người với thiên nhiên và cuộc sống.
3. Hình thức tổ chức
Hội thi được tiến hành qua 2 vòng
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Vòng 1:
- Ảnh chụp từ ngày 19/01/2019 đến hết ngày 10/3/2019 (không được sử
dụng ảnh của người khác chụp, ảnh sưu tầm, ảnh ghép).
- Ảnh chụp dự thi có thể là ảnh màu hoặc đen trắng hay đơn sắc nhưng phải
là ảnh chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào. Hạn cuối nộp tác phẩm dự thi ngày
15/3/2019.
Vòng 2:
- Các học sinh có tác phẩm được chọn ở vòng 1 tiếp tục dự thi vòng 2 với
chương trình thực tế ngoài nhà trường: tham quan trường Đại học Việt Đức để trải
nghiệm, tiếp cận cơ sở học tập, các phòng nghiên cứu và thực hành hiện đại, giao
lưu câu lạc bộ nhiếp ảnh sinh viên,…
- Thực hiện và nộp bộ ảnh ngay tại địa điểm thi theo chủ đề, số lượng ảnh,
cấu trúc bộ ảnh,…, do Ban Tổ chức qui định. Khuyến khích bộ ảnh đa dạng (ảnh
cận cảnh, trung cảnh và toàn cảnh.
4. Quy trình nộp sản phẩm dự thi
Ban tổ chức bắt đầu nhận ảnh dự thi từ ngày 28/01/2019. Số lượng ảnh dự
thi không hạn chế. Ảnh dự thi có thể là ảnh Đơn hoặc ảnh Bộ (từ 5 đến 12 ảnh).
Khuyến khích học sinh tham gia gửi ảnh dự thi thường xuyên (ít nhất 2 lần/1
tháng) về địa chỉ email: muayeuthuong@tuoitre.com.vn
Hoặc trang web: muayeuthuong.tuoitre.vn
Các file ảnh dự thi cần đảm bảo các quy định sau:
- Ảnh dự thi phải được gửi dưới dạng file ảnh số. Tên tác phẩm được đặt
dưới dạng không dấu (Ví dụ: Tác phẩm ảnh có tên “Sắc Xuân” được đặt tên cho
file ảnh là Sacxuan.jpg)
- Ảnh chụp rõ nét, có dung lượng file tối thiểu 2 MB, định dạng jpg có độ
phân giải 72 dpi, chiều dài tối thiểu 1800 pixel.
- Tác giả chỉ được phép dùng các phần mềm chuyên dụng chỉnh sửa độ sáng,
tối, độ tương phản, kích thước ảnh. Không được viền khung, ghép ảnh, xóa hoặc
thêm các chi tiết trong ảnh.
- Ảnh dự thi phải có chú thích đầy đủ thông tin tối đa 100 chữ (có dấu): Tên
tác phẩm, chụp ở đâu, khi nào, nhân vật hoặc sự kiện gì với lời giải thích càng rõ
về câu chuyện trong ảnh càng tốt (tác giả chịu trách nhiệm về các thông tin liên
quan đến ảnh).
Tác giả gửi ảnh, bộ ảnh có kèm theo file Word ghi thông tin cá nhân dự thi:
- Họ và tên học sinh – Lớp – Trường THCS/THPT
- Địa chỉ trường THCS/THPT
- Địa chỉ liên hệ của học sinh
- Số điện thoại liên lạc – Email cá nhân (nếu có)
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- Số lượng tác phẩm dự thi (tính đến thời điểm gửi)
5. Lưu ý
- Hình ảnh chưa sử dụng đăng báo và chưa đoạt giải tại các cuộc thi khác.
- Ảnh được chụp không quá 1 tháng tính tới ngày gửi ảnh.
Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng các ảnh và bộ ảnh dự thi.
Tác giả dự thi có trách nhiệm gửi file ảnh gốc khi có yêu cầu của Ban tổ
chức để kiểm tra hoặc để in phóng ảnh triển lãm. Trong trường hợp tác giả ảnh
không gửi file gốc, tác phẩm đó xem là phạm qui và bị loại.
III. Giải thưởng:
Cấp THCS:
Giải cá nhân: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.
Giải tập thể : 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba.
Cấp THPT:
Giải cá nhân: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.
Giải tập thể : 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba.
IV. Đơn vị phối hợp: Báo Tuổi Trẻ và trường Đại học Việt Đức
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp với
Báo Tuổi Trẻ và trường Đại học Việt Đức tổ chức hội thi. Những bức ảnh đẹp, có
nội dung phù hợp với hội thi sẽ được giới thiệu trên chuyên mục thi sáng tác ảnh
“Mùa yêu thương” trên trang Giáo dục (trang 12) của Báo Tuổi Trẻ (dự kiến vào
các ngày thứ 4,6 hàng tuần). Những số báo này sẽ được gửi đến các trường trong
thành phố để dán trên bảng thông tin của trường. Các tác phẩm chọn đăng báo sẽ
được trả nhuận ảnh theo qui định của Báo Tuổi Trẻ.
Nhận được văn bản này, đề nghị lãnh đạo các đơn vị có kế hoạch triển khai,
tạo điều kiện cho học sinh tích cực tham gia hội thi, mang đến niềm vui sáng tạo
nghệ thuật cho các em học sinh yêu thích bộ môn Nhiếp ảnh. Mọi chi tiết về hội
thi, liên hệ Bà Cao Thị Tú Anh - Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo
dục và Đào tạo (ĐT: 0918304028)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc "để báo cáo";
- Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ;
- Hiệu trưởng trường ĐH Việt Đức;
- Lưu: VP, P.GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Văn Hiếu
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