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THỂ LỆ
Cuộc thi sáng tác Văn học – Nghệ thuật về cây sâm Ngọc Linh, cảnh sắc
thiên nhiên,văn hóa và con người huyện Nam Trà My
Thực hiện Kế hoạch số ngày 91/KH-UBND ngày 27/8/2018 của UBND
huyện Nam Trà My về việc tổ chức cuộc thi sáng tác Văn học - Nghệ thuật về cây
sâm Ngọc Linh, cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa và con người huyện Nam Trà My;
Căn cứ Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND huyện Nam
Trà My về việc thành lập Ban tổ cuộc thi sáng tác Văn học - Nghệ thuật về cây sâm
Ngọc Linh cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa và con người huyện Nam Trà My. Ban Tổ
chức ban hành Thể lệ cuộc thi sáng tác với những nội dung, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Tôn vinh vẻ đẹp, giá trị cây sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam), cảnh sắc thiên
nhiên, văn hóa và con người vùng đất Nam Trà My thông qua các tác phẩm Văn
học – Nghệ thuật. Từ đó nâng tầm giá trị của cây sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam),
sự hiểu biết về tác dụng cũng như tầm quan trọng của sâm Ngọc Linh đối với sức
khỏe của con người.
Cuộc thi là những trải nghiệm giúp con người tham gia có cơ hội tìm hiểu
khám phá về cây sâm Ngọc Linh, cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa và con người Nam
Trà My để cho ra những tác phẩm Văn học – Nghệ thuật có giá trị nhằm giới thiệu
và quảng bá hình ảnh Nam Trà My đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng
thời đẻ phục vụ cho sự kiện lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ III năm 2109, phiên chợ
sam Ngọc Linh diễn ra từ ngày 01 đến 03 hàng tháng và sự kiện chính trị của huyện
trong thời gian tới.
Kết thúc cuộc thi chọn những tác phẩm nghệ thuật hay, đẹp, nội dung phù hợp
với chủ đề, có ý nghĩa để phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, các sự kiện văn
hóa, xã hội và trong quan hệ đối ngoại của huyện.
2. Yêu cầu:
Tác phẩm dự thi phải đảm bảo đúng yêu cầu, thể lệ cuộc thi về chất lượng và
số lượng, có tính nghệ thuật cao.
Công tác tổ chức chu đáo, tiết kiệm và hiệu quả.

Cuộc phát động phải mang tính quần chúng và phát động rộng rãi trên các
phương tiện thông tin đại chúng, thu hút đông đảo đối tượng, tầng lớp tham gia, tạo
hiệu ứng truyền thông tốt.
III. NỘI DUNG CUỘC THI:
1. Nội dung chủ đề: Ca ngợi, tôn vinh vẻ đẹp và giá trị của cây sâm Ngọc
Linh (sâm Việt Nam). Trong đó ưu tiên tôn vinh vẻ đẹp, giá trị cây sâm Ngọc Linh
(Sâm Việt Nam) cây có giá trị kinh tế cao giúp người dân làm giàu, đem lại ấm no
bền vững cho mọi nhà, sâm Ngọc Linh chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho mọi
người, trồng sâm Ngọc Linh để bảo vệ rừng nguyên sinh….
2. Đối tượng dự thi: Các tổ chức, cá nhân, các văn nghệ sỹ chuyên và không
chuyên, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí, du khách trong và ngoài nước,
cán bộ công chức và nhân dân đều được tham gia cuộc thi. (thành viên Ban Tổ chức,
Ban Giám khảo không được tham gia).
3. Hình thức thi: Có 03 hình thức, gồm:
- Thi sáng tác ca khúc.
- Thi ảnh nghệ thuật.
- Thi sáng tác văn học:(tùy bút, bút ký, ghi chép)
4. Tiêu chí tác phẩm tham gia cuộc thi:
4.1. Về thi sáng tác ca khúc:
- Phải là ca khúc sáng tác mới, chưa được phổ biến, chưa sử dụng dưới bất cứ
hình thức nào.
- Tác phẩm dự thi phải có phần lời và phần nhạc (sử dụng phần mềm Encore), phông
chữ Times New Roman, gởi kèm theo đĩa CD đã thu âm ca khúc dự thi.
- Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm.
4.2. Về thi ảnh nghệ thuật:
- Thể loại ảnh đơn: Tối đa 05 tác phẩm cho mỗi đề tài thuộc từng nội dung.
- Thể loại ảnh bộ: Mỗi tác giả dự thi tối đa 02 bộ ảnh, mỗi bộ ảnh không vượt
quá 05 tác phẩm.
- Mỗi tác phẩm cần kèm theo chú thích rõ (tên tác phẩm, địa điểm, nhân vật,
thời gian chụp, tên tác giả). Ban Tổ chức không nhận những tác phẩm đã đạt giải từ
cuộc thi cấp tỉnh trở lên.
- Không chấp nhận ảnh được xử lý kỹ thuật photoshop hay các phần mềm
chỉnh sửa ảnh khác làm thay đổi nội dung và bản chất sự việc trong ảnh; được phép
cắt cúp, nâng sáng, chỉnh màu, xóa rác, khi cần thiết Ban tổ chức yêu cầu tác giả
nộp file gốc, Ban tổ chức sẽ loại bỏ những ảnh có nội dung sai lệch với thuần
phong mỹ tục và phát luật Việt Nam.
- Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm.

4.3. Về sáng tác Văn học: (tùy bút, bút ký, ghi chép)
- Các tác phẩm được sáng tác mới, chưa in trong các tập sách và trên các báo,
tạp chí trung ương, địa phương, chưa tham gia các cuộc thi cùng thể loại. Các tác
phẩm phải theo đúng định hướng, chủ đề, đánh máy trên giấy A4, cở chữ 14, kiểu
chữ Times New Roman.
- Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm.
5. Hồ sơ dự thi: Tác phẩm dự thi phải ghi rõ: Họ và tên tác giả hoặc đồng tác
giả, nhóm tác giả (tên khai sinh và bút danh); tên tác phẩm, thể loại; cơ quan, đơn
vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả, tập thể tác giả khi cần liên lạc; ngày, tháng, năm
sáng tác… theo phiếu tác phẩm đính kèm, bỏ vào bì thư và gửi về Phòng Văn hóa
và Thông tin huyện Nam Trà My (địa chỉ: thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My,
tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3880721).
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
1. Về sáng tác ca khúc: Có 7 giải gồm:
- 01 giải A: 12.000.000đ (mười hai triệu đồng)
- 01 giải B: 10.000.000đ ( mười triệu đồng)
- 02 giải C: 8.000.000đ (tám triệu đồng)
- 03 giải khuyến khích mỗi giải: 5.000.000đ (năm triệu đồng)
2. Về ảnh nghệ thuật: Có 7 giải gồm:
- 01 giải A: 5.000.000đ (năm triệu đồng)
- 01 giải B: 3.000.000đ (ba triệu đồng)
- 02 giải C: 2.000.000đ ( hai triệu đồng)
- 03 giải khuyến khích mỗi giải: 1.000.000đ (một triệu đồng)
3. Về sáng tác Văn học: Có 7 giải gồm:
- 01 giải A: 5.000.000 (năm triệu đồng)
- 01 giải B: 3.000.000đ (ba triệu đồng)
- 02 giải C: 2.000.000đ (hai triệu đồng)
- 03 giải khuyến khích mỗi giải: 1.000.000đ (một triệu đồng)
* Mỗi thể loại phải có từ 20 tác phẩm trở lên tham dự BTC mới tổ chức
chấm chọn.
IV. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM
1. Thời gian:
- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/6/2019 đối
với các tác phẩm tham gia gởi qua đường bưu điện sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện để
tính ngày nộp tác phẩm.
- Thời gian chấm chọn tác phẩm 10/7/2019.

- Thời gian trao thưởng tác phẩm đoạt giải: 01/8/2019.
2. Hình thức nhận tác phẩm: Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi trực tiếp
hoặc nhận qua đường bưu điện.
3. Địa chỉ nhận tác phẩm:
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nam Trà My, thôn 1, xã Trà Mai, huyện
Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3880721. Thông tin chi tiết vui
lòng liên hệ chị: Nguyễn Thị Kim Miết; di động: 01697115114, email:
kimmietvhtt@gmail.com
Trên đây là Thể lệ cuộc thi sáng tác Văn học - Nghệ thuật với chủ đề về cây
sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam), cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa và con người huyện
Nam Trà My. Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ
chức cá nhân, văn nghệ sỹ chuyên và không chuyên, phóng viên các cơ quan thông
tấn báo chí, du khách trong và ngoài nước, cán bộ, công chức và Nhân dân nhiệt
tình hưởng ứng để cuộc thi đạt được kết quả tốt đẹp./.
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
(đã ký)
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