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Thực hiện Quyết định số 1534/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 6 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Triển lãm Mỹ thuật 

học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc” lần thứ Ba, Bộ 

Văn hóa, Thể  thao và Du lịch tổ chức triển lãm với mục đích công bố, phổ biến các 

tác phẩm của học sinh, sinh viên lĩnh vực mỹ thuật nhằm đánh giá quá trình học 

tập, sáng tạo nghệ thuật và là cơ hội để các em được tiếp cận chuyên môn, trao 

đổi, học hỏi lẫn nhau trong học tập và sáng tác nghệ thuật.  

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo Kế hoạch tổ chức triển lãm như sau: 

I. CƠ QUAN TỔ CHỨC 

1. Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Cơ quan chủ trì tổ chức: Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Dự kiến Quí IV. 

2. Địa điểm: Khu vực miền Trung. 

III. THỂ LỆ 

1. Đối tƣợng tham gia triển lãm 

 Là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo mỹ thuật và các 

ngành thuộc lĩnh vực mỹ thuật tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên toàn 

quốc.  

2. Nội dung triển lãm 

- Triển lãm theo chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu”.  
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- Tác phẩm thể hiện được nét đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong 

cuộc sống, sinh hoạt xã hội và hoạt động lao động. 

3. Quy định về thể loại, hình thức 

- Thể loại: Hội họa, Đồ họa, Thiết kế đồ họa, Điêu khắc. 

- Hình thức: 

+ Phải là tác phẩm được sáng tác trong quá trình học tập. 

+ Mỗi cơ sở đào tạo có thể tham gia từ 01 hoặc tất cả các thể loại trên, số 

lượng tham gia ở mỗi thể loại không giới hạn. 

+ Tác phẩm được thể hiện không giới hạn về chất liệu. 

+ Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải ở các cuộc thi trước đây. 

+ Khuyến khích các tác phẩm mới sáng tác. 

+ Kích thước: Chiều nhỏ nhất không dưới 0.3 m, chiều lớn nhất không 

vượt quá 1,5 m. 

IV. ĐĂNG KÝ THAM GIA VÀ NỘP TÁC PHẨM 

1. Nơi đăng ký 

Công văn đăng ký kèm theo danh sách tác phẩm gồm: Tên tác phẩm, tên 

tác giả, chất liệu, kích thước, năm sáng tác gửi về Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

2. Nộp tác phẩm  

- Vòng 1: Nộp tác phẩm qua ảnh. 

+ Ảnh chụp các tác phẩm được gửi đến Ban Tổ chức trước ngày 

10/9/2020 và gửi bản mềm vào hòm thư điện tử tranlongvdt@gmail.com. 

+ Kích thước bản cứng: chiều nhỏ nhất không dưới 12 cm; 

+ Bản mềm: định dạng JPEG. 

- Vòng 2: Nộp tác phẩm chính thức 

Các tác phẩm được chọn sau vòng 01 (qua ảnh) sẽ gửi về Ban Tổ chức 

bằng các hình thức: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ theo thông 

báo của Ban Tổ chức.  
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Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo và đề nghị Thủ  trưởng các cơ 

sở đào tạo văn hóa nghệ thuật phát động tới học sinh, sinh viên và hỗ trợ, tạo 

điều kiện cho các em sáng tác, chuẩn bị các tác phẩm có chất lượng tham gia 

triển lãm.  

Thông tin chi tiết về triển lãm liên hệ: đồng chí Trần Duy Long, chuyên 

viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, điện thoại: 0936.847.871./. 

 

 Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Bộ trưởng (để báo cáo); 

 - TT Tạ Quang Đông (để báo cáo);   

 - Lưu: VT, ĐT, TDL.(65). 

 

 

TL. BỘ TRƢỞNG 

KT. VỤ TRƢỞNG VỤ ĐÀO TẠO 

PHÓ VỤ TRƢỞNG 

 

 

 

 
 

Lê Anh Tuấn 
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