
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỤC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM 
__________________________________________________________________________________________________________  

Số: 58 /TB-MTNATL 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________________________________________________________________________  

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2023 

                

THÔNG BÁO 

V/v Tổ chức “Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc” 
_________________________________________________________________________ 

Kính gửi:  

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; 

- Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam; 

- Hội Mỹ thuật Việt Nam; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố; 

- Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố; 

- Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố; 

- Các Trường Mỹ thuật trên cả nước. 

Thực hiện Quyết định số 3901/QĐ-BVHTTDL ngày 7/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Đề án Tổ chức các 

cuộc thi, triển lãm, liên hoan tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ 

chính trị giai đoạn 2020-2030; Quyết định số 95/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 

01 năm 2023 về việc Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và 

Triển lãm chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện “Cuộc 

thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc”, dự kiến khai mạc vào Tháng 9 năm 

2023 tại Thành phố Hà Nội. 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA: 

- Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc, từ năm 2023 được định 

kỳ tổ chức 5 năm 1 lần, nhằm tôn vinh, ghi nhận những thành tựu sáng tạo của 

các nhà điêu khắc, họa sĩ, nghệ sĩ Việt Nam. 

- Thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với giới họa sĩ, nhà điêu 

khắc. Tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, công bố tác phẩm mới và phản 

ánh trung thực quá trình lao động nghệ thuật, thể hiện cách nhìn riêng và quan điểm 

sáng tác của nhà điêu khắc, họa sĩ Việt Nam. 

II. THỂ LỆ: 

1. Đối tượng tham gia: 

Các nhà điêu khắc, họa sĩ, nghệ sĩ là công dân Việt Nam ở trong nước và 

người Việt Nam sống ở nước ngoài. 
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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. 

- 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 hoại thuần phong mỹ tục; hủy hoại môi trường. Không vi phạm quy 

định pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

3. Tuyển chọn tác phẩm: 

Các tác phẩm gửi tham dự “Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn 

quốc” là những tác phẩm được sáng tác trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2023 

chưa từng được trưng bày tại các cuộc thi, triển lãm mỹ thuật có quy mô toàn quốc 

do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức. 

Ban tổ chức tuyển chọn tác phẩm qua 2 Vòng: 

* Vòng 1 gửi ảnh màu chụp tác phẩm tham gia tuyển chọn. 

* Vòng 2 sau khi có kết quả chọn tại Vòng 1, Ban Tổ chức sẽ thông báo kết 

quả đến tất cả các tác giả đã tham gia gửi ảnh tác phẩm. Tác giả có tác phẩm được 

Hội đồng nghệ thuật tuyển chọn gửi tác phẩm đến địa điểm tập kết theo khu vực 

( Miền Nam, Miền Trung và khu vực Hà Nội) để Ban Tổ chức vận chuyển về nơi 

trưng bày triển lãm. Sau đó Hội đồng nghệ thuật xem trực tiếp tác phẩm được 

tham gia trưng bày để chấm giải thưởng; 

4. Quy định về ảnh chụp tác phẩm: 

Ảnh chụp tác phẩm được trình bày và in trên khổ giấy A4 có kích thước 

(21cm x 29,7cm), rõ ràng về hình và màu sắc. Kèm theo Phiếu tác phẩm có ghi 

đầy đủ các thông tin tác giả/tác phẩm theo mẫu phiếu của Ban Tổ chức. 

- Tác phẩm Phù điêu: Mỗi tác phẩm 01 ảnh. 

- Tác phẩm Tượng tròn; khối biểu tượng: Mỗi tác phẩm 05 ảnh gồm (mặt 

trước, mặt sau, mặt bên trái, mặt bên phải và ảnh tổng thể). 

- Tác phẩm Điêu khắc có yếu tố sắp đặt: Mỗi tác phẩm 05 ảnh (mặt trước, 

mặt sau, mặt bên trái, mặt bên phải và ảnh tổng thể), kèm văn bản trình bày ý 

tưởng nội dung tác phẩm (không quá 200 từ). 

- Tác phẩm điêu khắc động; điêu khắc ánh sáng: Lưu file mềm tác phẩm 

vào đĩa CD, hoặc USB...vv, (kèm theo văn bản trình bày ý tưởng) 

5. Quy định loại hình, quy cách tác phẩm: 

Tác phẩm gửi tham dự “Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc” 

là các loại hình sau:  

- Tượng tròn; khối biểu tượng: Kích thước chiều nhỏ nhất là 30cm, chiều 

lớn nhất là 150cm. Trọng lượng không quá 100kg. 
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- Phù điêu: Kích thước chiều lớn nhất là 150cm, chiều nhỏ nhất là 60cm. 

Tác phẩm có khung, giá để sẵn sàng trưng bày. Trọng lượng không quá 50kg. 

- Tác phẩm sắp đặt điêu khắc, tác phẩm điêu khắc động; tác phẩm điêu 

khắc ánh sáng: Mỗi tác phẩm được trình bày trong không gian có kích thước 

(rộng 200cm, dài 200cm, cao 200cm). 

6. Thời gian và địa điểm nhận ảnh chụp tác phẩm: 

Ban Tổ chức “Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc” nhận ảnh 

chụp tác phẩm trực tiếp và gửi qua Bưu điện. 

- Địa điểm: Phòng Mỹ thuật, Tầng 3 - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển 

lãm – Số 38 Phố Cao Bá Quát, Thành phố Hà Nội. 

- Thời gian: Ban Tổ chức nhận ảnh chụp tác phẩm kể từ ngày ký Thông báo 

này đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023. 

* Chú ý: 

- Các tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật tuyển chọn có kích thước và 

trọng lượng vượt quá quy định của Ban Tổ chức thì các tác giả phải tự vận chuyển 

đến địa điểm tập kết trưng bày của Ban tổ chức. 

- Các tác phẩm gửi tham gia triển lãm không sử dụng các vật liệu cấm sử 

dụng, có yếu tố gây cháy, nổ, ô nhiễm môi trường...vv 

- Thời gian, địa điểm tổ chức “Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn 

quốc” sẽ được Ban Tổ chức thông tin cụ thể tại các Thông báo tiếp theo. 

7. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 

- Phòng mỹ thuật - ĐT: 04.37347460 

- Đ/c Đỗ Trọng Hiếu, Trưởng phòng Mỹ thuật - DĐ: 0936066366 

- Đ/c Sầm Tuấn Phong - DĐ: 0904196090 

- Đ/c Vương Duy Kiên - DĐ: 0975851861 

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự phối hợp của các quý cơ quan, tổ chức, 

đơn vị liên quan cùng với sự tham gia hưởng ứng của các nghệ sĩ, nhà điêu khắc 

và họa sĩ./. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ VHTTDL (để báo cáo); 

- Các cá nhân họa sĩ, nhà điêu khắc; 

- Lưu: VT, DK, 300. 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

Mã Thế Anh 
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PHIẾU TÁC PHẨM 

“Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc” 

Mã số 

(do BTC ghi) 

 

 

*Thông tin tác giả: 

Họ và tên (chữ in hoa):……………………………………..Nam/nữ………………….. 

Năm sinh:………………… …………….:……………………………………………... 

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)……………………………………………………... 

Số hiện vật:……………………………………………………………………………… 

Gía bán nếu có (VNĐ):………………………………………………………………..... 

 

 Chữ ký tác giả 

 

Mẫu phiếu tác phẩm  

 

(Kèm theo Thông báo số 58 /TB-MTNATL ngày 20 tháng 02 năm 2023  

của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) 
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