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Kính gửi:  
- Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Sơn La; 

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Sơn La; 
- Báo Sơn La; 

- Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Sơn La; 
- Các Sở, ngành tỉnh Sơn La; 

- UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La; 
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Sơn La về việc tổ chức Cuộc thi ảnh Nghệ thuật "Vẻ đẹp Du lịch 
thành phố Sơn La" năm 2021.  

Uỷ ban nhân dân thành phố Sơn La đã ban hành Thể lệ Cuộc thi ảnh nghệ 
thuật "Vẻ đẹp du lịch thành phố Sơn La" năm 2021, qua quá trình triển khai thực 

hiện nhận được nhiều ý kiến của tác giả về quy cách của tác phẩm dự thi, nên 
UBND thành phố hướng dẫn cụ thể như sau: 

1. Các tác giả có thể gửi ảnh tham gia cuộc thi ảnh Nghệ thuật "Vẻ đẹp Du lịch 
thành phố Sơn La" năm 2021 tại website: https://thanhpho.nhiepanhsonla.art 

2. Số lượng tác phẩm có thể gửi tối đa 10 ảnh dự thi, bao gồm ảnh đơn và 
ảnh bộ. Đối với ảnh bộ yêu cầu: mỗi bộ ảnh có từ 05 đến 08 ảnh, được đánh số 

theo thứ tự, sắp xếp hài hoà vào 1 file (dạng JPG) số thứ tự và chú thích bộ ảnh 
được ghi luôn vào nội dung file ảnh bộ.  

Lưu ý: không điền tên tác giả để khách quan trong quán trình chấm ảnh. 

3. Ảnh dự thi là những tác phẩm sáng tác trên địa bàn thành phố Sơn La và 

là những tác phẩm chưa đoạt giải của các cuộc thi khác. Không chấp nhận ảnh 
chắp  ghép làm sai lệch hiện thực. 

4. Thời gian nhận ảnh: từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 01/9/2021. 

5. Thời gian chấm ảnh: từ ngày 05/9/2021 đến hết ngày 10/9/2021. 

Trên đây là Hướng dẫn chi tiết Thể lệ cuộc thi ảnh nghệ thuật: "Vẻ đẹp Du 

lịch thành phố Sơn La" năm 2021.  
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Rất mong nhận được sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của các nghệ sỹ nhiếp 
ảnh, các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh để cuộc thi thành 

công tốt đẹp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- TT thành ủy; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Lưu: VT, VH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Trần Công Chính 
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