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BAN VĂN HÓA - BAN TRUYỀN THÔNG 

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 

 

THÔNG BÁO VỀ THỂ LỆ CUỘC THI 

SÁNG TÁC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐẤT MỚI 2019 

"Ban Văn Hóa Giáo phận Xuân Lộc xin chào mừng quý tác giả cùng tham gia 

cuộc thi Sáng tác Văn Hóa Nghệ Thuật Đất Mới 2019. Mọi chi tiết xin quý tác giả 

xem ở phần thể lệ dự thi bên dưới đây. Nguyện chúc quý tác giả sức khỏe, niềm 

vui, bình an và tràn đầy ơn Chúa. Ban Văn Hóa Giáo phận Xuân Lộc chân thành 

cám ơn quý tác giả." (Lm Trưởng Ban  Phaolô Đoàn Thanh Phong) 

 

Các văn kiện của Giáo hội về mục vụ văn hoá và các tác phẩm trong tủ sách Đời Dâng 

Hiến của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, nhất là “ĐẤT MỚI”, đã khơi gợi ước 

muốn xây dựng những giá trị văn hoá Công Giáo nơi cộng đồng dân Chúa. Vì thế, Ban 

Văn Hoá kết hợp cùng Ban Truyền Thông Giáo phận Xuân Lộc tổ chức giải Văn Hoá 

Nghệ Thuật Đất Mới 2018 - 2019 như sau: 

http://vanhoadatmoi.net/wp-content/uploads/2018/11/181118-BANER-THE-LE-CUOC-THI-2019-BVH-01-1.jpg
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I .Tên cuộc thi: “SÁNG TÁC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐẤT MỚI 

II. Các chủ đề: 

1. Theo định hướng mục vụ của HĐGMVN và Gp. Xuân Lộc năm 2019: Gia 

đình hãy là dấu chỉ Lòng Thương Xót Của Chúa – Đồng hành với các gia 

đình gặp khó khăn. 

2. Mẹ Vô Nhiễm Núi Cúi (bảo vệ sự sống, nhân phẩm, bác ái…) 

3. Ngoài ra, quý Tác giả có thể viết về: Dâng hiến, loan báo Tin mừng, bảo vệ 

môi trường… 

III. Đối tượng dự thi: 

     Mọi người trong và ngoài giáo phận, công giáo hay anh chị em Tôn giáo bạn, có 

nhiệt tâm với việc xây dựng văn hoá sự sống và tình thương đều có thể tham gia. 

IV. Thể loại: 

Cuộc thi giới hạn vào các thể loại sau: 

1. Thơ: Không giới hạn số bài thơ, tập thơ tham gia. 

2. Truyện ngắn (tối thiểu 1000 chữ và tối đa 2000 chữ) 

3. Truyện dài (trên 2000 chữ) 

4. Ca khúc 

5. Kịch bản văn học (thời lượng kịch bản tối đa 20 phút) 

6. Ảnh nghệ thuật 

V. Thể lệ dự thi 
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1. Tác phẩm dự thi phải là kết quả sáng tác của người dự thi, không sao chép từ 

bất cứ nguồn nào và tác phẩm chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác. 

2. Một tác giả có quyền đăng ký tham gia dự thi nhiều thể loại. 

3. Tác phẩm dự thi phải được đánh máy trên giấy khổ A4, font chữ là Times 

New Roman, cỡ chữ 13. Trong tác phẩm dự thi cần có các thông tin: tên tác giả, 

bút danh, địa chỉ thường trú, điện thoại, e-mail. 

VI. Thời gian nhận tác phẩm dự thi 

Từ sau ngày ra thông báo này 11.11.2018 đến hết ngày 31.07.2019 

VII. Nơi nhận tác phẩm 

Các tác phẩm được xem như đăng ký dự thi thành công khi tác phẩm được in ra và 

đính kèm file dự thi. Tác giả có thể gửi qua hai cách. 

 Nhận Trực Tiếp theo địa chỉ: 

Ban Văn Hoá GP Xuân Lộc – TGM Xuân Lộc, 210 Hùng Vương, Xuân Bình, Long 

Khánh, Đồng Nai 

  Nhận qua Bưu Điện: 

Ban Văn Hoá Gp Xuân Lộc 

Đoàn Thanh Phong 

Hòm thư số 9 

Bưu Điện Xuân Lộc, Đồng Nai. 

Tác giả gửi file qua email: vhdatmoi@gmail.com 

VIII. Giải thưởng (Với tổng trị giá lên đến 140.500.000 VNĐ) 

mailto:vhdatmoi@gmail.com
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• Thơ (Tổng: 14.500.000đ) 

- 01 giải nhất: 4.000.000đ 

- 01 giải nhì: 3.500.000đ 

- 01 giải ba: 2.500.000đ 

- 03 giải khuyến khích :1.500.000đ 

• Truyện ngắn (Tổng:18.000.000đ) 

- 01 giải nhất: 5.000.000đ 

- 01 giải nhì: 4.000.000đ 

- 01 giải ba: 3.000.000đ 

- 03 giải khuyến khích :2.000.000đ 

• Truyện dài, tiểu thuyết (Tổng: 33.000.000đ) 

- 01 giải nhất: 10.000.000đ 

- 01 giải nhì: 8.000.000đ 

- 01 giải ba: 6.000.000đ 

- 03 giải khuyến khích: 3.000.000đ 

• Ca khúc: (Tổng 18.000.000đ) 

- 01 giải nhất: 5.000.000đ 

- 01 giải nhì: 4.000.000đ 

- 01 giải ba: 3.000.000đ 
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- 03 giải khuyến khích :2.000.000đ 

• Kịch bản văn học (24.000.000đ) 

- 01 giải nhất: 6.000.000đ 

- 01 giải nhì: 5.000.000đ 

- 01 giải ba: 4.000.000đ 

- 03 giải khuyến khích: 3.000.000đ 

Quy định riêng với phần thi ảnh nghệ thuật như sau: 
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CUỘC THI ẢNH VĂN HÓA NGHỆ THUẬT  

ĐẤT MỚI 2018-2019 

Chủ đề: 

NÉT ĐẸP CÔNG GIÁO 

Mục đích và ý nghĩa: 

Nhằm phục vụ việc Loan Báo Tin Mừng, tạo điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh 

nghiệm, giới thiệu các sáng tác nghệ thuật đặc sắc của những thành viên MVTT và nghệ sĩ 

nhiếp ảnh trong và ngoài giáo phận tham gia sáng tác các bức ảnh đẹp về Đạo Công Giáo. 

Qua đó, giới thiệu đến mọi người những hình ảnh đẹp về đời sống đạo, đời sống gia 

đình, các kiến trúc đặc sắc, văn hóa tình thương và sự sống. 

Tính hợp lệ của tác phẩm: 

- Ảnh dự thi phải là tác phẩm của chính người đăng ký dự thi và tấm ảnh được chụp bằng các 

loại máy ảnh, smartphone, tablet…  

- Chấp nhận ảnh đã qua xử lý nhưng không làm thay đổi nội dung và bản chất của sự việc 

trong bức ảnh.  

- Ảnh không viền khung, không gắn Logo, họ tên và các ký hiệu trên ảnh. Không chấp nhận 

ảnh scan hoặc được chụp lại.  

- BTC không chịu trách nhiệm về sự tranh chấp tác quyền.  

 Quy định kỹ thuật: 

Định dạng tập tin ảnh là JPEG, độ phân giải tối thiểu 300dpi. Kích thước file ảnh từ 3 Mb – 

8 Mb. Đặt tên file ảnh theo mẫu: số thứ tự_họ và tên tác giả_ký hiệu file. 

- Mỗi tác giả được đăng ký dự thi tối đa 5 tác phẩm và có kèm theo bài giới thiệu về nội dung 

của tác phẩm trong khoảng 150 ký tự bao gồm:  
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Tên tác giả:……………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ thương trú:……………………………………………………… ……………………. 

Giáo xứ:…………… Hạt:……………… Giáo phận:……………………………………….... 

Email:……………………..  ĐT:……………………………………………………………... 

Tên tác phẩm:…………………………………………………………………………………. 

Địa điểm chụp:……………………………………….………………………………………... 

Thời gian chụp:………………………………………………………………………………... 

Giới thiệu sơ nét ý nghĩa của tác phẩm:………………………………………………………... 

……………………………………………………………….………………………………... 

Chấp nhận cả ảnh đơn và ảnh bộ.  

- Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm. Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả 

ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh.  

- Ảnh bộ: Mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm 05-08 ảnh. Ban Tổ chức khuyến khích 

bộ ảnh có phần chú thích (tối đa 150 từ) giới thiệu nội dung của bộ ảnh. Tác giả phải đánh số 

thứ tự các ảnh trong bộ ảnh từ 1 đến hết. 

  

- Các tác phẩm phạm quy sẽ bị loại khỏi Giải. 

- Ban Tổ chức có quyền sử dụng tác phẩm được chọn triển lãm để phục vụ cho công tác truyền 

thông không nhằm mục đích thương mại mà không phải trả bất cứ một khoản thù lao nào 

khác.  

- Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả chấm chọn, tước giải thưởng nếu phát hiện tác phẩm vi phạm 

bản quyền, chắp ghép. 
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- Ban Tổ chức dự kiến chọn từ 30 đến 50 tác phẩm ảnh trưng bày triển lãm.  

- Mỗi tác giả chỉ nhận được một giải thưởng mà thôi. 

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các nhà nhiếp ảnh chuyên và 

không chuyên trong cả nước, anh chị em hoạt động trong lĩnh vực truyền thông các Giáo 

Phận. Ước mong rằng có nhiều tác phẩm làm nổi bật NÉT ĐẸP CÔNG GIÁO trong môi 

trường hiện nay.  

Thời gian nhận tác phẩm dự thi : 

Từ sau ngày ra thông báo này 11.11.2018 đến hết ngày 31.07.2019 Nơi nhận tác phẩm Ảnh 

Nghệ Thuật: 

Email: anhdepconggiao@gmail.com 

Ban Giám Khảo 

- Cha Đaminh Ngô Công Sứ - Trưởng Ban Truyền Thông Gp. Xuân Lộc  

- Cha Phaolo Đoàn Thanh Phong – Trưởng Ban Văn Hóa Gp. Xuân Lộc  

- Cha GB Trần Ngọc Bảo – Phó Ban Truyền Thông và Văn Hóa Gp. Xuân Lộc  

- Cha Đaminh Phạm Văn Tám – Phó Ban Truyền Thông Gp. Xuân Lộc 

- Thầy Bùi Minh Sơn – VAPA - E.VAPA/G, EFIAP 

 - Phạm Bình - AVAPA, ES.VAPA  

- NSNA Bùi Viết Đồng – Chủ nhiệm CLB Nhiếp Ảnh Long Khánh 

- NSNA Lò Văn Hợp – Hội VHNT Đồng Nai 

Cơ Cấu Giải Thưởng với Tổng Trị Giá (48.000.000đ)  

- 01 giải nhất: 8.000.000đ  

mailto:anhdepconggiao@gmail.com
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- 02 giải nhì: 5.000.000đ  

- 03 giải ba: 3.000.000đ  

- 06 giải khuyến khích: 1.000.000đ 

- Ảnh được chọn Triển Lãm : 300.000 đ 

IX. Ngày công bố giải thưởng dự kiến: 11.11.2019 

 

TM. Ban Tổ Chức 

Lm. Trưởng Ban Văn Hóa 

PHAOLÔ ĐOÀN THANH PHONG 

 


