THỂ LỆ CUỘC THI VẼ TRANH BIẾM HỌA
Về đề tài Tiết kiệm điện - Bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia trên báo chí
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
- Tạp chí Nghề báo – Hội nhà báo Tp.Hồ Chí Minh
- Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh
I. MỤC ĐÍCH
 Giúp giới báo chí, họa sĩ, người dân và những người có liên quan đến vấn đề Tiết kiệm điện và
bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia hiểu biết rõ hơn về tình hình và thực hiện tiết kiệm điện
thông qua một cách thức biểu đạt trào phúng, dân dã, gần gũi và dễ lan truyền là tranh biếm họa;
 Nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội về Tiết kiệm điện góp phần bảo đảm an ninh năng
lượng Quốc gia.
 Đây cũng là hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Miền Nam (30/4/1975-30/4/2015)
II. THỂ LỆ CUỘC THI
1. Đối tượng dự thi:
- Tất cả các họa sĩ biếm họa chuyên và không chuyên trong cả nước, bạn đọc không giới hạn độ tuổi,
nghề nghiệp; số lượng tác phẩm không hạn chế.
- Tác giả dự thi có thể là cá nhân hoặc nhóm tác giả;
- Thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo không được tham dự cuộc thi.
2. Thời gian nhận bài dự thi
- Thời gian nhận bài: Từ ngày 27/01/2015 đến hết ngày 10/4/2015
- Đối với thư gửi theo đường bưu điện, thời hạn gửi bài dự thi được tính theo dấu bưu điện ngày gửi.
3. Tác phẩm dự thi:
3.1. Hình thức: Tranh biếm họa màu và đen trắng, kích thước tranh dự thi tối thiểu là khổ A3 (420 x
297 mm) và tối đa là khổ giấy A2 (594 x 420 mm). Tranh dự thi được phân chia thành 2 nhóm:
a) Thứ nhất, tranh đã được xuất bản:
Những bức tranh biếm họa đã được đăng trên các báo/tạp chí hoặc đã được in sách, triển lãm
trên địa bàn cả nước; (trong vòng 2 năm 2013 và 2014).
b) Thứ hai, tranh chưa xuất bản:
Những tranh biếm họa chưa từng được đăng trên bất cứ báo, tạp chí, chưa được in sách hay
tham gia triển lãm nào.
Ngoài ra, tác phẩm đơn hoặc là chùm tranh biếm họa đều được tính là một tác phẩm.
3.2. Nội dung:
- Phản ánh các sự kiện, nhân vật liên quan đến vấn đề Tiết kiệm điện và bảo đảm an ninh năng lượng
Quốc gia.
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- Các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong việc thực hành tiết kiệm điện nhằm góp phần bảo đảm
an ninh năng lượng Quốc gia.
4. Yêu cầu:
- Tác giả phải thuyết minh không quá 200 chữ về vấn đề mà mình đã thể hiện trong bức tranh;
- Các tác giả có thể đồng thời gửi bài dự thi dưới danh nghĩa cá nhân và nhóm tác giả;
- Đối với tác phẩm dự thi đã xuất bản:
+ Đối với báo in: Gửi nguyên bản gốc hoặc bản photocopy ra khổ A2, hoặc A3 ghi rõ tên báo và
thời gian đăng tải; Nếu báo in đồng thời được đưa lên báo điện tử thì cần gửi đường dẫn (link) bức
tranh cho Ban tổ chức theo địa chỉ thư điện tử ghi tại phần Tiếp nhận (Mục 6) dưới đây;
- Đối với tác phẩm dự thi chưa xuất bản:
+ Vẽ trên giấy trắng không dòng kẻ khổ A3 hoặc A2, dưới dạng tranh màu hoặc đen trắng; chấp
nhận tranh vẽ trên vi tính;
+ Mỗi bức tranh cần kèm theo bản thuyết trình về sự kiện, nhân vật và ý nghĩa của tranh;
+ Gửi file ảnh có đuôi PDF hoặc JPEG đến cả hai địa chỉ tại mục Tiếp nhận (Mục 6) với dung
lượng tối thiểu 1 MB và tối đa là 20 MB.
Trong trường hợp tác phẩm chưa xuất bản được xuất bản sau khi đã gửi bài dự thi, đề nghị tác
giả thông báo kịp thời cho Ban tổ chức về địa chỉ nêu tại Mục Tiếp nhận (Mục 6).
Tất cả bài dự thi gửi đến Ban tổ chức theo đường bưu điện và thư điện tử đều phải ghi rõ: Bài
tham dự Cuộc thi “Vẽ tranh biếm họa về Tiết kiệm điện - Bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia”.
5. Giới hạn:
- Tác giả tự chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến nội dung, bút pháp
phản ánh trong tác phẩm dự thi;
- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về mọi sự tranh chấp về bản quyền sáng tạo tác phẩm gửi tham
dự cuộc thi. Khi phát sinh tranh chấp về bản quyền, Ban tổ chức sẽ tạm dừng xem xét tác phẩm dự thi
đang có tranh chấp cho đến thời điểm tranh chấp được giải quyết. Trong trường hợp tới khi kết thúc
thời gian Ban giám khảo bình chọn các tác phẩm dự thi mà tranh chấp vẫn chưa được giải quyết xong
thì tác phẩm đó sẽ không được xem xét lại sau khi Ban tổ chức đã công bố kết quả cuộc thi;
- Ban tổ chức có quyền không nhận tác phẩm dự thi hoặc không trao giải cho tác phẩm dự thi nếu phát
hiện tác giả không trung thực bằng bất kỳ hình thức nào. Ban Tổ chức có trách nhiệm thông báo bằng
văn bản đối cho tác giả bị từ chối quyền dự thi;
- Ban tổ chức giữ quyền sử dụng các tác phẩm dự thi và đoạt giải cho các hoạt động phi lợi nhuận,
trong các hoạt động truyền thông Tiết kiệm điện và tiết kiệm năng lượng mà Tạp chí Nghề báo và Tổng
công ty Điện lực Tp.Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện.
- Ban tổ chức không hoàn trả lại các tác phẩm dự thi.
6. Tiếp nhận:
* Bài dự thi phải được gửi đến địa chỉ sau:
- Tạp chí Nghề báo: Số 14 Alexandre De Rhodes – Phường Bến Nghé – Quận 1 – Tp.Hồ Chí Minh
(Ngoài phong bì ghi rõ: Tác phẩm dự thi tranh biếm họa về đề tài Tiết kiệm điện – Bảo đảm an ninh
năng lượng Quốc gia).
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- Đồng thời gửi file vào Email: tapchinghebaohcm@gmail.com (để in vững tập).
* Bài dự thi phải gửi kèm PHIẾU NỘP BÀI DỰ THI (mẫu kèm theo).
7. Giải thưởng:
- Một giải Nhất: 20 triệu đồng;
- Hai giải Nhì: 15 triệu đồng/giải;
- Ba giải Ba: 10 triệu đồng/giải;
- Năm giải Khuyến Khích: 5 triệu đồng/giải.
8. Quyền lợi của tác giả tranh:
- Những tranh đạt chất lượng sẽ được tuyển chọn triển lãm, in vựng tập và đăng trên Tạp chí Nghề báo
và trang web của Tổng cty Điện lực TPHCM.
- Tác giả tranh được đăng trên Tạp chí Nghề báo sẽ được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành của
Tạp chí Nghề báo.
- Tác giả đọat giải sẽ được mời đến trao giải thưởng trong Lễ trao giải hoặc giải thưởng sẽ được gửi
đến tận tay tác giả, nhân vật đọat giải sau khi cuộc thi kết thúc;
- Các tác giả đoạt giải ở tỉnh xa sẽ được Ban tổ chức hỗ trợ một phần chi phí đi lại khi đến tham gia Lễ
trao giải. (Chi phí sẽ nhận tiền mặt trong buổi công bố giải và những tác giả ở xa có thể chuyển khoản).
9. Thời gian chấm giải (Dự kiến):
-

Ngày 10/4/2015: Kết thúc nhận bài dự thi

-

Ngày 15/04/2015: Chấm vòng sơ khảo

-

Ngày 20/10/2015: Chấm vòng chung khảo

-

Ngày 25/04/2015: Lễ trao giải và triển lãm các tác phẩm vào vòng chung khảo

-

Địa điểm: Hội trường Hội nhà báo TPHCM - Số 14 Alexandre De Rhodes – Phường Bến Nghé
– Quận 1 – Tp.Hồ Chí Minh

10. Thành phần Ban giám khảo
- Trưởng ban: Ông Nguyễn Phú Vĩnh – Quyền Trưởng Ban Kinh Doanh, Tổng Cty Điện lực TPHCM
- Phó ban: Nhà báo Lê Văn Nghĩa – Báo Tuổi trẻ cười
- Thành viên:
 Ông Nguyễn Văn Khanh: Trưởng phòng Quản lý Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin & Truyền
thông TPHCM
 Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: Phó Chủ tịch Hội nhà báo TPHCM, TBT Tạp chí Nghề báo
 Họa sĩ Trần Minh Dũng (họa sĩ Nhốp)
 Ông Phạm Việt Anh: Phó trưởng ban Quan hệ cộng đồng, Tổng Cty Điện lực TPHCM
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms Minh Hoàng (Tạp chí Nghề báo) – 0973.489.956 – Email: tapchinghebaohcm@gmail.com
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PHIẾU NỘP BÀI DỰ THI
"TIẾT KIỆM ĐIỆN - BẢO ĐẢM AN NINH NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA"
THÔNG TIN CÁ NHÂN

I.


Họ và tên người nộp bài dự thi:



Bút danh thường dùng (nếu có):



Cơ quan công tác:



Địa chỉ liên hệ (chi tiết để BTC gửi tài liệu khi cần):



Số điện thoại:



Email:



Tài khoản ngân hàng (nếu có):

Facebook (nick name và đường link):
(Trong trường hợp nhóm tác giả, đề nghị cung cấp thông tin cá nhân, người đại diện của tất cả các tác giả).
II.

THÔNG TIN VỀ TÁC PHẨM DỰ THI

1. Tranh dự thi đã từng được đăng tải trên báo/tạp chí, in sách hoặc tham dự triển lãm nào chưa?
Chưa từng được xuất bản
Đã từng được xuất bản
2. Nếu tác phẩm đã từng được xuất bản, vui lòng ghi rõ tên báo/tạp chí/sách/triển lãm, ngày phát hành/ngày
triển lãm và gửi kèm bản in/bản phô tô báo giấy và/hoặc đường link báo điện tử hoặc sách/bản photo sách
in tranh dự thi:
3. Miêu tả ý tưởng của tác phẩm dự thi (tối đa 200 chữ, tác giả có thể gửi thêm đường link, tài liệu minh họa
nếu cần thiết):

…, ngày

tháng

năm

Tác giả dự thi/đại diện nhóm tác giả ký và ghi rõ họ tên
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