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HƯỚNG DẪN 

Triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia  

với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022” 

----- 

 

 Thực hiện Công văn số 2401-CV/TU, ngày 15/4/2022 của Thường trực Tỉnh 

ủy và Hướng dẫn số 70-HD/BTGTU, ngày 19/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

về chỉ đạo triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề 

“Tự hào một dải biên cương năm 2022”; Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan- 

Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn triển khai cuộc thi với những nội dung như sau: 

 I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào 

một dải biên cương năm 2022” (Cuộc thi và Triển lãm) nhằm đổi mới nội dung, 

hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ 

quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá về vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến 

biên giới quốc gia trên đất liền đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước. 

 2. Cuộc thi và Triển lãm nhằm tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ trương, 

đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các tổ chức cơ sở đảng 

trong việc triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo 

vệ biên giới quốc gia, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nâng cao nhận thức của 

đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong khối đối 

với công tác biên giới trên đất liền.  

 Đồng thời, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, hy sinh của các thế hệ 

người Việt Nam, các lực lượng vũ trang để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất 

và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, 

tự tôn dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và người lao động trong khối đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 3. Thông qua Cuộc thi và triển lãm kịp thời động viên, tôn vinh, khuyến 

khích sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

và người lao động trong Khối, nghệ sĩ nhiếp ảnh, những người yêu thích nhiếp ảnh 

sáng tạo nhiều tác phẩm mới, có giá trị về nội dung, nghệ thuật, phục vụ hiệu quả 

công tác tuyên truyền. 

 4. Tăng cường công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi và 

Triển lãm đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và 

người lao động, nhất là những người yêu thích nhiếp ảnh; khuyến khích, động viên 
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các nghệ sĩ nhiếp ảnh, những người yêu thích nhiếp ảnh tại cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi và Triển lãm. Qua đó, lựa chọn được 

những tác phẩm xuất sắc gửi Ban Tổ chức giải theo đúng Thể lệ quy định. 

 II- NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THAM GIA 

 1. Nội dung triển khai hưởng ứng tham gia cuộc thi 

 - Giới thiệu vẻ đẹp của quê hương, đất nước, con người ở các vùng biên giới 

trên đất liền. Phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống, sinh hoạt, lao động của 

Nhân dân ta, nhất là các địa phương khu vực biên giới, nhất là nơi có đông đồng 

bào dân tộc thiểu số, người theo đạo sinh sống. 

 - Các hình ảnh, hoạt động thể hiện thành tựu của công cuộc đổi mới và hội 

nhập quốc tế trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở các vùng biên cương 

của nước ta. Phản ánh những nỗ lực, thành tựu của các địa phương nhất là các địa 

phương khu vực biên giới trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng tuyến biên 

giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Hình ảnh thể hiện mối quan hệ 

đối ngoại hữu nghị, hòa bình, hợp tác, phát triển của Việt Nam và các quốc gia 

láng giềng; sự hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, 

đầu tư, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật... giữa các tỉnh biên giới. 

 - Các giá trị lịch sử, văn hóa, con người, vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên 

trải dài suốt biên giới đất liền của Việt Nam, sự giao lưu, hợp tác trong các lĩnh 

vực kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của các tỉnh biên giới. 

Những công trình văn hóa, hình ảnh cột mốc, hình ảnh các chiến sĩ biên phòng và 

người dân bảo vệ cột mốc biên giới; các loại hình nghệ thuật, các lễ hội, hình thức 

văn hóa dân gian khu vực biên giới trên đất liền. 

 - Phản ánh hoạt động khai thác và phát triển tiềm năng du lịch các tỉnh biên 

giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; bảo tồn và 

phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng cư dân biên giới, các sản 

phẩm thủ công đặc trưng của các làng nghề truyền thống ở mỗi vùng biên giới. 

Hình ảnh du khách khám phá, trải nghiệm, hòa mình vào cuộc sống của người dân 

vùng biên giới; cuộc sống sinh hoạt, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo 

vệ an ninh trật tự, an toàn và chủ quyền Tổ quốc của các lực lượng vũ trang Việt 

Nam trên vùng biên giới. 

 - Phản ánh hoạt động hợp tác quốc tế về biên giới, thúc đẩy các nỗ lực chung 

bảo đảm an ninh, hoà bình, ổn định cho các vùng biên giới trước các thách thức an 

ninh truyền thống và phi truyền thống trên biên giới. 

 - Tôn vinh những tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến, tấm gương “người 

tốt”, “việc tốt” trong phát triển kinh tế - xã hội và trong bảo vệ chủ quyền biên giới 

lãnh thổ. 

 2. Đối tượng tham dự cuộc thi 

 - Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người 

nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi. 
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 - Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Ban Thư 

ký không được tham gia dự thi. 

 3. Phương thức và thời gian gửi tác phẩm 

 - Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website: www.anhnghethuatbiengioi2022.com. 

 - Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 30/3/2022 đến 23 giờ 59 phút 

ngày 30/8/2022. 

 - Thông tin Cuộc thi có thể tìm hiểu tại địa chỉ: 

 + Website: www.anhnghethuatbiengioi2022.com  

 - Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

 + Ban Sáng tác Triển lãm, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam: Nguyễn Xuân 

Chính, di động: 0912065411 - Điện thoại: (024) 3943.5885 (giờ hành chính). 

 + Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi file ảnh: Mai Vinh, điện thoại: 

02633700292 - 0918878915. 

 Các tác phẩm gửi tham gia phải đảm bảo theo đúng Thể lệ của Ban Tổ chức 

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề "Tự hào một dải 
biên cương năm 2022”. 

 III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường phổ biến, thông tin, tuyên truyền 

các nội dung cuộc thi; hướng dẫn, định hướng tuyên truyền, phổ biến trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức và người lao động, nhất là các nghệ sĩ nhiếp ảnh, những 

người yêu thích nhiếp ảnh; khuyến khích, động viên các nghệ sĩ nhiếp ảnh, những 

người yêu nhiếp ảnh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực tham gia cuộc thi. 

 Yêu cầu cấp ủy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm triển khai thực 

hiện nghiêm túc, có hiệu quả và gửi báo cáo kết quả tham dự Cuộc thi và Triển lãm 

về Đảng ủy khối trước ngày 30/8/2022 (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối) để 

tổng hợp báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Gửi kèm Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ 
đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”. 

  

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy, 

- Các Ban Đảng ủy Khối, Đoàn Khối; 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo. 

               T/M BAN THƯỜNG VỤ 
                 PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

                 Trần Văn Bắc 

http://www.anhnghethuatbiengioi2022.com/
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