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THÔNG BÁO SỐ 02
Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi
Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất
Kính gửi:
- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và
Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch;
- Các Bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam;
- Các Ban/Trung tâm quản lý Di sản Thế giới;
- Các Ban quản lý/Trung tâm bảo tồn/Khu di tích;
- Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật/Hội Văn học
Nghệ thuật các tỉnh, thành phố;
- Hội Di sản văn hóa Việt Nam;
- Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam;
- Các câu lạc bộ nhiếp ảnh;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí.
Căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-BVHTTDL ngày 19/5/ 2021 của Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi và triển lãm ảnh Di
sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thông
báo số 01 về việc phát động Cuộc thi và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng
của đông đảo các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong
cả nước.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và để bảo đảm chất lượng tác phẩm,
Ban Tổ chức thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi Cuộc thi và
triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất, cụ thể như sau:
1. Thời gian gia hạn
- Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi: Gia hạn đến ngày 31/10/2021, qua địa
chỉ email: dsvh@bvhttdl.gov.vn.
- Tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm nhiếp ảnh trong thời gian 05 năm
trở lại đây.
- Thời gian Tổng kết và trao giải Cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức thông báo
chính thức trên Trang thông tin điện tử của Cục Di sản văn hóa tại địa chỉ:
dsvh.gov.vn.

2. Thông tin liên hệ
* Thường trực Ban Tổ chức: Phòng Quản lý bảo tàng và Thông tin tư liệu Cục Di sản văn hóa - Điện thoại: 0243.39446470; Email: dsvh@bvhttdl.gov.vn.
- Chi tiết liên hệ:
1. Bà Phạm Thị Khánh Ngân - Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0904.866.526; Email: nganptk.dsvh@bvhttdl.gov.vn
2. Bà Phạm Thị Khánh Trang - Chuyên viên
Điện thoại: 0915.124.818; Email: trangptk.dsvh@bvhttdl.gov.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các nhà nhiếp
ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong cả nước để Cuộc thi và triển
lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất thành công tốt đẹp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLBT&TTTL, PKT.300.
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