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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng 4 năm 2020 

THÔNG BÁO 

TỔ CHỨC THI VÀ TRIỂN LÃM ẢNH 

Thực hiện Kế hoạch số 18/CĐ-ĐHQG ngày 28 tháng 02 năm 2020 về việc tổ chức các hoạt 

động trọng tâm trong năm 2020; Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM phát động cuộc thi và 

triển lãm ảnh “Sài Gòn xưa và nay” trong toàn ĐHQG-HCM, nhằm các hoạt động kỷ niệm 45 

năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và kỷ niệm 130 

năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); Chào mừng ĐH Đảng ĐHQG-

HCM, Thành phố Hồ Chí Minh, Toàn quốc và triển khai nội dung cụ thể như sau:   

A. Triển lãm ảnh.  

1. Hình thức: triển lãm ảnh “Sài gòn xưa và nay” online  trên website và fanpage Công 

đoàn ĐHQG-HCM 

2. Thời gian: dự kiến từ ngày 01/5/2020 đến 30/5/2020. 

B. Tổ chức thi.  
1. Tên cuộc thi: Cuộc thi thông qua triển lãm ảnh “Sài gòn xưa và nay” 

2. Đối tượng dự thi: Tất cả Cán bộ, Viên chức, Người lao động, Đoàn viên công đoàn 

(CBVC-LĐ, ĐVCĐ) trong diện biên chế và hợp đồng của các đơn vị thành viên, trực thuộc Công 

đoàn ĐHQG-HCM. 

3. Tiêu chí dự thi: 

− Về nội dung: có 02 nội dung thi:  

+ Bình chọn ảnh trong 90 ảnh triển lãm “Sài gòn xưa và nay”. 

+ Thi viết  

− Về hình thức: 

+ Thi bình chọn: bình chọn 05/90 tấm ảnh trong triển lãm ảnh. 

+ Thi viết: Viết đoạn văn về cảm xúc cá nhân của mình về 01 trong 90 bức ảnh đang 

được  triển lãm hoặc cảm xúc cá nhân về triển lãm. 

•••• Chú ý: ghi rõ họ và tên và đơn vị công tác trên bài thi cả 2 hình thức thi. 

− Về tiêu chí: 

+  Thi bình chọn:  



 

 

• Nội dung: phải có câu chuyện ảnh 

• Cảm xúc: có thể hiện tình cảm trong ảnh 

• Bố cục: các yếu tố trong bức ảnh phải hợp lý và hài hòa 

• Độ tương phản: lớn/nhỏ, xưa/nay, xa/gần, động/tĩnh,… 

• Điểm nhấn ảnh: trọng tâm chủ thể ảnh phải được nổi bật 

• Độ khó: độ khó để bấm được bức ảnh 
 

+ Thi viết: gồm 1000 từ và không được sao chép các nội dung liên quan về hội thi. 

− Về tham gia: mỗi cá nhân có thể tham gia 2 thể loại thi, nhưng không được tham gia 

nhiều bài thi trên 1 thể loại. 

4. Thời gian, địa điểm nộp ảnh và bài dự thi: Từ ngày ra thông báo đến trước 16g00 

ngày 10/6/2020 tại qua đia chỉ mail congdoan@vnuhcm.edu.vn. 

5. Thành phần Ban giám khảo: 

− Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM. 

− Đại diện Hội nhiếp ảnh gia Tp.HCM. 

− Đại diện về chuyên môn. 

6. Thành phần Ban tổ chức: 

− Đ/c Lâm Tường Thoại - Chủ tịch CĐ ĐHQG-HCML: Trưởng ban; 

− Đ/c Hoàng Vân: UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn ĐHQG-HCM:  Phó 

Trưởng ban; 

− Đ/c Ngô Mỹ Hương - UVBTV, Chánh Văn phòng CĐ ĐHQG-HCM: Ủy viên; 

− Đ/c Đặng Văn Em – UV BCH, Trưởng ban CNTT CĐ ĐHQG-HCM: Ủy viên; 

− Đ/c Đỗ Trọng Danh – Nhiếp ảnh gia, hội viên Hội nhiếp ảnh Thành phố: Ủy viên; 

− Đ/c Phan Thị Hải - Chuyên viên Văn phòng CĐ ĐHQG-HCM: Ủy viên. 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

a. Giải cá nhân thi viết  

− Giải nhất: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 1.000.000 đồng  

− Giải nhì: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 700.000 đồng  

− Giải ba: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 500.000 đồng  

− Giải khuyến khích: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 300.000 đồng  

b. Giải cá nhân thi bình chọn ảnh 

− Giải nhất: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 300.000 đồng  



 

 

− Giải nhì: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 200.000 đồng  

− Giải ba: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 150.000 đồng  

− Giải khuyến khích: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 100.000 đồng  

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ sử dụng những bài thi viết đạt giải đăng tải trên website của Công 

đoàn ĐHQG-HCM, bản tin ĐHQG-HCM, fanpage Công đoàn ĐHQG-HCM, triển lãm… 

Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các CĐCS triển khai thực hiện các nội 

dung trên để cuộc thi ảnh được thành công tốt đẹp. 

Trân trọng./. 

Ghi chú: Một giải có thể có nhiều cá nhân cùng đạt giải.   

 

 

Nơi nhận: 

- Các CĐCS; 
- Lưu VP. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


