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THÔNG BÁO 
Tổ chức hội thi ảnh “Khoảnh khắc hạnh phúc” 

-------- 
Căn cứ kế hoạch số: 253/TB-LĐLĐ ngày 03/6/2020 của Liên đoàn Lao động Thành 

phố về việc tổ chức hội thi ảnh “Khoảng khắc hạnh phúc” nhân ngày kỷ niệm Ngày Gia đình 

Việt Nam 28/6 năm 2020; Ban Thường vụ  thông báo tổ chức hội thi ảnh “Khoảnh khắc hạnh 

phúc” với những nội dung như sau: 

1. Đối tượng dự thi: 

- 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. 

- Đơn vị dự thi, người dự thi tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm tham gia dự thi. 

2. Hình thức thi: Thi bộ ảnh gia đình trên trang fanpage Công đoàn  ĐHQG-HCM. 

3. Chủ đề: “Khoảnh khắc hạnh phúc”.   

4. Tiêu chí chấm ảnh:  

 + Ảnh dự thi có độ sáng thích hợp, bố cục rõ ràng, ý nghĩa, đẹp và thể hiện đúng chủ 

đề của cuộc thi. 

+ Ảnh dự thi phải phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam. Nghiêm cấm 

sử dụng những từ ngữ, hình ảnh, thông tin không lành mạnh, thiếu văn hóa. Ảnh dự thi phải 

chưa từng được sử dụng ở cuộc thi khác và chưa xuất hiện dưới bất kỳ hình thức thương mại 

nào. 

5. Thời gian tổ chức cuộc thi: 

- Thời gian gửi bộ ảnh : từ nay đến 15g00 ngày 12/6/2020. 



 - Ảnh gửi qua địa chỉ email: congdoan@vnuhcm.edu.vn 

 - Thời gian trao giải: sẽ đưa về các đơn vị để trao trong ngày GĐVN 28/6.  

6. Thể lệ hội thi:  

 - Các ảnh dự thi diễn tả khoảnh khắc hạnh phúc, đáng nhớ của gia đình;  hình ảnh hội 

sống, sinh hoạt, vui chơi hàng ngày của gia đình; những khoảnh khắc vui vẻ của các thành 

viên trong gia đình...  

- Mỗi đơn vị gửi tối đa 01 bộ ảnh dự thi (gồm 03 ảnh, lưu ý : cả 03 ảnh đều của cùng 

01 gia đình). 

- Ảnh gửi về phải là ảnh số, định dạng file JPG, độ phân giải cao, dung lượng ít nhất 

từ 02MB trở lên.  

- Ảnh dự thi có thể ảnh màu hoặc đen trắng, được chụp từ các máy ảnh chuyên 

nghiệp hoặc từ các thiết bị điện tử khác (điện thoại, máy ảnh số…); Không được phép chỉnh 

sửa ảnh bằng các phần mềm chuyên dụng để nâng cao chất lượng, không được phép cắt ghép 

ảnh. 

- Mỗi bộ ảnh dự thi phải được minh họa bằng các thông điệp và có chú thích đầy đủ 

thông tin bằng file văn bản (tối đa 100 chữ) gửi kèm:  

+ Thời gian, địa điểm sáng tác.  

+ Nội dung bức ảnh có chú thích đầy đủ thông tin (chụp ở đâu, nhân vật trong ảnh là 

ai, đang tham gia hoạt động gì…).  

+ Thông tin về tác giả (thành viên của gia đình): Họ tên, đơn vị, email, điện thoại liên 

hệ và giới thiệu về các thành viên trong gia đình. 

- Tác giả không được phép ký tên, chèn biểu tượng cá nhân hoặc bất cứ nội dung gì 

khác vào ảnh. 

- Ban Tổ chức không chấp nhận ảnh đã đoạt giải ở các cuộc thi khác (cấp thành phố). 



- Ảnh dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục và các quy định của luật pháp Việt 

Nam. 

- Tác giả chịu toàn bộ về pháp lý của các bức ảnh trước pháp luật. 

- Ban Tổ chức có quyền sử dụng các ảnh dự thi vào mục đích quảng bá cho hội thi và 

các hoạt động khác trong và sau quá trình diễn ra cuộc thi mà không phải trả lệ phí. 

7. Cơ cấu giải thưởng : 

− Giải nhất: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 1.500.000 đồng  

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

− Giải ba: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 800.000 đồng  

− Giải khuyến khích: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 500.000 đồng.  

8. Ban Giám khảo :  

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

− Đại diện Hội nhiếp ảnh gia Tp.HCM. 

− Đại diện Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. 

9. Thành phần Ban tổ chức: 

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

− Đ/c Dương Thị Bích Huệ - UV BCH CĐ ĐHQG-HCM, Trưởng ban Nữ công Công 

đoàn ĐHQG-HCM:  Phó Trưởng ban; 

− Đ/c Hoàng Vân – UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo CĐ ĐHQG-HCM: Ủy viên; 

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

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

10. Các  CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM: 

 - Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị phát động cho đoàn viên Công đoàn, CBVC-LĐ 

tham gia hoặc có thể tổ chức Hội thi tại đơn vị. Sau đó, mỗi đơn vị chọn 01 bộ ảnh xuất sắc 



nhất gửi tham gia Công đoàn ĐHQG-HCM. Riêng các CĐCS là các trường thành viên có thể 

gửi từ 01 – 03 bộ ảnh xuất sắc nhất gửi tham gia Công đoàn ĐHQG-HCM 

 - Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ đồng chí Ngô Mỹ 

Hương, Chánh Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM (ĐT: 0936.124.780) để được hướng dẫn. 

Trên đây là thông báo tổ chức hội thi ảnh “Khoảnh khắc hạnh phúc” của Công đoàn 

ĐHQG-HCM. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Các CĐCS; 
- Ban NC,TG LĐLĐ TP; 
- Lưu VP. 

   
 

 


