Phát động Cuộc thi “Vẻ đẹp nữ Bưu điện Việt Nam”
Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 20/10/2019); 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2020), đồng thời nhằm tìm kiếm
những hình ảnh đẹp về con người, đặc biệt là nữ cán bộ, công nhân viên của Bưu điện Việt Nam,
Tổng công ty vừa chính thức phát động cuộc thi ảnh với Chủ đề “Vẻ đẹp nữ Bưu điện Việt
Nam”.
Đối tượng dự thi là cán bộ, công nhân viên và người lao động đã và đang công tác tại Tổng công
ty Bưu điện Việt Nam; các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp là công dân Việt
Nam.
Tác phẩm dự thi phải thể hiện chân thực vẻ đẹp của người phụ nữ Bưu điện Việt Nam trong lao
động, sản xuất, kinh doanh; trong học tập và các hoạt động xã hội, hoạt động an sinh xã hội, vì
cộng đồng; những khoảnh khắc đẹp của phụ nữ Bưu điện Việt Nam trong cuộc sống thường
nhật.
Nhân vật chính trong tác phẩm dự thi phải là nữ cán bộ công nhân viên và người lao động đang
công tác tại Bưu điện Việt Nam, có thể là ảnh 1 người hoặc nhiều người. Nhân vật phụ trong tác
phẩm có thể là đồng nghiệp, đối tác, khách hàng, người thân... Khuyến khích những tác phẩm thể
hiện vẻ đẹp của nữ Bưu điện trong quá trình lao động, sản xuất, kinh doanh; những tác phẩm có
cách thê hiện, góc nhìn mới, làm nổi bật những nét khác biệt của phụ nữ ngành Bưu điện.
Đối với nhân vật đang tham gia sản xuất, kinh doanh, phục vụ khách hàng phải mặc đồng phục
của Bưu điện Việt Nam theo chức danh lao động. Trong cuộc sống thường nhật nữ nhân vật phải
mặc trang phục phù hợp với hoàn cảnh, không trái với thuần phong mỹ tục người Việt Nam.
Tác giả phải đảm bảo tính chính xác, trung thực nội dung thông tin của tác phẩm gửi đến dự thi.
Ảnh gửi dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng, dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng JPG, kích
thước file: 2000 x 3000 pixels, độ phân giải 300 dpi, (không chấp nhận file scan hoặc chụp lại từ
ảnh giấy).
Ảnh dự thi là ảnh đơn (không chấp nhận ảnh bộ); số lượng ảnh dự thi không hạn chế.
Mỗi tác giả phải gửi kèm theo Phiếu dự thi dưới dạng file word (có mẫu phiếu dự thi kèm theo),
trong đó ghi rõ thứ tự và tên tác phẩm, chú thích mỗi tác phẩm, họ và tên tác giả, địa chỉ, điện
thoại, email liên hệ. Khuyến khích ảnh dự thi có chú thích ghi rõ tên nhân vật là cá nhân hoặc tập
thể, địa danh nơi chụp, mô tả sự kiện không quá 150 từ. Tác giả không có Phiếu dự thi với đầy
đủ thông tin nói trên coi như không hợp lệ.
Tác giả dự thi cần đặt tên file ảnh theo mẫu: họ và tên tác giả_tỉnh/thành_ký hiệu file.

Ban tổ chức đặc biệt lưu ý, không chấp nhận các tác phẩm chắp ghép làm sai lệch hiện thực. Ban
Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả gửi file gốc để kiểm tra khi cần thiết. Ban Tổ chức không chịu trách
nhiệm về những hư hỏng, thất lạc của các tác phẩm tham gia dự thi trong quá trình gửi đến Ban
Tổ chức.
Ảnh dự thi được tính từ ngày phát động cuộc thi, ảnh chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào trước
đây.
Tác giả tham dự cuộc thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Nếu phát hiện
vi phạm sau khi công bố kết quả, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng.
Tác giả có ảnh đoạt giải hoặc tác giả có ảnh được chọn trưng bày giới thiệu ảnh có thể sẽ được
yêu cầu gửi file ảnh có dung lượng lớn bảo đảm chất lượng để phóng lớn trưng bày.
Các tác phẩm đoạt giải sẽ nhận được giấy chứng nhận, giải thưởng bằng tiền mặt của Tổng công
ty. Tác giả đoạt giải phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo qui định của Pháp luật.
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ được toàn quyền sử dụng các tác phẩm ảnh dự thi và đạt
giải cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền của Tổng công ty mà không phải trả nhuận ảnh.
Để dự thi các tác giả gửi file ảnh (ghi rõ tên ảnh, họ và tên tác giả, đơn vị công tác hoặc nơi ở, số
điện thoại liên hệ, email) theo một trong hai cách: Gửi flie qua địa chỉ
email:phunubdvn@vnpost.vn hoặc gửi file ghi vào đĩa hoặc USB qua đường Bưu điện về địa chỉ:
Ban Nghiên cứu Phát triển và Thương hiệu Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, số 5 – Phạm Hùng,
Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Ngoài bìa thư ghi rõ: Tác phẩm tham gia
cuộc thi ảnh: “Vẻ đẹp nữ Bưu điện Việt Nam”.
Thời gian nhận ảnh dự thi: Bắt đầu từ ngày 01/10/2019 đến 10/02/2020 (ngày gửi được căn cứ
theo dấu Bưu điện).
Dự kiến Ban tổ chức sẽ trao giải vào tháng 3/2020.
Giải thưởng cuộc thi bao gồm 01 Giải Nhất trị giá 15.000.000 đồng; 02 Giải Nhì trị giá
10.000.000 đồng; 03 giải Ba trị giá 5.000.000 đồng; 10 giải Khuyến khích trị giá 3.000.000
đồng/giải.
Ngoài ra Ban tổ chức còn trao 10 giải thưởng dành các đơn vị trong Tổng công ty có số lượng
tác phẩm dự thi nhiều, đạt chất lượng cao. Mỗi giải tập thể trị giá 5.000.000 đồng.
Ban Tổ chức được quyền sử dụng thông tin, hình ảnh các tác phẩm dự thi cho mục đích tuyên
truyền, quảng bá cuộc thi và cho các mục đích không thương mại mà không phải trả bất kỳ chi
phí nào. Ban Tổ chức được sử dụng thông tin, hình ảnh các tác phẩm tham gia cuộc thi để đăng
tải trên các ấn phẩm và Cổng thông tin điện tử, các trang fanpage, của Tổng công ty Bưu điện
Việt Nam hoặc tổ chức triển lãm, trưng bày... Những tác phẩm không đoạt giải mà được chọn để

sử dụng Cổng thông tin điện tử Bưu điện Việt Nam hoặc để trưng bày, tác giả được hưởng nhuận
ảnh theo quy định của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

