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ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM 

BÁO TIẾNG NÓI VIỆT NAM 
 

           Số: 01 /TB- BTNVN 

     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                        

                     Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020 

 

     Kính gửi: …………………………………………………………….  

 Căn cứ Chỉ thị 2997/CT-TNVN của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt 

Nam ngày 19/11/2019 về việc Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 

XIV năm 2020; 

Căn cứ Thông báo số 3093/TB-TNVN ngày 29/11/2019 về việc Tổ chức 

Liên hoan Phát thanh toàn quốc thứ XIV năm 2020; 

Thực hiện ý kiến của Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam về việc giao Báo 

Tiếng nói Việt Nam tổ chức Triển lãm ảnh trong khuôn khổ Liên hoan Phát 

thanh toàn quốc lần thứ XIV tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Ban biên tập 

Báo Tiêng nói Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý đơn vị tham dự 

Triển lãm ảnh với nội dung sau:  

1.  Chủ đề Triển lãm:  

Chủ đề: “Ảnh của những người làm phát thanh”.  

2. Thể loại ảnh tham dự:  

- Digital: PT-TH trong thời đại kỹ thuật số, chuyển đổi số. 

- Tacnghiep: Ảnh tác nghiệp của PV, BTV  

- Tacpham: Tác phẩm ảnh của các nhà báo phát thanh 

3. Thành phần tham dự. 

- Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh tham dự Liên hoan 

- Các đơn vị thuộc Đài TNVN. 

4. Hình thức tổ chức. 

- Báo Tiếng nói Việt Nam là đầu mối tổ chức Triển lãm 

- Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói 

Việt Nam gửi tối thiểu 05 ảnh cho các thể loại trên. 

- Báo Tiếng nói Việt Nam thông báo đến các đơn vị có ảnh Triển lãm. 

5. Thời gian và địa điểm tổ chức Triển lãm. 

- Địa điểm tổ chức: Nhà Văn hóa Lao động, tỉnh Đồng Tháp 

- Thời gian khai mạc: 09h00 ngày 07 tháng 5 năm 2020 

6. Thời gian nhận ảnh tham gia Triển lãm. 

Báo Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp nhận ảnh dự Triển lãm của Đài Phát 

thanh - Truyền hình các tỉnh và các đơn vị thuộc Đài TNVN từ ngày nhận được 

Thông báo này đến hết ngày 20/3/2020. 

7. Yêu cầu ảnh: 
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- Mỗi file ảnh tối thiểu 3MB, với độ phân giải ≥ 3.000 pixels chiều dài. 

-  File ảnh có định dạng JPG, PNG. Nếu có nhiều ảnh, có thể nén vào 

một file RAR hoặc ZIP để gửi. 

- Đặt tên file là tiếng Việt không dấu, thể hiện được tên tác giả, tên đơn 

vị, tên thể loại và tên tác phẩm.  

- VD: TraMy_Hagiang_Digital_Ten_tac_pham 

- Tên file ≤ 255 ký tự. Các khoảng trống được thay thế bằng dấu gạch 

dưới: ‘_’. Tên tác giả, đơn vị, tên thể loại viết liền; nối với nhau bằng dấu “_” 

8. Hướng dẫn gửi tác phẩm tham gia triển lãm ảnh: 

a) Gửi file ảnh tham gia triển lãm ảnh và file ảnh chân dung các tác giả về 

BTC Liên hoan phát thanh thông qua địa chỉ https://lhpt.vov.vn (chọn mục 

Triển lãm ảnh). Tài khoản đăng nhập để gửi ảnh là: 

- Tên đăng nhập: anhLHPT 

- Mật khẩu: tlanh 

b) Hỗ trợ kỹ thuật gửi/nhận ảnh:  

+KSC. Hoàng Thị Hiểu, Trung tâm R&D. Tel: 0902005136 

+PVC Nguyễn Quý Hoài, Báo Tiếng nói Việt Nam. 

             Tel: 0906258228 

9. Quyền lợi khi tham gia triển lãm ảnh: 

Ban Tổ chức triển lãm sẽ chọn ra 45/200 tác phẩm tham gia Triển lãm để 

xếp loại chất lượng A, B, C, D với số tiền nhuận ảnh như sau:  

Giải A: 500.000 đ/tác phẩm. 

Giải B: 300.000 đ/tác phẩm. 

Giải C: 200.000 đ/tác phẩm.  

Giải D: 100.000 đ/tác phẩm. 

Báo Tiếng nói Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý đơn vị 

quan tâm và tham gia Triển lãm. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

        Nơi nhận: 
            - Như trên; 

            - Lưu: HC-TH 

TỔNG BIÊN TẬP 

 

 

(Đã ký) 

 

 Đặng Quang Thương 

 

https://lhpt.vov.vn/

