
Bộ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập  - T ự  do  - H ạn h  p h ú c

SỔ: /QĐ-BTTTT H à Nội, ngày x ỉ  thảng  $  năm  2015

QƯYÉT ĐỊNH

VỀ việc b an  h àn h  T h ể  lệ L iên  hoan  Ả nh và  P h im  P h ỏ n g  8ự  - T à i liệu về các 
Dân tộc trong  cộng đồng ASEAN tại Việt N am  năm  2015

B ộ  TR Ư Ở N G  B ộ  T H Ô N G  T IN  VÀ T R U Y ỀN  TH Ô N G

Căn cử Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phù quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Thông tin và 
Truyền thông;

Căn cử  Quyết định số 530/QĐ-BTTTT ngày 13 thảng 4 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tồ chức Liên hoan Ảnh và Phim 
Phỏng sự - Tài liệu về các Dân tộc trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam năm 
2015;

Căn cử  Quyết định số 783/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 5 năm 2015 Bộ 
trưởng Bộ Thône tin và Truyền thông về việc thành lặp Ban Chi đạo. Ban Tồ chức 
Liên hoan Ánh và Phim Phóng sự - Tài liệu về các Dân tộc trong cộng đông 
A SEA N  năm  2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông 
Quốc tế và Vụ trường Vụ Hợp tác Quốc te,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều l ẵ Ban hành kèm theo Q uyết định này “Thế lệ Liên hoan Ánh và Phim 
Phóng sự - Tài liệu về các Dân tộc trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam năm 
2015” .

Điều 2. Ban Tổ chức Liên hoan có trách nhiệm tồ chức và hướng dẫn thực 
hiện Liên hoan theo Thể lệ này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Giám đốc Tning 
tâm Bảo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế, các tồ chức và cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: KT. B ộ  TRƯỞNG
-Như Điều 3; THỨ  TRƯỜNG
- Bộ trưởng Nguyền Bảc Son;
- Các thành vicện BCD, BTC Liên hoan;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, TTBC&HTTTQT



B ộ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC lập - T ự  do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 --^  tháng 5 năm 2015

THẺ LỆ
LIÊN HOAN ẢNH VÀ PHIM PHÓNG s ự  - TÀI LIỆU VỀ CÁC DÂN Tộc TRONG 

CỘNG ĐÒNG ASEAN TẠI VIỆT NAM NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Ouyết định sô ỈH .5.../O Đ -BTTTTngày Ẩ f .  tháng 5 năm 2015 

cùa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

ĐIÈU 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Các tổ chức, cá nhân tham dự Liên hoan trên nguyên tác tự nguyện và tự giác 

chấp hành Thể lệ được ban hànhẵ
2. Mọi thông tin về Liên hoan được công bố công khai trên website của Bộ Thông 

tin và Truyền thông http://mic.gov.vn; website của Ban thư ký ASEAN; website của các 
Đại sứ quán Việt Nam tại các nước ASEAN; cồng thông tin ASEAN Việt Nam, tên miền 
aseanvietnam.vn; www.vietbao.vn: trên các phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam 
và các nước ASEANế

3. Thể lệ này quy định các hoạt động tồ chức Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự - 
Tài liệu về các dân tộc trong cộng đồng Asean tại Việt Nam 2015.

ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH LIÊN HOAN

1 ẵ Hướng đến tầm nhìn ASEAN năm 2020, với phần mục tiêu xây dime, một cộng 
đồng các xã hội đùm bọc nhau, xây dựng toàn bộ Đông Nam châu Á sẽ là một cộng đồng 
ASEAN nhận thức được các mối liên hệ lịch sử của mình, hiểu rõ di sản văn hoá của mình 
và gán bó với nhau bàng một bản sắc chung của khu vực.

2. Ghi nhận và phản ánh sinh động những hình ảnh về các phong tục tập quán 
truyền thông của các dân tộc tại chỗ (trước đây là dân tộc bản địa) tại các nước ASEAN, 
nhằm giới thiệu và tôn vinh một xã hội ASEAN sống động và rộng mờ nhất quán với đặc 
điểm dân tộc của mỗi nước trong đó mọi người đều được tiếp cận một cách công bằng các 
cơ hội đổ phát triền không phân biệt giới tính, sác tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, hoặc nguồn gốc 
văn hoá và xã hội; thể hiện hình ảnh một ASEAN năng động, đoàn kết, họp tác và giàu 
tiềm năng phát triển.

3. Thúc đây sự họp tác và hiêu biêt lan nhau giữa các quốc gia trong quá trình xây 
dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh và thực hiện hiến chương ASEAN.

ĐIÈƯ 3. CHỦ ĐÈ CỦA CÁC TÁC PHẨM THAM GIA LIÊN HOAN
Các dân tộc trong cộng đòng ASEAN.
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ĐIẺU 4. TIÊU CHÍ NỘI DUNG CỦA LIÊN HOAN
- Phàn ánh về đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất, phong tục tập quán, truvền 

thống văn hoá, trang phục của các dân tộc, dặc biệt là các dân tộc thiều số tại các nước 
ASEAN;

- Giới thiệu những thành tựu nồi bặt của cảc cá nhân, các cơ quan, tổ chức ở mỗi 
nước trong cộng đồng ASEAN về công tác bảo tồn, gìn giừ và phát huy bản sắc văn hóa 
các dân tộc; Phong trào học tập, tinh thần đoàn kết, vấn đề bảo vệ môi trường, an ninh -  
quốc phòng; Nhừng thành tựu phát triển kinh tế, phong trào xây dựng đời sống văn hóa 
mới của đồng bào các dân tộc thiểu số;

- Giới thiệu những nét dẹp văn hóa truyền thống các dân tộc trong quá trình đoàn 
két và hợp tác giừa các nước ASEAN trong hội nhập quốc tể và xu hướng toàn cầu hóa. 
Giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, tiếp thu nhừng giá trị văn hỏa mới, bảo tồn phát huy những 
giá trị văn hỏa truyền thống và lâu dài ưong phát iriền bền vừng của các dân tộc ưong 
cộng đồng ASEAN.

ĐIỀU 5. THẺ LOẠI D ự  TH I, ĐỎI TƯỢNG D ự  THI VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
1. Dịa điểm tổ chức Liên hoan: Tại Việt Nam.
2. Thể loại dự th iể. Ành: ảnh đơn - nhóm ảnh; Phim: phóng sự - tài liệu.
3. Đối tượng tham gia: Tổ chức, cá nhân hoặc nhóm tác eiả mang quốc tịch các 

quốc gia thành viên ASEAN.
4 ế Phạm vi đề tài: Tác phẩm có đề tải phản ánh về các vẩn đề liên quan đến các 

dân tộc tại các quốc gia trong cộng đồng ASEAN.
5. Thành viên Ban Chi đạo, Ban Tồ chức, Mội đồng giám khảo, Tổ thư ký không 

được gửi tác phẩm tham gia Liên hoan.

ĐIÊU 6. YÊU CÀU ĐÓI VỚI TÁC PHẢM D ự  THI
1. Yêu cầu chung
a) Cung cấp đầy đủ, rồ ràng thông tin liên quan đến xuất xử của tác phẳm (thời 

gian sản xuất, địa điểm, bản quyền,...).
b) Cung cấp đẩy đủ thông tin về tổ chức, cá nhân, nhóm tác già đề Ban Tổ chức 

thuận tiện ưong liên lạc. Mồi tác phẳm kèm theo một Phiếu tác phẩm đicn đẳy đủ thông 
tin (theo mẫu):______________________________________________________________________

Liên hoan Ả nh VÌ1 Phim Phóng sự  - Tài liệu ASEAN 2 0 15 
PHIẾU TÁC PHẨM

Thể loại tác phẩm tham gia dự thi: Ảnh/Nhóm ảnh □ Phim Phóng Sự/Tài liệu □
H ọ tên (tô chức, cả nhân, tác già, đại diện nhóm tác già):
.............................................................................Nam/Nừ:.................. Quốc tịch:...............................
Số hộ chicu/CMND........................................Ngày cấp.................. Nơi cấp....................................
Địa chi: số  nhà.........................Đường (phố).......................................................................................
Quận...........................................Tỉnh (Thành phố).................................. N ước.................................
Điện thoại:............................... Fax:...................................Emaiỉ:........................................................
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Tên tác phâm:.................................................................................................................................
Thòi ơian/Dia điêm sánp ìÁr. mía tár. nhâm'................................................................................
Tổng Số Ánh, nhỏm ảnh (file ảnh)/ Phóng sư/ Phim tài liêu:..........
Chất liệu: - Anh:

• Ảnh đom: Màu: Đen trăng:
• Nhóm ảnh: Màu: Đen trăng:

- Phim:
• Phóng sự /T ài liệu:

+) Băng, Đĩa: Betacam S?Ế. DVD:
+) Độ phân giải: SDTV: HDTV:
+) Khuôn hình: 4/3: 16/9:

(Tác giả điển đầy đù thông tin vào mẩu này và dính kèm theo lác phâm)

+ Ảnh chân dung tác giả hoặc nhóm tác già.
+ Tóm tẩt nội dung tác phầm (các tác phẩm phải được dịch sang tiếng Anh, từ 15 

đến 20 dòng).
+ Tóm tắt thành tựu sáng tác của tác già hoặc nhóm tác già.
c) Các tác phẩm tham gia dự thi: khuyến khích các Chù thề khi gửi nên được tồ 

chức hoặc chính quyền nơi đang làm việc hoặc nơi ờ hiện tại xác nhận và giới thiệu tác 
phẩm tham dự Liên hoan.

d) Chủ thể đàng ký tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về 
bản quyền tác phẩm cũng như nội dung thông tin được chuyển tải qua tác phẩm cùa minh 
gừi đến dự thi.

Những thông tin cá nhân: họ và tên, quốc tịch, số hộ chiếu nơi cắp, hoặc số chứng 
minh nhân dân nơi cấp, địa chi nơi ở hoặc nơi công tác, số điện thoại, fax, email của tác 
giả phải được gửi kèm theo tác phẩm dự thi (kèm theo bàn photo hộ chiếu hoặc chứng 
minh Iihân dân cùa Chủ thể).

e) Các tác phẩm tham gia dự thi phải cam kết là những tác phẩm chưa tham dự 
cuộc thi quốc tế nào.

2. Yêu cầu riêng đối vrôfỆ /wơ/ệ thể loại:
2.1. Đối với tác phẩm Anh: bao gồm lác pham Ảnh đơn và tác phẩm nhóm Anh
- Số lượng tác phẩm Ành:
+ Mồi tác già (tồ chức, nhóm tác giả, cá nhân) gửi dự thi tối da 10 tác phầm.
+ Với tác phẩm nhóm ảnh: yêu cầu không quá 10 ảnh, phía sau ảnh hoặc ừên file 

ảnh ghi rõ số thứ tự và chú thích từng ảnh.
- Quy cách:
+ Chất liệu ảnh: Màu hoặc đen trẳng.
+ Bản in - khổ ảnh: 30 X 45 (cm).
+ Bản mềm - file ảnh (bằng ghi đĩa CD, DVD, USB, hoặc truyền qua Internet) với 

thông số kỹ thuật tối thiểu: kích thước 2362 X 2952, độ phân giải 300 pixels/inch, đuôi 

jpg-
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+ Không chấp nhận ảnh bố trí. chẩp ghép cũng như bắt cứ sự can thiệp xử lý kỳ 
thuật nào làm sai lệch hiện thực khách quan.

+ Tác giả phải đàm bảo tính chính xác, trung thực nội dung thông tin của tác phẩm 
ảnh gửi đén dự thi.

- rên tác phẩm; lời dẫn; lời chú thích viết bằng tiếng Anh (tác phẩm cùa Việt Nam 
khuyến khích dịch sang tiếng Anh).

- Lời dẫn cỏ độ dài từ 150 đến 300 từẼ
- Lời chú thích cho từng ảnh,nhỏm ảnh ngẳn gọn, súc tích. Chú thích ành cần ghi rõ 

nhàn vật, sự kiện diền ra tại địa điểm và thời gian cụ thể.
- Tất cả các tác phẩm Ảnh được chụp từ nãm 2010 trở lại đây.

2ề2. Đối với tác phẩm phim Phỏng sự - Tài liệu:
- Mỗi tác giả (cá nhân, nhóm tác già, tồ chức) gửi dự thi tối đa không quá 10 lác 

phẳm (Phỏng Sự/Phim Tải liệu).
- Tên phỏng sự, phim tài liệu được viết bảng tiếng Anh (các tác phẩm của Việt 

Nam được khuyến khich dịch sang tiếng Anh).
- Thời lượng: Tối đa mồi tác phẩm không quá 30 phút. (Phim nhiều tập: mồi tập 

không quá 30 phút).
- Chắt liệu: Đĩa DVD hoặc băng Betacam SP.
- Hệ màu: PAL.
- Độ phân giải: SDTV, HDTV.
- Khuôn hình: 4/3 hoặc 16/9.

- Thuyết minh bàng tiếng Anh hoặc nếu bằng ngôn ngừ riêng cùa mồi quốc gia phải 
có phụ đề tiéng Anh (cố bàn thuyết minh in trên giấy kèm theo). Các tác phẩm Việt Nam 
được khuyến khích có phụ đề tiếng Anh.

2ề 3. Trong trường hợp đặc biệt:
Tác già dự thi không thề gửi tác phẩm qua bưu điện thì sỗ liên hệ trực tiếp qua địa 

chi email liên lạc cùa Ban tổ chức đẻ được hướng dần gửi lác phẩm dự thi qua đường 
truyền internet do Ban tồ chức cung cấp.

DIÈU 7. BAN TỎ CHỨC LIÊN HOAN
Ban Tồ chức Liên hoan do Bộ Thông tin và Truyền ihông nước Cộng hòa xà hội 

chủ nghĩa Việt Nam chủ trì.

ĐIẾU 8ệ Đ|A CHÌ LIÊN LẠC CỦA BAỀN TÒ CHỨC
Trung tâm Báo chi và Hợp tác Truyền thông Quốc tế - Bộ Thông tin và Truyền
thông

Địa chi: số  61BÌS phố 'rhợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
E-maiI: festival.cisean20J5(cp?mail.com
Điện thoại: (84-4) 38244630; (84-4) 38245621; (84-9)15005779.
Fax: (84-4) 39367038; (84-4) 38250546.
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ĐIÊU 9. NỘP TÁC PHẢM THAM Dự LIÊN HOAN

1. Hồ sơ tham dự phải đóng gói kín, phía ngoài ghi tên tổ chức, cá nhân, nhóm tác 
giả dự thi, địa chi liên lạc, điện thoại, số lượng tác phẩm và thành phần hồ sơ có bên 
trong.

2. Nơi nhận hồ sơ:

Tác phẩm cùa các tổ chức, tác già, nhóm tác giả được chuyền phát bảo đàm qua 
đường bưu điện gửi về Ban Tồ chức, trên bao bì ghi rõ:

‘T ác phẩm tham dự Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu ASEAN 2015”
Trung tâm Báo chỉ và Hợp tác Truyền thông Quốc tế  - Bộ Thông tin và Truyền thông 
Địa chỉ: số  61BỈS phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
E-mail: festival.asean2015@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 39367038 ; (84-4) 38245621; (84-9)15005779.
Fax: (84-4) 39365845; (84-4) 38250546._______________________________________

ĐIẺU 10. THỜI GIAN THựC HIỆN

1. Thời gian bắt đầu tiếp nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15/06/2015.

2. Thời gian két thúc nhận tác phẩm tham gia dự thi: đến 17h00 giở Việt Nam ngày 
31/10/2015 (tính theo dấu bưu điện ngày gửi).

3ẻ Tổ chức chấm sơ khảo tác phẩm: Từ ngày 03/11/2015 đến ngày 08/11/2015.

4. Tồ chức chấm chung khảo tác phẩm: Từ ngày 01/12/2015 đến ngày 07/12/2015.

5. Công bố, trao giải thưởng và tổng kết Liên hoan: Ngày 17/12/2015.
Ban Tồ chức có thề thay đồi, điều chinh thời gian thực hiện cho phù hợp với thực 

tế. Nếu cỏ thay đồi sỗ được thông báo đến các tồ chức, cá nhân và nhóm tham dự.

ĐIỀU 11. GIẢI THƯỞNG LIÊN HOAN

1. Tác già của tất cả các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo Liên hoan được mời dự 
Lễ trao giải, nhận Kỷ niệm chương và Bằng chứng nhận của Ban Tổ chức. Chi phí vé máy 
bay khứ hồi quốc tế, di chuyển ăn ờ tại Việt Nam sỗ do Ban Tồ chức Liên hoan đài thọ.

2. Cơ cấu các giải thường và hình thức khen thường:
a) Cơ cấu giải: 01 giài nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và các giải khuyến khích, đặc 

biệt (mồi thể loại).
b) H ình thức :

Cho Giải phim:
- 01 Giải nhất: Gồm Cúp, Bằng chứng nhận, Kỷ niệm chương và vật chắt trị giá 35 

triệu VNĐ (tương đương 1.600 USD).
- 02 Giải nhi: Gồm Bằng chứng nhận, Kỷ niệm chương và vật chất trị giá 25 triệu 

VNĐ (tương đương 1.200ƯSD).
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- 03 Giải ba: Gồm Bẳng chứng nhận. Kỳ niệm chương và vật chắt trị giả 15 triệu 
VNĐ (tương đương 700 USD).

- 05 Giải Khuyến khích: Gồm Bằng chứng nhận, Kỷ niệm chương và vật chất trị giá 
10 triệu VNL) (tương đương 500 USD).

- 03 Giải Đặc biệt: Gồm Bằng chứng nhận, Ký niệm chương và vặt chất trị giá 5 
triệu VNĐ (tương đương 250 USD).

Cho Giải Ảnh:
- 01 Giải nhất: Gồm Cúp, Bằng chứng nhận, Kỳ niệm chương và vật chất trị giá 35 

triệu VNĐ (tương dương 1.600 USD).
- 02 Giải nhi: Gồm Bằng chứng nhận, Ký niệm chương và vật chất trị giá 25 triệu 

VND (tương dương 1.200ƯSD)ẳ
- 03 Giải ba: Gồm Bằng chứng nhận. Ký niệm chương và vật chắt trị giả 15 triệu 

VND (tương đương 700 USD).
- 05 Giải Khuyến khích: Gồm Bằng chứng nhận, Kỳ niệm chương và vật chất trị eiá 

10 triệu VNĐ (tương đương 500 USD).
- 03 Giải Đặc biệt: Gồm Bằng chứng nhận, Kỷ niệm chương và vật chắt trị giả 5 

triệu VNĐ (tương đương 250 USD).

+) Cơ cấu giải thưởng ưên có thể thay đồi dựa theo két quả, chất lượng của các lác 
phẩm. Quyết định của Trưởng Ban Chi đạo Liên hoan là quyết định cuối cùng.

+) BẰng khen hoặc chửng nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Ban 
Tổ chức Liên hoan trình Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Băng chứng nhận cho các 
nhóm tác giả và cố nhân có tác phẩm đoạt giài.

c) Hình thức khen thưởng riêng dành cho các tập thể, cá nhàn có đóng góp dặc biệt 
trong cuộc thi là Bằng khen của Ban Tồ chức.

ĐIÈU 12. HỘI DÒNG GIẢM KHẢO

1. Căn cứ vào đề nghị của Ban Tồ chức, Trường Ban Chi đạo Liên hoan quyết 
định thành lập Hội đồng Giám khào (gồm Hội đồng Giảm khảo vòng sơ khảo và Hội đồng 
Giám khảo vòng chung khảo), Tồ Thư ký.

2. Hội đồng Giám khảo hoạt động độc lặp, khách quan, công lâm vả theo đúng 
quy định của Thể lệ nảy.

3. Hội đồng Giám khảo vòng sơ khảo giúp Trường Ban Chi đạo Liên hoan lựa chọn 
nhừng tác phẩm tham dự vào vòng chung khảo.

4. Thành viên Hội đồng Giám khảo vòng sơ khảo và Hội đồng Giám khảo vòng 
chung khảo là nhừng chuyên gia có uy tín của Việt Nam và Quốc tế.

5. Cố vấn cho Hội đồng Giảm khảo và Ban Tồ chức: ủ y  ban Vãn hóa Thông tin 
ASEAN.

ĐIÈU 13. TỔ CHỨC CHÁM TÁC PHẨM 
/. Vòng sơ khảo:
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a) Tất cả tác phẩm gửi về Liên hoan nếu không vi phạm các quy định của Thể lệ 
này đều được chắm vòng sơ khảo đề chọn những tác phẩm dự thi vòng chung khảo.

b) Ban Tồ chức xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Giám khảo, tiêu chí và cảch 
thức chấm điểm trình Trưởng Ban chi đạo phe duyệt.

c) Tồ Thư ký có trách nhiệm rà soát tính hợp lộ của các tác phẩm tham gia dự thi, 
tồng hợp và gửi tất cả hồ sơ đén thành viên Hội đồng Giám khảo.

d) Các thành viên Hội đồng Giám khảo vòng sơ khảo có nhiệm vụ thẩm định, đánh 
giá chất lượng tác phẩm và chấm điểm theo Quy chế của Ban Tố chức và nộp phiếu chắm 
thi cho Tồ Thư ký.

e) Tồ Thư ký tồng hợp các hồ sơ có số điềm đạt yêu cầu đểề vào vòng chung khảo, 
báo cáo Ban Tồ chức.

0  Ban Tồ chức công bố công khai với Hội đồng sơ khảo về kết quả cuối cùng 
trước khi trinh Trưởng Ban Chỉ đạo. Căn cứ vào két quả chắm cùa Hội đồng Giám khảo 
vòng sơ khảo, Trưởng Ban Chi đạo quyết định các tác phẩm vào dự thi vòng chung khảo.

2. Vòng chung khảo:
a) Ban Tồ chức xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Giám khào, tiêu chí và cách 

thức chấm trinh Trưởng Ban Chi dạo phê duyệt.
b) Sau khi kết thúc vòng sơ khảo, Tồ Thu ký lập báo cáo tóm tắt nội dung, số điểm 

của nhừng tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo.
c) Các thành viên Hội đòng Giảm khảo vòng chung khảo có nhiệm vụ thẳm định, 

đánh giá chất lượng tác phẩm và chấm điểm theo Quy chế cùa Ban Tố chức và nộp phiếu 
chấm điểm cho Tồ Thư ký.

d) Tồ Thư ký tổng hợp các phiếu chắm điểm của Hội đồng Giám khào, báo cáo 
Ban Tố chức.

e) Căn cứ vào điềm số cuối cùng của các ihãnh viên Hội đồng Giám khảo, Ban Tồ 
chức đề nghị số lượng giải thưởng, tác phẩm đoạt giải và hình thức khen thường cụ thể, 
trình Trưởng Ban Chi đạo quyét định.

ĐIÈU 14. CÔNG BÓ VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG

1. Các tảc phẩm lọt vảo vòng chung khảo đều được công hố trên website của Bộ 
Thông tin và Truyền thông, http://mic.gov.vn: website của Ban thư ký ASEAN; website 
cùa các Đại sứ quán Việt Nam tại các nước ASEAN; www.vietbao.vn: các ấn phầm của 
Thông tấn xă Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng cùa Việt Nam và các 
nước ASEAN.

2ệ Lẻ tổng kết và trao giải thưởng Liên hoan được tồ chức tại Việt Nam.

ĐIỀlỉ 15. KHIẾU NẠI VẢ GIẢI QUYÉT KHIẾU NẠI

1. Với mục tiêu của Liên hoan là quảng bá hình ảnh đất nước, con người và tảng 
cường sự đoàn kết và hiếu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong cộng đồng ASEAN, Ban 
Tổ chức sõ không giải quyết các vấn đề liên quan đến việc khiếu nại về kết quà của Liên
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hoan. Ban Tồ chức chi xem xét những khiếu nại liên quan đến việc sở hữu ý tường, sờ hừu 
bản quyền của tác phẳm đạt giải thường.

2. Bất kỳ một cá nhân nào phát hiện ra tác phẩm được giải thường chính thức có vi 
phạm, hoặc tranh chấp về bản quyền, hoặc có vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác đều có 
quyền thông báo bằng văn bản cho Ban Tồ chức. Thông báo này có chừ ký của người 
khiếu nại, ghi rõ địa chỉ kèm theo bản photo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của 
người khiếu nại và được gửi đến địa chi liên lạc của Ban Tồ chức.

3ề Việc gửi thư khiếu nại phài được thực hiện trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ 
ngày công bố và trao giải thưởng. Mọi khiếu nại sau thời hạn theo các điều khoản trên đều 
không được Ban Tổ chức xem xét giài quyết.

4. Neu xác định tác phẩm đạt giải thưởng chính thức có vi phạm, tuỳ theo mức độ 
nghicm trọng, Ban Tổ chức sẽ quyết định thu hồi giải thưởng và các lợi ích vật chắt từ giải 
thường và thông báo cho các nước trong khối ASEAN.

ĐIÊU 16. QUY ĐỊNH VÈ BẢN QUYÈN TÁC PHẢM

1. Tác phẩm tham dự Liên hoan phải tuân thủ các quy định cùa pháp luật về sở hữu 
bàn quyền tác giả, tác phẩm cùa các quốc gia ASEAN và công ước Quốc tế.

2. Tất cả các tác phẩm tham gia (kể cà tác phẩm không dạt giài thưởng) được Ban 
Tồ chức khai thác với mục tiêu quàng bá phục vụ quyền lợi cộng đồng ASEAN với tinh 
thằn chia sẻ thông tin và phi lợi nhuận; tác phẩm sẽ được công bố và sử dụng dưới bất cứ 
hình thức nào trong hoạt động truyền thông của ASEAN.

ĐIẾU 17. ẳNGƯÒN TÀI CHÍNH T ố  CHỨC LIẾN HOAN

- Từ nguồn ngân sách nhà nước.

- Từ nguồn tài trợ, hỗ trợ của các đơn vị, các tồ chức quỹ, cá nhân.

Đ IÊU  18. ĐIÈU KHOẢN T H I HÀNH

1. Thể lệ này có hiệu lực kề từ ngày được công bố. Việc sửa đồi, bổ sung chì được 
thực hiện khi có sụ đồng ý bằng văn bản cùa Ban Tổ chức Liên hoan.

2. Các tác già tham dự, thành viên Hội đồng sơ khảo, thành viên Hội đồng chung 
khảo và những cá nhân có liên quan khác có trách nhiệm đọc kỹ và tuân theo các quy định 
cùa Thể lệ này./.
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