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THÔNG BÁO 

Về việc gia hạn nhận tác phẩm Cuộc vận động  

sáng tác mẫu tranh “Hoa Lêkima có kèm bài hát biết ơn Võ Thị Sáu”  

làm quà tặng lưu niệm của tỉnh. 

 

 Cuộc vận động sáng tác mẫu tranh “Hoa Lêkima có kèm bài hát biết ơn 

Võ Thị Sáu” làm quà tặng lưu niệm của tỉnh được phát động từ Quý IV/2021 

đến hết Quý I/2022. Sau thời gian triển khai đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được 

sự hưởng ứng và quan tâm của một số tác giả thuộc các địa phương trong cả 

nước. Tuy nhiên, số lượng tác phẩm tham gia cuộc thi vẫn còn hạn chế. Để có 

thêm thời gian cho các tác giả lựa chọn tác phẩm, hoặc có thêm những sáng tác 

mới tham gia dự thi. Đồng thời để tiếp tục thu hút được nhiều tác giả tham gia 

dự thi với chất lượng chuyên môn cao, sau khi tiếp thu ý kiến phản ánh của một 

số họa sỹ, nhiếp ảnh gia tại địa phương, Ban Tổ chức thống nhất điều chỉnh, bổ 

sung một số nội dung trong Kế hoạch Cuộc vận động sáng tác mẫu tranh “Hoa 

Lêkima có kèm bài hát biết ơn Võ Thị Sáu” như sau: 

1. Thời gian nhận tác phẩm: Kể từ ngày ra Thông báo này đến hết ngày 

31/6/2022.  

- Thời gian chấm thi: Tháng 7/2022. 

- Thời gian trưng cầu ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan: Tháng 

8/2022. 

- Thời gian công bố trao giải: Tháng 8/2022. 

2. Hình thức nhận tác phẩm:  

- Hình thức thứ nhất: Tác giả gửi qua thư điện tử Email: 

ttvanhoatinhbrvt@gmail.com. Mỗi tác phẩm dự thi là 01 file dạng kỹ thuật số, 

định dạng JPG, chất lượng rõ nét, dung lượng từ 5Mb - 12Mb, độ phân giải 

300dpi kèm theo Phiếu dự thi. 

- Hình thức thứ hai: Tác giả gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện kèm 

theo Phiếu dự thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi theo địa chỉ: Trung tâm Văn hóa 

- Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Số 147, đường 27/4, phường Phước Hiệp, 

thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

3. Yêu cầu về nội dung tác phẩm dự thi: đề nghị các tác phẩm dự thi thực 

hiện theo 02 hình thức: 

- Theo yêu cầu tại Kế hoạch số110/KH-SVHTT ngày 20/9/2021: “Ảnh 

chụp hoặc tranh vẽ về hoa Lê ki ma, có kèm bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu”. 

- Ảnh chụp hoặc tranh vẽ về hoa Lê ki ma (không có kèm bài hát Biết ơn 

chị Võ Thị Sáu).  
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Nội dung Kế hoạch số 110/KH-SVHTT ngày 20/9/2021 được đăng tải tại 

website của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: sovhtt.baria-

vungtau.gov.vn (mục “Thông báo”). 

Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác mẫu tranh “Hoa Lêkima có kèm bài 

hát biết ơn Võ Thị Sáu” trân trọng cảm ơn các cơ quan, ban, ngành trong và 

ngoài tỉnh đã phối hợp triển khai các nội dung của cuộc thi trong thời gian qua. 

Ban Tổ chức rất mong tiếp tục nhận được sự nhiệt tình của các các cơ quan, ban, 

ngành trong và ngoài tỉnh, sự tham gia tích cực của tổ chức, cá nhân để góp 

phần vào sự thành công của Cuộc thi. 

Trân trọng! 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở VHTT, Sở VHTT&DL các tỉnh, thành phố; 

- Hội Mỹ thuật Việt Nam; 

- Hội VHNT các tỉnh, thành phố; 

- Hội VHNT tỉnh BRVT; 

- Trường ĐH Mỹ thuật Tp HCM; 

- Trường cao đẳng mỹ thuật Đồng Nai; 

- Chi hội nhạc sỹ VN tỉnh BRVT; 

- Phòng VHTT các huyện, thị, thành phố; 

- Phòng KHTC; VP Sở; 

- Trung tâm VHNT tỉnh; 

- Lưu: VT, QLVH&DSVH (Tr).          

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ánh Hồng 
(Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
         

                                                                                                                        


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-18T11:17:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thị Ánh Hồng<hongnta@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-18T11:44:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa và Thể thao<sovhtt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




