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SỞ VĂN HÓA, TT&DL TỈNH VĨNH PHÚC 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 
 

Số:      /TL-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

   Vĩnh Phúc, ngày      tháng     năm 2021 
 

 

 

THỂ LỆ 

Tổ chức phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động  

chủ đề “Gia đình tiến bộ, hạnh phúc” 

 

Thực hiện văn bản số 1402/BVHTDL-GĐ ngày 29/4/2021 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp 

20 năm ngày gia đình Việt Nam; Truyền thông tháng hành động quốc gia phòng 

chống bạo lực gia đinh; 

 Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 20/1/2021 của Ban chỉ đạo Công 

tác Gia đình tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình năm 2021;  

Căn cứ Kế hoạch số: 43/KH-VHTT&DL ngày 07/5/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm ngày Gia 

đình Việt Nam 28 tháng 6 và truyền thông Tháng hành động Quốc gia phòng, 

chống bạo lực gia đình; 

Ban tổ chức cuộc thi Ban hành Thể lệ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

- Thông qua ngôn ngữ đồ họa nhằm chọn ra các tác phẩm tranh cổ động có 

chất lượng tốt, bố cục đẹp, hình khối cô đọng, nội dung thông điệp rõ ràng, dễ 

hiểu, ý nghĩa để phục công tác tuyên truyền “Gia đình tiến bộ, hạnh phúc” và 

thực hiện tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình, nhằm tạo sự 

lan tỏa và tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề 

cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và thuần phong, mỹ tục của gia đình.  

- Tác phẩm mang tính giáo dục, tạo không khí vui vẻ, hạnh phúc, bình an 

trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, xây 

dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, ông bà, cha mẹ mẫu mực, 

con cháu thảo hiền.    

II. NỘI DUNG 

1. Chủ đề “Gia đình tiến bộ, hạnh phúc”. 

2. Thông điệp 

2.1. Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc 

- Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn; 

- Yêu thương và chia sẻ để xây dựng hạnh phúc gia đình; 

- Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực; 

- Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của 

trẻ em; 
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- Bạo lực gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc ly hôn hiện nay; 

- Bạo lực gia đình là gia tăng các vụ án hình sự; 

- Ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình để xây dựng xã hội hạnh phúc; 

- Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và 

các thành viên gia đình; 

- Yêu thương mạnh hơn đòn roi, quát mắng; 

- Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; 

- Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo 

pháp luật; 

- Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội; 

- Bạo lực gia đình vi phạm thô bạo đến quyền của mỗi thành viên gia đình; 

- Nam giới chia sẻ việc nhà, nữ giới chia sẻ việc xã hội. 

2.2. Văn hóa gia đình, giá trị gia đình và giáo dục gia đình 

- Gia đình là trường học đầu tiên để hình thành nhân cách của mỗi người; 

- Phát huy vai trò của ông bà, cha mẹ trong giáo dục giá trị gia đình cho con cháu; 

- Văn hóa là động lực của phát triển, văn hóa gia đình là cội nguồn của văn 

hóa dân tộc; 

- Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; 

- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong 

gia đình; 

- Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền; 

- Gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc; 

- Gia đình là pháo đài, thành viên gia đình là chiến sỹ trong phòng, chống 

dịch bệnh; 

- Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương; 

- Giá trị gia đình là giá trị cốt lõi góp phần hình thành giá trị văn hóa dân tộc; 

- Gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, cần chú trọng giáo dục 

giá trị gia đình. 

2.3. Công tác gia đình 

- Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững; 

- Hãy xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh 

của xã hội; 

- Hãy xây dựng gia đình là lá chắn tin cậy cho các thành viên gia đình; 

- Công tác gia đình là cầu nối đưa chính sách vào cuộc sống; 

- Xây dựng gia đình hạnh phúc là nhiệm vụ trọng tâm của công tác gia đình; 

- Nâng cao trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống bạo lực gia đình là 

nhiệm vụ của công tác gia đình; 

- Xây dựng quốc gia hạnh phúc cần bắt đầu từ xây dựng gia đình hạnh phúc; 

- Quan tâm đến công tác gia đình cần cụ thể hóa bằng hành động. 
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III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

Các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh  

(Thành viên  BTC, BGK, thư ký không được gửi tác phẩm tham gia dự thi). 

IV. YÊU CẦU TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Kích thước tác phẩm: 54cm  x  79cm. 

2. Tác phẩm phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham 

gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào. 

3. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia dự thi. 

4. Phía sau tác phẩm dự thi ghi rõ họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, 

email của tác giả để liên hệ. 

V. GIẢI THƯỞNG 

BTC thành lập Hội đồng giám khảo tổ chức chấm thi, trao giải cho các tác 

giả đạt giải và tiền thưởng kèm theo: 

+ 01 giải nhất trị giá: 10.000.000đ (Mười triệu đồng). 

+ 02 giải nhì: mỗi giải 7.000.000đ (Bảy triệu đồng). 

+ 03 giải ba: mỗi giải 5.000.000đ (Năm triệu đồng). 

+ 05 giải khuyến khích: mỗi giải 2.000.000đ (Hai triệu đồng). 

VI. SỬ DỤNG TÁC PHẨM 

1. Cuộc thi sáng tác tranh cổ động chủ đề “Gia đình tiến bộ, hạnh phúc” 

không nhằm mục đích kinh doanh. 

2. Các tác phẩm gửi dự thi không trả lại tác giả, Ban tổ chức cuộc thi được 

quyền sử dụng tác phẩm đạt giải và các tác phẩm có chất lượng tốt để làm triển 

lãm và tuyên truyền dưới mọi hình thức trong công tác gia đình tại tỉnh Vĩnh 

Phúc; Ban tổ chức cấp giấy chứng nhận cho tác giả có tác phẩm được chọn triển 

lãm; hỗ trợ kinh phí một lần 500.000/1 tác giả có tác phẩm tham gia dự thi. 

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ 

1. Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả tham dự cuộc thi. Tác giả chịu trách 

nhiệm về quyền tác giả, thuế thu nhập cá nhân, các quyền liên quan theo quy định 

của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Thể lệ cuộc thi. Ban tổ chức không chịu trách 

nhiệm về  những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Ban tổ chức sẽ thu hồi 

lại giải thưởng và giấy chứng nhận khi có phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền 

liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Việc nộp tác phẩm tham gia dự thi khẳng định tác giả chấp thuận Thể lệ cuộc 

thi và chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban tổ chức cuộc thi. 

VIII. THỜI HẠN, NƠI NHẬN VÀ TỔNG KẾT TRAO GIẢI THƯỞNG 

1. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi: 10/8/2021 

         (Các tác giả ở xa căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi). 

2. Nơi nhận tác phẩm dự thi:  

Phòng Tuyên truyền cổ động - Triển lãm, Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc 

(đường Nguyễn Tất Thành - phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). 
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Điện thoại liên hệ: 0912.716.940 (Đ/c Nguyễn Chí Tình). 

3. Lễ tổng kết, trao giải thưởng:  

Dự kiến tháng 11/2021 (Thời gian cụ thể BTC sẽ thông báo sau). 

IX. BAN GIÁM KHẢO 

- Cục Văn hóa cơ sở, Chuyên gia về công tác gia đình. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

-  Các họa sĩ chuyên ngành đồ họa, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. 

 BTC rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các họa sĩ chuyên và 

không chuyên, sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và 

Thể thao; Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật; Trung tâm Văn 

hóa - Chiếu phim; Trung tâm Thông tin Triển lãm; Hội Văn học Nghệ thuật các 

tỉnh, thành phố; Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Mỹ thuật 

công nghiệp Hà Nội, Trường Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin và Thể thao, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố trong cả 

nước để cuộc thi sáng tác tranh cổ động thành công./. 

 
Nơi nhận: 

- Cục VHCS (b/c); 

- Ban Tuyên giáo TU (b/c); 

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

- Hội VHNT các tỉnh, thành phố; 

- TTVH, Trung tâm TTTL các tỉnh, thành phố; 

- Các trường ĐH Mĩ thuật;   

- Phòng VH&TT các huyện, thành phố;                             

- BTC cuộc thi; 

- Các họa sỹ tham gia cuộc thi; 

- Lưu VT-VP; TTVH. 

 
TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 
 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, TT&DL 

Trần Thị Minh Lợi 
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