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KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm  

60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Phú Thọ (19/8/1962 – 19/8/2022)  

 
 

Căn cứ Thông báo kết luận số 476-TB/TU ngày 02 tháng 12 năm 2021 

của Tỉnh ủy Phú Thọ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy 

về tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh Phú Thọ năm 2022; 

Căn cứ Văn bản số 33-HD/BTGTU ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện 

lịch sử quan trọng trong năm 2022; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch tổ 

chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ 

về thăm tỉnh Phú Thọ (19/8/1962-19/8/2022) như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Lựa chọn các tác phẩm tranh cổ động có nội dung, hình thức, chất lượng 

nghệ thuật và tính sáng tạo cao để tuyên truyền nổi bật ý nghĩa của sự kiện Bác 

Hồ về thăm tỉnh Phú Thọ; đồng thời ôn lại những lời dạy và tình cảm đặc biệt 

của Bác đối với nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình cảm của nhân dân các dân 

tộc trong tỉnh với Bác Hồ; qua đó, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi 

nhớ, thực hiện tốt lời dạy của Bác, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

- Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, 

nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, 

những cống hiến vĩ đại của Người đối với Cách mạng Việt Nam, những giá trị 

tư tưởng to lớn mang tính thời đại của Người, tạo động lực to lớn để Đảng bộ và 

nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ tiếp tục phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở 

thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc như mục 

tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. 
 

2. Yêu cầu: 

 Cuộc thi được tổ chức phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, khoa học, 

khách quan, theo đúng Thể lệ, thu hút sự quan tâm tham gia của các tập thể, 

cá nhân, tổ chức trên tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố lân cận: Thành 

phố Hà Nội, các tỉnh: Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình. 
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II. NỘI DUNG 

         1. Đối tượng tham gia 

- Các tổ chức, cá nhân, họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp 

trong và ngoài tỉnh; 

- Thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký không đăng ký tác 

phẩm tham gia dự thi. 

2. Chủ đề: Tác phẩm tham gia cuộc thi tập trung vào những chủ đề sau: 

- Ca ngợi tấm gương trong sáng, cao cả về đạo đức cách mạng của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, những công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách 

mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 

- Phản ánh những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc  

tỉnh Phú Thọ đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 

phòng, an ninh, đặc biệt những thành tựu của tỉnh trong 60 năm thực hiện lời 

căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Ca ngợi quê hương, thiên nhiên, con người, tiềm năng, thế mạnh của 

tỉnh Phú Thọ; phản ánh bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc đang chung 

sống trên địa bàn tỉnh. 

- Khẳng định trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú 

Thọ trong việc tiếp tục thực hiện lý tưởng cách mạng và đi theo con đường mà 

Đảng và Bác Hồ đã chọn. Quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (Khóa XII). 

          3. Thời gian và tiến độ thực hiện 

- Tháng 3 năm 2022: Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng Thẩm 

định, Tổ Thư ký; Tổ chức phát động cuộc thi sáng tác. 

- Từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2022: Tập hợp tác phẩm của các tác giả 

sáng tác tham gia dự thi. 

- Trong tháng 7: Tổ chức chấm các tác phẩm dự thi. 

- Trong tháng 8: Tổ chức tổng kết, trao giải thưởng (Lễ tổng kết và trao 

giải được tổ chức lồng ghép trong các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm 

Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Phú Thọ (19/8/1962-19/8/2022); Thông báo trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

 4. Kinh phí tổ chức cuộc thi 

 Trích từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp văn hóa cấp cho Trung tâm 

Văn hóa và Chiếu phim tỉnh năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng Thẩm định 
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         1.1. Ban Tổ chức: 

- Trưởng ban: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ. 

- Phó Trưởng ban: Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim tỉnh Phú Thọ. 

- Các thành viên Ban Tổ chức: Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Phòng 

Quản lý Văn hóa và Gia đình, Văn phòng Sở, Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim. 

1.2. Hội đồng Thẩm định 

- Mời đại diện lãnh đạo : Cục Văn hóa cơ sở;  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ tham gia; 

 - Một số thành viên lãnh đạo và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các 

phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ; 

2. Phân công nhiệm vụ 

2.1. Văn phòng Sở 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim xây dựng và 

ban hành: Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng Thẩm định, phân công 

nhiệm vụ Ban Tổ chức, Hội đồng Thẩm định, Tổ Thư ký; 

- Soạn thảo và phát hành giấy mời dự các hoạt động của Cuộc thi. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công. 

2.2. Phòng Quản lý Văn hóa và gia đình: 

          - Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim xây dựng và ban hành: 

Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi; 

- Phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền về Cuộc thi, phối hợp 

đăng tải Thể lệ Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

 - Cung cấp nội dung, viết tin, bài tuyên truyền quảng bá, giới thiệu các hoạt 

động trước, trong, sau Cuộc thi cho các cơ quan báo chí trung ương và địa phương; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công. 

2.3. Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim  

- Chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình xây dựng và ban 

hành: Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi; 

- Phối hợp với Văn phòng Sở đề xuất thành lập và phân công nhiệm vụ 

Ban Tổ chức, Hội đồng Thẩm định, Tổ thư ký;  

- Đề xuất thành phần, đại biểu dự các hoạt động của Cuộc thi. 

- Xây dựng dự toán kinh phí và thực hiện cấp phát, thanh quyết toán kinh 

phí tổ chức Cuộc thi theo kế hoạch. 

- Nhận và tổng hợp các tác phẩm tham gia dự thi;  

- Tham mưu, xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi; 
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 - Thiết kế, in ấn giấy chứng nhận cho các tác phẩm đạt giải và đề xuất 

Ban Tổ chức lựa chọn tác phẩm tham gia trưng bày, triển lãm; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công. 
 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên 

truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Phú Thọ (19/8/1962 - 

19/8/2022). Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở căn cứ Kế hoạch 

triển khai thực hiện./. 
 
 

 

Nơi nhận: 
- Cục VHCS (BC); 

- Ban Tuyên giáo TU (BC); 

- Phòng QLVH&GĐ, TTVH&CP, VP Sở; 

- Phòng VH&TT, Trung tâm VHTTDL&TTcác 

huyện, thành, thị;                             

- Lưu: VT, TTVH&CP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Trung 
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