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THỂ LỆ 

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) 

 
 

Nhằm 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, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú 

Thọ 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). Thể lệ Cuộc thi như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

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

trong tỉnh và một số tỉnh, thành phố lân cận: thành phố Hà Nội, các tỉnh: Vĩnh 

Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình. 

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

phẩm tham gia Cuộc thi. 

II. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM 

1. 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, 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 
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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). 

2. Yêu cầu tác phẩm dự thi 

- Tác phẩm được thể hiện trên giấy, kích thước 54cm x 79cm. 

- Tác phẩm phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa tham gia 

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

chế về màu sắc và hình thức thể hiện. 

- Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm dự thi. 

- Mặt trước tác phẩm không được ký tên. Mặt sau tác phẩm, bên phải, góc 

dưới ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại của tác giả để 

liên hệ. 

- Tác phẩm tham gia dự thi không trả lại. 

3. Sử dụng tác phẩm 

- 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) không nhằm mục đích kinh 

doanh. 

- Các tác phẩm dự thi không trả lại tác giả. Ban Tổ chức Cuộc thi được 

quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải và lựa chọn một số tác phẩm tham dự Cuộc 

thi để trưng bày triển lãm phục vụ các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn tỉnh 

trong các dịp lễ, kỷ niệm khác khi thấy phù hợp. 

4. Trách nhiệm của tác giả 

- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả tham dự Cuộc thi. Tác giả chịu 

trách nhiệm về quyền tác giả, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật 

và thực hiện nghiêm túc Thể lệ Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách 

nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Việc sử dụng một 

phần hay toàn bộ tư liệu của người khác đưa vào tác phẩm dự thi phải được chủ 

sở hữu quyền tác giả tư liệu đó đồng ý ký vào văn bản gửi kèm theo tác phẩm dự 

thi. 

          - Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận khi có 

phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật. 

- Tác giả nộp tác phẩm tham gia Cuộc thi là đã chấp thuận Thể lệ Cuộc thi 

và chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức Cuộc thi. Các tác 

phẩm đạt giải, Ban Tổ chức Cuộc thi có quyền sử dụng trong công tác tuyên 

truyền. Tác phẩm được lựa chọn trưng bày triển lãm sẽ được trả nhuận bút theo 

quy định của pháp luật. 

          III. THỜI HẠN, NƠI NHẬN VÀ TỔNG KẾT TRAO GIẢI THƯỞNG 
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1. Phát động cuộc thi: Tháng 3 năm 2022 ( Hình thức, nội dung, thời gian, 

địa điểm có chương trình riêng) 

          2. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi. Ngày 30 tháng 6 năm 2022. 

(Tác giả gửi tác phẩm qua bưu điện, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ căn cứ dấu bưu 
điện nơi gửi để xác định thời gian gửi tác phẩm). 

          3. Nơi nhận tác phẩm dự thi: Phòng Thông tin cổ động - Triển lãm, Trung 

tâm Văn hóa và Chiếu phim tỉnh Phú Thọ - Số 11, đường Quang Trung, phường 

Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

E-mail: phongttcdtlpt@gmail.com. 

  Điện thoại liên hệ: 0913943436 (Ông Đỗ Anh Quảng, Trưởng phòng 

Thông tin Cổ động- Triển lãm, Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim tỉnh Phú 

Thọ); 0961449622 (Bà Bùi Thị Quỳnh Nga, Phó Trưởng phòng Thông tin, Cổ 

động - Triển lãm, Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim tỉnh Phú Thọ). 

      4. Kết quả Cuộc thi được thông báo trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

          5. Lễ tổng kết, trao giải thưởng 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), (Thời gian, địa điểm Ban Tổ chức sẽ thông báo sau). 

         IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập Hội đồng Thẩm định để tổ chức chấm tác 

phẩm dự thi. Cơ cấu giải và thưởng kèm theo như sau: 

- 01 giải nhất; thưởng kèm theo 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng); 

- 02 giải nhì; thưởng kèm theo mỗi giải 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng); 

- 03 giải ba; thưởng kèm theo mỗi giải 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng); 

- 05 giải khuyến khích; thưởng kèm theo mỗi giải 1.500.000 đồng (Một 

triệu năm trăm nghìn đồng); 

- 01 giải cá nhân tác giả có nhiều tác phẩm tham gia Cuộc thi; thưởng 

kèm theo: 1.000. 000đ (Một triệu đồng). 

Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chọn một số tác phẩm có chất lượng 

tốt để phục vụ cho công tác triển lãm. Mỗi tác phẩm được trưng bày tại triển 

lãm, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp giấy chứng nhận và trả nhuận treo 300.000 

đồng/01 tác phẩm (Ba trăm nghìn đồng).  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ mong nhận được sự hưởng 

ứng và tham gia tích cực của các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp; 

sự phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở 

Văn hóa và Thể thao; Trung tâm Văn hóa; Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật 

mailto:phongttcdtlpt@gmail.com
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các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa 

Bình; Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam; Trường Đại học Mỹ thuật Công 

nghiệp Hà Nội; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du 

lịch và Truyền thông các huyện, thành, thị của tỉnh để cuộc thi sáng tác tranh cổ 

động thành công tốt đẹp./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Cục VHCS (b/c); 

- Ban Tuyên giáo TU (b/c); 

- Sở VH,TT&DL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố: Hà 

Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình; 

- Hội LH VHNT các tỉnh, thành phố: Phú Thọ; Hà 

Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình; 

- Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố: Hà Nội, 

Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình; 

- Trường ĐH Mỹ thuật VN, Đại  học MTCNHN;   

- Phòng VH&TT, Trung tâm VHTTDL&TTcác 

huyện, thành, thị;                             

- Thành viên BTC cuộc thi; 

- Phòng QLVH&GĐ, Trung tâm VH&CP, VP Sở; 

- Các họa sỹ tham gia cuộc thi; 

- Lưu: VT, TTVH&CP.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Việt Trung 
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