
            SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            BTC CUỘC THI SÁNG TÁC TRANH CỔ ĐỘNG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             VỀ PCCC VÀ CNCH TỈNH BẾN TRE NĂM 2021              

                     Số:              /TB-BTC                           Bến Tre, ngày        tháng  5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền  

về Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bến Tre năm 2021 

 

Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, chiến sĩ Công an từ 

tỉnh đến cơ sở và Nhân trên địa bàn về truyền thống vẻ vang qua 60 năm xây dựng, 

chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu 

nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH); góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác 

PCCC&CNCH; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Ban Tổ chức Cuộc thi Thông báo Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động 

tuyên truyền về Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bến Tre năm 2021 

với những nội dung như sau: 

1. Chủ đề: “Vì cuộc sống bình yên - an toàn cho mọi người” 

2. Khẩu hiệu, Thông điệp, Khuyến cáo về PCCC: 

Trong tranh có thể hiện các khẩu hiệu, thông điệp, khuyến cáo có liên quan về 

công tác Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ. Cụ thể như sau: 

- Toàn dân tích cực thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

- Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. 

- Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả. 

- Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là bảo vệ chính mình và an toàn xã hội. 

- Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống giặc lửa. 

- Mỗi người dân hãy chủ động học tập, tìm hiểu để có kiến thức về phòng 

cháy chữa cháy. 

- Không để xảy ra cháy, nổ là hạnh phúc của mỗi người. 

- Khi phát hiện có cháy, hãy gọi ngay số máy 114. 

- Khi cần cứu nạn, cứu hộ hãy gọi số máy 114. 

- Hãy tắt các thiết bị điện khi không cần thiết để đề phòng cháy, nổ. 

- Sử dụng các thiết bị điện an toàn để đề phòng cháy, nổ. 

- Hãy cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt để đề phòng cháy, nổ. 

- Hãy cẩn trọng khi thắp nhang và đốt vàng mã để đề phòng cháy, nổ. 
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- Không tàng trữ trái phép các chất nguy hiểm cháy, nổ. 

- Hãy cứu giúp người gặp sự cố, tai nạn. 

- Luôn: Nghĩ về an toàn, hành động vì an toàn. 

- Hãy dành 30 giây để quan sát lối và đường thoát nạn nơi bạn đến. 

3. Đối tượng tham gia: 

- Công dân Việt Nam không phân biệt giới tính, dân tộc, độ tuổi,… 

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Tư vấn và Ban Thư ký 

không được tham gia dự thi. 

4. Hình thức, yêu cầu: 

- Tranh cổ động được vẽ bằng tay hoặc bằng vi tính, không hạn chế về chất 

liệu, màu sắc, hình thức thể hiện. Có thể sử dụng hình ảnh để bố cục tranh nhưng 

tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền. 

- Tác giả chịu trách nhiệm đóng gói, bảo quản trong thời gian vận chuyển tác 

phẩm gửi về Ban Tổ chức qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp (phía sau mỗi tác phẩm 

dự thi ghi rõ họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả và gửi 

Ban Tổ chức Cuộc thi theo địa chỉ). 

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

- 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. 

- Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi. 

- Các tác phẩm tham gia dự thi không trả lại tác giả, Ban Tổ chức Hội thi 

được quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải và các tác phẩm đạt yêu cầu trưng bày 

để phục vụ các hoạt động tuyên truyền trong toàn tỉnh dưới mọi hình thức trong 

các dịp lễ, kỷ niệm, các nhiệm vụ chính trị phù hợp mà không phải trả bất cứ 

khoản tiền nào. 

5. Thời gian, địa điểm nhận tác phẩm dự thi và tổ chức phát giải: 

5.1. Thời gian phát động: Kể từ ngày ra Thông báo Cuộc thi. 

5.2. Thời gian nhận tác phẩm: Hạn cuối đến ngày 31 tháng 8 năm 2021 (Các 

đơn vị và tác giả ở xa, căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi và ngày tác giả gửi trực 

tiếp tới Ban Tổ chức Cuộc thi). 

5.3. Thời gian chấm thi: Tháng 9 năm 2021. 

5.4. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến 

Tre (Số 88/1, đường 30/4, phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 

02753.822.220). 

5.5. Thời gian tổng kết, phát giải: Dự kiến ngày 04 tháng 10 năm 2021 (nhân 

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và 

Cứu nạn, cứu hộ). 



 3 

6. Cơ cấu giải thưởng: 

Ban Tổ chức cấp Giấy chứng nhận cho các tác giả, đơn vị đạt giải và tiền 

thưởng kèm theo, cụ thể: 

- 01 giải nhất: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). 

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

- 03 giải ba: mỗi giải 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) 

- 10 giải khuyến khích: mỗi giải 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). 

- 04 giải chuyên đề: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) cho đơn vị vận động 

được nhiều tác giả, tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi. 

Ngoài các tác phẩm đạt giải thưởng trên, Ban Tổ chức chọn thêm 15 tác 

phẩm để triển lãm. Mỗi tranh được trả nhuận treo 600.000 đồng (Sáu trăm ngàn 

đồng). 

Trên đây là Thông báo Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền 

về Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bến Tre năm 2021. Ban Tổ 

chức Cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các họa sĩ chuyên 

nghiệp, không chuyên nghiệp, sự phối hợp của các cá nhân, đơn vị để Cuộc thi 

thành công tốt đẹp./. 

 
Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (thay báo cáo); 
- BTG TU (thay báo cáo); 

- Công an tỉnh (để hỗ trợ); 

- Hội VHNT NĐC (để hỗ trợ); 

- Đài PTTH, Báo ĐK, (để hỗ trợ); 

- BGĐ Sở VHTTDL (để biết); 

- Sở VHTTDL, Sở VHTTTTDL, Sở VHTT, 

Hội VHNT, Liên hiệp Hội VHNT các tỉnh, 

thành phố (hỗ trợ phát động); 

- QLVH, KHTC, VP Sở, TTVHĐA (p/h t/h); 

- Lưu: VT, TTVHĐA. 
 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Nguyễn Văn Bàn 
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