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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

  

 Sơn La, ngày       tháng 7  năm 2019 

  

       Kính gửi: 

  - Hội liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh; 

  - Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; 

  - Trường Trung cấp VHNT&DL tỉnh; 

   - Phòng VH&TT, Trung tâm TTVH các huyện, thành phố. 

                

Căn cứ Thể lệ số 390/TL-VHCS ngày 12/6/2019 của Cục Văn hóa cơ sở 

về Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về đề tài “Giữ gìn bản sắc văn 

hóa trong xây dựng nông thôn mới”;  

Căn cứ Thể lệ số 397/TL-VHCS ngày 14/6/2019 của Cục Văn hóa cơ sở 

về Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Giải 

phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La đề nghị Hội liên hiệp Văn học - 

Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Trường Trung cấp 

VHNT&DL tỉnh, Phòng VH&TT, Trung tâm TTVH các huyện, thành phố tuyên 

truyền, hưởng ứng và tham gia 02 cuộc thi sáng tác tranh cổ động trên. Cụ thể: 

1. Đối tượng tham gia: Các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên 

nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

2.  Yêu cầu tác phẩm dự thi 

- Kích thước tác phẩm dự thi: 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.  

- 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. 

3. Quyền sử dụng tác phẩm và trách nhiệm của tác giả 

- Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về đề tài “Giữ gìn bản sắc 

văn hóa trong xây dựng nông thôn mới” và kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng 

Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019) không nhằm mục đích kinh doanh. 

 - Các tác phẩm dự thi không trả lại tác giả, BTC cuộc thi được quyền sử 

dụng các tác phẩm đạt giải và chọn trưng bày triển lãm để phục vụ các hoạt 



động tuyên truyền trên toàn quốc dưới mọi hình thức trong các dịp lễ, kỷ niệm, 

các nhiệm vụ chính trị khi thấy phù hợp. 

- Tác phẩm in trong các tài liệu tuyên truyền được hưởng nhuận bút theo 

các quy định của pháp luật hiện hành. 

 - Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả. 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. BTC không chịu trách nhiệm về những 

tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. BTC sẽ thu hồi tiền giải thưởng, 

tiền nhuận treo và giấy chứng nhận khi có phát hiện vi phạm quyền tác giả, 

quyền liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 - Việc nộp tác phẩm tham gia dự thi khẳng định tác giả chấp nhận Thể lệ 

cuộc thi và chuyển giao quyền sở hữu tác phẩm cho BTC cuộc thi. 

4. Thời hạn, nơi nhận tác phẩm 

4.1. Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm dự thi (căn cứ vào dấu bưu điện): 

- Ngày 31/7/2019 đối với Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về 

đề tài “Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới”. 

- Ngày 16/8/2019 Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 

65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019). 

4.2. Nơi nhận tác phẩm: Phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở 

- 86A, ngõ II Lê Văn Hưu, Thành phố Hà Nội.  

ĐT liên hệ: Phòng Tuyên truyền cổ động (024)39.288.259; Đ/c Bùi Hùng 

Thanh 0972.948.668; Đ/c Nguyễn Thị Dung 033.998.2228 

(gửi kèm theo thể lệ số 390/TL-VHCS ngày 12/6/2019 và Thể lệ số 

397/TL-VHCS ngày 14/6/2019) 

Đề nghị Hội liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Điện 

ảnh tỉnh, Trường Trung cấp VHNT&DL tỉnh, Phòng VH&TT, Trung tâm TTVH 

các huyện, thành phố tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia có hiệu quả cuộc thi 

sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về đề tài “Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây 

dựng nông thôn mới” và Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 

65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019) ./. 
 

 Nơi nhận:     
- Như đề gửi;  

- Cục VHCS ( B/c) 

- Lưu: VP; QLVH (05b) 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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