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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

  

 Sơn La, ngày 05 tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Hội Liên hiệp Văn học -  Nghệ thuật tỉnh; 
- Phòng Văn hóa & Thông tin; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa  

   các huyện, thành phố. 
     

Ngày 03/3/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Thể lệ số 

107/TL-VHCS, ngày 26/02/2021 của Cục Văn hóa cơ sở về cuộc thi sáng tác tranh 

cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 

(05/6/1911-05/6/2021). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở; Hội Liên 

hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Phòng Văn hóa & Thông tin; Trung tâm Truyền thông - 

Văn hóa các huyện, thành phố tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, họa sĩ… trong đơn vị và Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng, tham 

gia thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi 

tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021). 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. Nội dung sáng tác 

- Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Những 

cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộcViệt 

Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đặc biệt nhấn mạnh ý chí 

quyết tâm cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sinh độngqua 

việc ra đi tìm đường cứu nước (năm 1911) của Người. 

- Khẳng định những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự 

nghiệp giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội - con đường mà Người đã lựa chọn 

cho dân tộc, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam và những 

đóng góp của Người đối với chủ nghĩa Mác - Lênin và cách mạng vô sản thế giới. 

- Tuyên truyền về tư duy và tầm nhìn chiến lược cách mạng của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh; giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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- Biểu dương kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh ở các cấp, các ngành, nhất là những tập thể và cá nhân tiêu biểu. Tuyên 

truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của 

đời sống xã hội. 

- Thể hiện tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp Nhân dân Việt 

Nam, sự cảm phục, mến mộ của Nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của 

tư tưởng Hồ Chí Minh.  

3. 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.  

4. Hình thức gửi tác phẩm dự thi: Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo 

02 hình thức. 

4.1. Hình thức thứ nhất: Tác giả gửi qua thư điện tử (Email) 

Mỗi tác phẩm dự thi là 01 file dạng kỹ thuật số, định dạng JPG đảm bảo in 

kích thước 54cm x 79cm trở lên, chất lượng rõ nét, dung lượng từ 5Mb - 12Mb, độ 

phân giải 300dpi (họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả  ghi 

trên mặt trước phía dưới, bên phải của tác phẩm dự thi) và gửi vào địa chỉ Email: 

phongttcd.vhcs@gmail.com 

4.2. Hình thức thứ hai: Tác giả gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

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: Phòng Quản lý 

hoạt động Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở, số 86A, ngõ Lê Văn 

Hưu 3, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội . (Điện thoại 

liên hệ: (024) 39.288.259; Đ/c Bùi Hùng Thanh 0972.948.668; Đ/c Nguyễn Thị 

Dung 033.998.2228). 

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

- Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác 

Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021) không nhằm mục đích kinh 

doanh. 

- Các tác phẩm gửi dự thi không trả lại tác giả , Ban Tổ chức cuộc thi được 

quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải 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. 

mailto:phongttcd.vhcs@gmail.com
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 - Tác phẩm được lựa chọn trưng bày triển lãm, được BTC cấp giấy chứng 

nhận và trả nhuận treo 600.000đ/tác phẩm 

 - 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. BTC không chịu trách 

nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. BTC 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 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. 

6. Thời hạn: Ngày 31/3/2021 (Căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi và ngày tác 

giả gửi tác phẩm qua Email của Ban Tổ chức Cuộc thi). 

Đề nghị Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Các đơn vị trực thuộc Sở; 

Phòng Văn hóa & Thông tin; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa triển khai hiệu quả ./. 
 

 Nơi nhận:     
- Như đề gửi;  
- Lưu: VP; QLVH. (O.20b) 

 
 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
  

Trần Tân Phong 
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