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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Tổ chức Hội thi vẽ tranh dành cho học sinh
Thực hiện Đề án “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam”
tỉnh An Giang lần thứ XI, năm 2019
Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 1210/KHPH-SVHTTDL-SGDĐT ngày 24
tháng 6 năm 2019 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch An Giang và Sở Giáo
dục và Đào tạo An Giang về việc Hội thi vẽ tranh dành cho học sinh thực hiện
Đề án “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” tỉnh An Giang lần thứ XInăm 2019; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang thông báo nội dung
cụ thể như sau:
1. Lịch tổ chức hội thi cấp huyện
- Ngày 06/10/2019: Chợ Mới (sáng), Phú Tân (chiều)
- Ngày 13/10/2019: Châu Thành (sáng), Châu Phú (chiều)
- Ngày 20/10/2019: An Phú (sáng), Tân Châu (sáng)
- Ngày 27/10/2019: Châu Đốc (sáng), Tịnh Biên (sáng)
- Ngày 29/10/2019: Thoại Sơn (sáng), Tri Tôn (sáng)
- Ngày 03/11/2019: Tp Long Xuyên (sáng)
2. Lễ tổng kết trao giải Hội thi cấp tỉnh
Dự kiến ngày 08/12/2019, tổ chức trao thưởng của Vòng chung kết xếp
hạng tại Thành phố Long Xuyên.
3. Qui định về tranh vẽ dự thi và các nội dung khác
- Tác phẩm là tranh vẽ bằng tay, trên giấy A3 trắng (khổ 30cm x 40cm),
không có dòng kẻ in sẵn.
- Tranh được vẽ bằng chất liệu: màu bột, màu nước, màu sáp, xé dán giấy,
cắt dán,… không hạn chế về màu sắc và hình thức thể hiện.
- Tác phẩm dự thi là những sáng tác mới, chưa đoạt giải ở bất cứ cuộc thi
nào.
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- Giấy vẽ do Ban Tổ chức ở địa phương tự chuẩn bị và cung cấp cho thí
sinh.
- Chất liệu màu sử dụng do thí sinh tự trang bị và mang đến phòng thi.
- Mặt sau tranh, thí sinh phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu sau (đây
là phần bắt buộc):
THAM DỰ HỘI THI VẼ TRANH
DÀNH CHO HỌC SINH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
“GIẢI THƯỞNG MỸ THUẬT THIẾU NHI VIỆT NAM”
LẦN THỨ XI - NĂM 2019
***
Họ tên :......................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................
Nhóm:...............................Lớp:.................................................................
Trường :.....................................................................................................
xã/phường/thị trấn…………………..…..huyện/thị/Tp…………………….
Điện thoại liên lạc: ....................................................................................
Tên tranh:..................................................................................................
- Mặt trước của tranh (nơi để thể hiện tác phẩm dự thi), thí sinh không
được ghi những thông tin khác.
- Tranh dự thi do thí sinh vẽ trực tiếp tại điểm thi, không có sự hỗ trợ của
người khác; được Ban Giám khảo chấm chọn trực tiếp.
- Tranh bị loại là những tranh: không hợp lệ (sai kích cỡ, tranh vẽ trên
giấy có dòng kẻ, dùng khổ giấy sai quy định và vi phạm các quy định khác của
Ban tổ chức); tranh có nội dung sao chép; tranh có nội dung xấu làm ảnh hưởng
đến tính giáo dục thẩm mỹ, tư tưởng, đạo đức cách mạng.
- Giáo viên, người hướng dẫn học sinh tham gia dự thi cần tìm hiểu Luật Sở
hữu trí tuệ Việt Nam để giải thích cho các em hiểu về hành động sao chép tác phẩm
của người khác là vi phạm Luật và giải thích thêm những vấn đề khác có liên quan.
- Tác giả của từng tác phẩm phải chịu trách nhiệm về quyền tác giả và các
quyền liên quan theo quy định.
- Thời gian vẽ tranh: 180 phút.
4. Vòng thi cấp huyện: Ban Tổ chức cấp tỉnh sẽ đến dự và trực tiếp nhận
tranh, sau đó tổ chức chấm chọn tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, và gởi
Biên bản chấm chọn tranh về từng huyện, thị, thành phố.
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Chủ đề, cơ cấu giải thưởng và một số nội dung khác liên quan đến hội thi
thực hiện theo kế hoạch phối hợp số 1210/KHPH-SVHTTDL-SGDĐT ngày 24
tháng 6 năm 2019 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch An Giang và Sở Giáo
dục và Đào tạo An Giang.
Trong quá trình triển khai tổ chức, thực hiện nếu có vấn đề gì chưa rõ, vui
lòng liên hệ thường trực Ban tổ chức hội thi cấp tỉnh: Trung tâm Văn hóa Nghệ
thuật tỉnh An Giang, địa chỉ: số 7, Ngô Gia Tự - phường Mỹ Long - Thành phố
Long Xuyên, E-mail: nghiepvuvhntag@gmail.com, điện thoại: 02963.844316
để được hướng dẫn thêm.
Đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nội dung thông báo này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Bộ GDĐT (Vụ GDCTHSSV);
- Cục MT, NA&TL;
- VP.UBND tỉnh AG;
- Sở VH,TT&DL AG;
- Sở GDĐT AG;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- TTVH (TTVHTT, TTVHTTDL)
các huyện, thị, thành phố;
- Phòng GDĐT các huyện, thị, thành phố;
- Các trường THPT, phổ thông có nhiều cấp học;
- Báo An Giang;
- Đài PTTH An Giang;
- Website Sở GDĐT; Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, CTTT, TTVHNT.

Ký bởi: Sở Văn hóa - Thể
thao và Du lịch
Email:
sovhttdl@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An Giang
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Nguyễn Khánh Hiệp
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