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Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 9 năm 2021 

KẾ HOẠCH  

Vận động sáng tác mẫu tranh “Hoa Lê Ki Ma, có kèm bài hát Biết ơn  

Võ Thị Sáu” làm quà tặng lưu niệm của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 195/TB-UBND 

ngày 31/3/2021 tại cuộc họp nghe báo cáo thông qua: Kế hoạch tổ chức thực hiện 

Đề án Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2021; Đề án điều chỉnh đặt, đổi 

tên đường thành phố Vũng Tàu; Chính sách an sinh xã hội chăm lo đời sống, 

nâng cao chất lượng cuộc sống người dân giao; trong đó có giao cho Sở Văn hóa 

và Thể thao nghiên cứu, tham mưu đề xuất quà tặng lưu niệm của tỉnh bằng hình 

thức: “Bức tranh Hoa Lê Ki Ma, có kèm bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu” , Sở Văn 

hóa và Thể thao xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Nhằm lựa chọn mẫu tranh làm quà tặng lưu niệm đặc trưng của tỉnh trong 

các hoạt động đối ngoại; góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, 

giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh. 

- Phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các Họa sĩ, Nhiếp ảnh, 

tổ chức, cá nhân vào việc tham gia sáng tác, thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du 

lịch, góp phần vào sự phát triển văn hoá nghệ thuật của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2. Yêu cầu: 

- Công tác tổ chức phải đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, mang lại hiệu quả thiết 

thực; đảm bảo thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Cuộc vận động được tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, tạo sức lan tỏa lớn, 

thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia nhằm lựa chọn được mẫu sản 

phẩm làm quà tặng lưu niệm của tỉnh thực sự đặc trưng và thẩm mỹ. 

II. NỘI DUNG CUỘC VẬN ĐỘNG    

1. Nội dung Chủ đề: “Bức tranh Hoa Lê Ki Ma, có kèm bài hát Biết ơn Võ 

Thị Sáu”. 

2. Đối tượng tham gia: 

- Các Họa sĩ, Nhà nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh.  

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Ban Thư k  không được tham 

gia dự thi.  

3. Yêu cầu tác phẩm dự thi  

- Ảnh chụp hoặc tranh vẽ về Hoa Lê Ki Ma, có kèm bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu. 
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- Tranh làm quà tặng đối ngoại có tính nghệ thuật, thẩm mỹ cao, thể hiện nét 

đặc trưng về Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, không trùng lặp với bất cứ tranh quà tặng 

lưu niệm trước đó.  

- Tranh vẽ được thể hiện trên chất liệu Sơn dầu, Acrylic… hoặc đồ họa trên 

máy tính. Đối với tác phẩm Vẽ chất liệu Sơn dầu hoặc Acrylic…kích thước 60cm 

x 80cm. Đối với ảnh chụp kích thước dự thi là 30 x 45cm, ảnh vuông là 30 x 

30cm. 

- Mỗi tác giả được gửi 01 đến 03 tác phẩm tham gia; mỗi tác phẩm dự thi 

phải ghi rõ mã số riêng. 

4. Quy định đối với tác phẩm dự thi 

- Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan, đảm bảo 

không có tranh chấp bản quyền và chịu thuế thu nhập cá nhân (giải thưởng) theo 

quy định của pháp luật. 

- Ban Tổ chức sẽ không trả lại các tác phẩm dự thi. 

- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả chỉnh sửa, bổ sung, thay thế nguyên 

liệu đối với các tác phẩm đoạt giải, nhằm mục đích tác phẩm phù hợp với yêu cầu 

sử dụng. 

- Ban Tổ chức Cuộc vận động được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đoạt 

giải và được chọn trưng bày triển lãm, phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền, 

quảng bá của tỉnh không phải thông qua tác giả, tác quyền. 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và 

quyền liên quan, các tác phẩm tham gia dự thi sai quy định và những hư hỏng, 

thất lạc trong quá trình vận chuyển đến Ban Tổ chức. 

- Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi mọi giá trị liên quan đến tác 

phẩm như: Bằng chứng nhận, giải thưởng đối với tác phẩm dự thi nếu phát hiện có vi 

phạm quy định về tác phẩm tham gia dự thi, bản quyền tác giả và quyền liên quan. 

5. Hình thức tham gia: 

- Hình thức thứ nhất: Tác giả gửi qua thư điện tử Email: 

ttvanhoatinhbrvt@gmail.com. Mỗi tác phẩm dự thi là 01 file dạng kỹ thuật số, 

định dạng JPG, chất lượng rõ nét, dung lượng từ 5Mb - 12Mb, độ phân giải 

300dpi kèm theo Phiếu dự thi. 

- Hình thức thứ hai: Tác giả gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện kèm theo 

Phiếu dự thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi theo địa chỉ: Trung tâm Văn hóa nghệ 

thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Số 147, đường 27/4, phường Phước Hiệp, thành 

phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

- Yêu cầu về hồ sơ dự thi Hồ sơ dự thi gồm 01 phong bì lớn, ngoài phong bì 

ghi rõ: Hồ sơ dự thi vẽ tranh “Hoa Lê Ki Ma, có kèm bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu” 

và bên trong phong bì lớn, gồm:  

+ Phiếu dự thi nội dung ghi như sau: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số 

chứng minh nhân dân, địa chỉ, số điện thoại của tác giả và mã số dự thi giống như 

mã số đã ghi ở tác phẩm dự thi. 

mailto:ttvanhoatinhbrvt@gmail.com


3 

 

+ Bản thuyết minh   tưởng: Mỗi tác phẩm dự thi phải kèm theo một bản 

thuyết minh   tưởng sáng tác (không quá 200 từ); trên bản thuyết minh ghi rõ mã 

số tác phẩm dự thi. 

6. Thời gian tổ chức 

- Phát động Cuộc vận động: Từ qu  IV/2021 đến hết qu  I/2022.  

- Hạn nhận ảnh: Hết ngày 28/02/2022. 

- Thời gian chấm tác phẩm: 12/3/2021. 

- Trao giải: Tháng 03/2022. 

7. Giải thưởng 

Các tổ chức, cá nhân đạt giải được trao tặng Giấy chứng nhận và kèm theo 

tiền thưởng theo cơ cấu như sau: 

- 01 giải Nhất trị giá: 10.000.000 đồng kèm theo Giấy chứng nhận. 

- 02 giải Nhì, trị giá 5.000.000 đồng/giải kèm theo Giấy chứng nhận. 

- 03 giải Ba, trị giá 3.000.000 đồng/giải kèm theo Giấy chứng nhận. 

- Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ hỗ trợ các tác giả có tác phẩm gửi tham dự: 

1.000.000 đồng/ tác phẩm tranh vẽ; 30.000 đồng/tác phẩm ảnh chụp. 

Nếu không chọn được tác phẩn đạt yêu cầu, Ban Tổ chức có thể quyết định 

không trao giải, cơ cấu giải thưởng do Ban Tổ chức quyết định hoặc tiếp tục keo 

dài thời gian tổ chức Cuộc vận động. 

8. Kinh phí 

- Kinh phí tổ chức và giải thưởng của Cuộc vận động được trích từ nguồn 

ngân sách tỉnh. Sở Văn hoá và Thể thao xây dựng dự toán kinh phí trình UBND 

tỉnh phê duyệt (kèm theo dự toán chi tiết). 

- Các chi phí liên quan đến việc tham dự Cuộc vận động do các tổ chức, cá 

nhân dự thi chịu trách nhiệm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Hội Văn học nghệ thuật tỉnh: 

- Phối hợp tuyên truyền rộng rãi về Cuộc vận động sáng tác mẫu tranh làm 

quà tặng lưu niệm của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  

- Vận động các Họa sĩ, Nhiếp ảnh tham dự Cuộc vận động. 

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

2.1. Trung tâm văn hoá nghệ thuật tỉnh  

- Tham mưa Ban giám đốc Sở Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám 

khảo Cuộc vận động sáng tác mẫu tranh làm quà tặng lưu niệm của tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu.  

- Tham mưu triển khai công tác tuyên truyền và tổ chức Cuộc vận động sáng 

tác mẫu tranh làm quà tặng lưu niệm của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

- Phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật, Phòng Quản l  Văn hóa và Di sản 

Văn hóa, Trung tâm Văn hóa, Thông tin-Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ 

chức triển khai Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh. 



4 

 

- Tập hợp các tác phẩm tham gia cuộc Cuộc vận động để tham mưu công tác 

chấm chọn và trao giải. 

- Vận động các họa sĩ công tác tại đơn vị, các họa sĩ là cộng tác viên tham 

dự Cuộc vận động. 

2.2. Phòng Quản lý Văn hoá và di sản văn hóa 

Theo dõi, đôn đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh thực hiện Kế hoạch 

theo đúng tiến độ, thời gian. Kịp thời báo cáo những vấn đề khó khăn, vướng mắc 

để Ban Giám đốc Sở xem xét, giải quyết. 

2.3. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

Phối hợp, hướng dẫn phòng Quản l  Văn hóa và Di sản Văn hóa, Trung tâm 

Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí tổ chức Cuộc 

vận động theo quy định. 

2.4. Văn phòng Sở 

- Đăng tải nội dung Cuộc vận động trên Website của Sở để tuyên truyền, 

phổ biến đến các tác giả được biết, tham dự. 

- Bố trí hội trường, hoa, nước uống và hỗ trợ các công việc liên quan phục 

vụ công tác tuyển chọn và trao giải. 

 3. Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố  

Phối hợp tuyên truyền về Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại 

chúng đến các Họa sĩ, Nhiếp ảnh chuyên và không chuyên, các tổ chức, cá nhân 

tại địa phương để biết, tham gia. 

Trên đây là Kế hoạch vận động sáng tác mẫu tranh “Hoa Lê Ki Ma, có kèm 

bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu” làm quà tặng lưu niệm của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 

Sở Văn hoá và Thể thao đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực./.  

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Hội VHNT tỉnh; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Phòng KHTC; VP Sở; 

- Trung tâm VHNT tỉnh; 

- Lưu: VT, QLVH&DSVH (Lý).          

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ánh Hồng 
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