
UBND TỈNH NGHỆ AN 
BTC GIẢI THƯỞNG MỸ THUẬT TN 

TỈNH NGHỆ AN LẦN THỨ V-2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /TL-GTMTTN  Nghệ An, ngày       tháng     năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Thể lệ Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An lần thứ V, năm 2022 

 

Căn cứ Đề án "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam" ban hành kèm 

theo Quyết định số 647/QĐ-BVHTTDL ngày 28/9/2007 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch;  

Căn cứ Kế hoạch số 182/KH-UBND, ngày 18 tháng 3 năm 2022 của 

UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi tỉnh Nghệ 

An lần thứ V, năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh 

Nghệ An lần thứ V, năm 2022. 

Ban Tổ chức Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An lần thứ V, năm 

2022 ban hành Thể lệ, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

- Tổ chức Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Nghệ An nhằm khuyến khích 

hoạt động mỹ thuật thiếu nhi trong và ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh, thông 

qua hoạt động này tác động tích cực vào quá trình giáo dục thẩm mỹ cho các em. 

- Tạo cho các em thiếu nhi có thêm động lực, niềm đam mê sáng tạo mỹ 

thuật, qua đó phát hiện, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng những em có năng khiếu mỹ 

thuật. 

- Khuyến kích, động viên được đông đảo các em thiếu nhi tham gia; phát 

huy được tính sáng tạo của các em trong nội dung, bố cục và phương pháp thể 

hiện tác phẩm. 

II. NỘI DUNG GIẢI THƯỞNG 

1. Đối tượng tham gia: Trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 16 tuổi (theo Giấy khai 

sinh tính đến thời điểm kết thúc nhận tranh) đang sinh sống tại tỉnh Nghệ An 

 2. Nội dung vẽ tranh: Tập trung về các chủ đề sau:  

- Tình yêu quê hương đất nước, Đảng, Bác Hồ kính yêu, các vị anh hùng 

dân tộc… 
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- Bảo vệ chủ quyền tổ quốc, biển đảo và an ninh biên giới quốc gia; chung 

tay trong việc bảo vệ tài nguyên môi trường, khắc phục sự cố môi trường biển; 

xây dựng nông thôn mới… 

- Gia đình hạnh phúc, tình cảm với ông bà, cha mẹ, bạn bè, thầy cô… 

- Tri ân các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; 

tình quân dân; 

- Ý thức về đảm bảo an toàn giao thông; Công tác phòng, chống dịch … 

3. Hình thức thể hiện 

- Hình thức: Vẽ bằng màu (màu nước, màu bột, màu sáp, phấn màu, xé 

giấy, cắt dán …). 

- Kích thước: 30x40 cm (khổ giấy A3), tranh không được bo. 

- Mỗi em có thể gửi một hoặc nhiều tranh tham dự thi 

- Mặt trước tranh không được ký tên. Mặt sau bên phải góc dưới ghi rõ: 

Nhóm tuổi tham gia; họ tên (chữ in hoa); ngày tháng năm sinh; địa chỉ, số điện 

thoại liên hệ. Nội dung tranh tham gia. 

- Thời gian sáng tác: Tranh phải được vẽ thời gian từ ngày ban hành Thể lệ 

đến khi kết thúc nhận tranh.  

- Tranh phải do các em tự vẽ (Ban Tổ chức có phương án thẩm định khi 

cần thiết).  

- Tranh không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào và chưa gửi tham 

gia các cuộc thi khác. 

* Lưu ý: Ban tổ chức không nhận tranh vẽ bằng màu đen, trắng và thể hiện 

không đúng Thể lệ; thu hồi giải thưởng, giấy chứng nhận khi phát hiện có vi 

phạm Thể lệ. 

III. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI 

1. Giải tập thể: Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng cụ thể: 

- 01 Giải Nhất: 2.000.000 đồng; 

- 02 Giải Nhì: 1.800.000 đồng/ 01 giải;  

- 05 Giải Ba: 1.500.000 đồng/ 01 giải.  

Trao cho các đơn vị có tranh đạt giải và có nhiều tranh đảm bảo chất lượng 

được Ban Giám khảo chọn vào vòng 2. 

 2. Giải cá nhân: Trao cho 02 nhóm tuổi: 
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- Nhóm từ  6 tuổi đến 11 tuổi (nhóm Tiểu học). 

- Nhóm từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi (nhóm Trung học cơ sở). 

* Số lượng giải thưởng, mức thưởng cho 02 nhóm giải, cụ thể như sau: 

- 02 Giải Nhất: 4.470.000 đồng/giải. 

- 04 Giải Nhì: 2.980.000 đồng/giải.  

- 10 Giải Ba:1.490.000 đồng/giải. 

- 14 Giải Khuyến Khích: 800.000 đồng/giải. 

3. Hình thức khen thưởng 

- Cá nhân đạt giải Nhất được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, kèm 

theo tiền thưởng. 

- Giải tập thể, các cá nhân đạt giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích được 

Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng. 

- Các tranh đạt giải và trưng bày triển lãm được Ban Tổ chức gửi tham gia 

Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 

chức. 

IV. BAN GIÁM KHẢO  

- Ban Tổ chức mời các hoạ sỹ, giáo viên mỹ thuật có uy tín, kinh nghiệm 

tham gia thành viên Ban Giám khảo. 

V. THỜI HẠN VÀ NƠI NHẬN TRANH 

Tranh gửi tham gia phải được đóng gói trước khi gửi về Ban Tổ chức (các 

tranh gửi tham gia bị hư hỏng, thất lạc trong quá trình gửi Ban Tổ chức không 

chịu trách nhiệm). 

Ngoài phong bì phải ghi rõ: Tranh tham gia Giải thưởng Mỹ thuật thiếu 

nhi Nghệ An lần thứ V năm 2022, đơn vị, tổng số lượng tranh tham gia, địa chỉ 

cụ thể, số điện thoại (tham gia ở nhóm tuổi nào). Yêu cầu sơ loại tranh không 

đúng Thể lệ trước khi gửi về Ban Tổ chức.  

 Hình thức gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ: 

- Phòng Quản lý Văn hoá - Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An (Số 74- 

Nguyễn Thị Minh Khai- TP Vinh- Nghệ An) 

Hoặc nộp tại: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã (sau 

đó tập hợp gửi về Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An)  

- Thời gian nhận tranh:  Bắt đầu từ ngày 01/9/2022 và kết thúc nhận 

tranh vào 17 giờngày 30/9/2022, đơn vị ở xa sẽ căn cứ vào dấu bưu điện. 
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- Tổng kết, công bố kết quả và triển lãm tranh (dự kiến): vào tháng 10/2022 

(Ban Tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau). 

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em thiếu 

nhi, các đơn vị ở trong và ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An để cuộc 

thi thành công tốt đẹp./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Các sở: GDĐT; LĐ,TB&XH;  
- Tỉnh đoàn; Hội Liên hiệp VHNT tỉnh; 
- Phòng GD-ĐT các huyện, TP, TX; 
-  Phòng VHTT các huyện, TP, TX 
- Các thành viên Ban Tổ chức; 
- Lưu: VT. QLVH. 

TM. BAN TỔ CHỨC 
TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VH&TT 
Trần Thị Mỹ Hạnh 
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