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THẺ LỆ
Cuộc thi sáng tác tranh cố động tuyên truyền kỷ niêm 65 năm 

Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019) 
và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống 

Bộ đội Trường Son (19/5/1959-19/5/2019)

Thực hiện Quyết định số 3925/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 11 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức 
tuyên truyền cổ động chính trị, văn hóa cơ sở giai đoạn 2016-2020, Cục Văn hóa 
cơ sở tố chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 Ngày 
chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019) và 60 năm Ngày mở 
đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959- 
19/5/2019), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YỂU CẦU VÀ NỘI DƯNG THẺ HIỆN

1. Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thẳng lịch sử Điện Biên 
Phủ (07/5/1954-07/5/2019)

- Tuyên truyền tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng 
Điện Biên Phủ nói riêng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 
trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân 
dân ta và đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới; khẳng định sự lãnh 
đạo, đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta 
là nhân tố quyết định để làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược.

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và ý chí quật cường của nhân dân ta; tôn vinh 
và tri ân những công lao to lớn của lực lượng vũ trang, của các tầng lớp nhân 
dân; phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào, tự tôn, sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc và tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng các 
tỉnh vùng Tây Bắc nói riêng và đất nuức nói chung ngày càng tươi đẹp và 
phồn thịnh.

2. Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh -  Ngày 
truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019)

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về truyền thống yêu nước, ý chí độc lập 
tự cường, vượt qua mọi khó khăn của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh làm nên “con đường huyền thoại”, đường Trường Sơn 
- đường Hồ Chí Minh đế chi viện sức người, sức của cho các chiến trường miền Nam;



những chiến công, truyền thống quang vinh của Bộ đội Trường Sơn trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của cán bộ, chiến sỹ đã 
chiên đâu, công tác ở Trường Sơn, góp phân to lớn vào thăng lợi của cuộc kháng 
chiên chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
thông nhât đât nước. Qua đó, phát huy truyên thông anh hùng của Quân đội ta, 
nhân dân ta đế thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất 
nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

3. Tầm vóc to lớn và bà i học quý báu của chiến thắng lịch sử  
Điện Biên Phủ; đường Truông Son - đường Hồ C hí Minh m ãi m ãi là niềm 
tự  hào của dân tộc ta

Phát huy tinh thần chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và “Xẻ dọc Trường 
Sơn đi cứu nước”, toàn quân, toàn dân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng: Kiên quyết bảo vệ vững 
chăc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn 
từng tấc đất, vùng trời, vùng biển thiêng liêng; giữ vững môi trường hòa bình, 
ôn định đế phát triến đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn 
xã hội vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GỈA cuộc THI
Các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên nghiệp, công dân 

Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thành viên Ban Tổ chức, 
Ban Giám khảo, Ban Tư vấn và Ban Thư ký không được gửi tác phẩm tham gia 
dự thi.

III. YÊU CẢU TÁC PHẨM D ự  THI
1. Kích thước tác phẩm dự thi: 54cm X 79cm.
2. 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.
3. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi.
4. Phía sau tác phâm dự thi ghi rõ họ và tên; năm sinh; địa chỉ; sô điện 

thoại, email của tác giả để liên hệ.
IV. GIẢI THƯỞNG:
Ban Tố chức cấp giấy chứng nhận cho các tác giả, đơn vị đạt giải và tiền 

thưởng kèm theo:
1. Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 

(07/5/1954-07/5/2019)
+ 01 giải nhất: 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng)
+ 02 giải nhì: mỗi giải 8.000.000đ (Tám triệu đồng)
+ 03 giải ba: mỗi giải 5.000.000đ (Năm triệu đồng)
+ 10 giải khuyến khích: mỗi giải 2.000.000đ (Hai triệu đồng)



+ 01 giải phong trào: 8.000.000đ (Tám triệu đồng) cho đơn vị vận động 
được nhiều tác giả, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi.

2. Tuyên truyền k ỷ  niêm 60 năm N gày m ở đưòng Hồ C hí Minh - 
N gày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019)

+ 01 giải nhất: 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng)
+ 02 giải nhì: mỗi giải 8.000.000đ (Tám triệu đồng)
+ 03 giải ba: mỗi giải 5.000.000đ (Năm triệu đồng)
+ 10 giải khuyến khích: mỗi giải 2.000.000đ (Hai triệu đồng)
+ 01 giải phong trào: 8.000.000đ (Tám triệu đồng) cho đơn vị vận động 

được nhiều tác giả, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi.
3. Tác phẩm triển lãm

Trong mỗi chủ đề cuộc thi, Ban Tố chức sẽ chọn một số tác phẩm có chất 
lượng tốt để phục vụ cho công tác triển lãm. Mồi tác phẩm được trưng bày tại 
triển lãm, Ban tổ chức cấp giấy chứng nhận và trả nhuận treo 600.000đ/l tác 
phấm (Sáu trăm nghìn đồng).

V. SỬ DỤNG TÁC PHẨM
1. Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 Ngày chiến 

thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019) và 60 năm Ngày mở đường 
Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019) 
không nhằm mục đích kinh doanh.

2. Các- tác phẩm gửi dự thi không trả lại tác giả, Ban Tổ chức cuộc thi 
được quyền sử dụng các tác phấm 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.

3. Tác phẩm in trong các tài liệu tuyên truyền được hưởng nhuận bút theo 
các quy định của pháp luật hiện hành.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ
1. 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 Thế lệ cuộc thi. Ban Tổ chức 
không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. 
Ban Tố chức 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.

2. Việc nộp tác phẩm tham gia dự thi khắng định tác giả chấp thuận Thê 
lệ cuộc thi và chuyến giao quyền sử dụng tác phấm cho Ban Tổ chức cuộc thi.

VII. THỜI HẠN, NƠI NHẬN VÀ TỎNG KẾT TRAO GIẢI THƯỞNG
1. Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm dự thi: Ngày 28/12/2018.
(Các đơn vị và tác giả ở xa, căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi)

2. Nơi nhận tác phẩm dự thi:
Phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa CO'sở- 86A ngõ 1HLê Văn Hưu, 

TP. Hà N ộ i



Điện thoại liên hệ: (024) 39.288.259; Đ /c Nguyễn Thị Dung

3. Kết quả cuộc thi sáng tác đuợc thông báo tới Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưong, 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, Tạp chí Xây dựng đời sống văn hoá, 
Website: www.vhttcs.org.vn.

4. Lễ tổng kết, trao thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 4 năm 2019. 
(Thời gian và địa điếm Ban To chức sẽ thông báo sau).

VIII. BAN GIÁM KHẢO
Thành phần Ban Giám khảo, Ban Tư vấn gồm đại diện các cơ quan:
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;
- Hội Mỹ thuật Việt Nam;
- Các hoạ sĩ chuyên ngành Đồ hoạ, Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Ban Tổ chức cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các 

hoạ sỹ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp; sự phối hợp của các Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Văn hóa; Trung tâm 
Thông tin Triển lãm; Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố, Trường Đại 
học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, Trường 
Văn hoá Nghệ thuật trong cả nước để cuộc thi sáng tác tranh cổ động thành công

033.998.2228.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưỏng Trịnh Thị Thủy (để b/c);
- Cục Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;
- Hội Mỹ thuật Việt Nam;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tinh, thành phố;
- Trung tâm VH, Trung tâm TTTL các tỉnh, thành phố;
- Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố;
- Các tác giả tham gia cuộc thi;
- Lưu: VT, TTCĐ (02), ND.500.

http://www.vhttcs.org.vn

