
THỂ LỆ
  Cuộc phát động sáng tác tranh cổ động tỉnh Hải Dương năm 2021

Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 1935/KHLN-SVHTTDL-HVHNT 
ngày 23/12/2020 giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Hội Văn học Nghệ 
thuật tỉnh tổ chức Cuộc phát động sáng tác tranh cổ động tỉnh Hải Dương 
năm 2021 và Quyết định số 520/QĐ-SVHTTDL ngày 25/12/2020 của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc phát động sáng 
tác tranh cổ động tỉnh Hải Dương năm 2021, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ 
cuộc phát động sáng tác tranh cổ động tỉnh Hải Dương năm 2021như sau:

1. Đối tượng tham dự 
- Công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước.
- Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo nếu gửi tác phẩm dự thi được 

xét chọn trưng bày triển lãm sẽ không được tham dự xét giải thưởng.
2. Nội dung sáng tác
- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của 

đất nước và của tỉnh năm 2021: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

- Phản ánh những thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã 
hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Hải Dương, góp phần cùng cả nước đẩy mạnh 
công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những hình ảnh diện 
mạo mới đổi thay ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; phong trào thi đua 
học tập, lao động sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ (2020 - 2025).

- Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp 
của tỉnh Hải Dương, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế 
mạnh về kinh tế, văn hoá - xã hội của đất và người Hải Dương đến bạn bè trong 
nước và quốc tế trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

3. Qui định về tác phẩm
          - Tác phẩm được thể hiện trên khổ giấy 54cm x 79cm, không hạn chế về 
mầu sắc và hình thức thể hiện.

- Mỗi tác giả có thể gửi tối đa 05 (năm) tác phẩm.
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- Các tác phẩm được sáng tác trong thời gian gần đây, chưa tham gia 
các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào.

- Mặt trước các tác phẩm không được ghi tên. Mặt sau, bên phải, góc dưới 
ghi rõ: tên tác phẩm, năm sáng tác, họ tên tác giả, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại 
của tác giả.

- Tranh phải sạch sẽ, không rách, nhàu nát, màu sắc không phai, nhòe…
- Việc sử dụng một phần hay toàn bộ tư liệu của một hoặc nhiều người 

khác đưa vào tác phẩm dự thi phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện 
hành về quyền tác giả, quyền liên quan của tư liệu đó.

4. Quyền lợi và trách nhiệm của tác giả tham gia dự thi
- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả tham dự cuộc thi. Tác giả chịu 

trách nhiệm về quyền tác giả, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật. 
Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và 
quyền liên quan. Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng, tiền nhuận bút tác phẩm, 
giấy chứng nhận và thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan khi 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 thuận và phải 
thực hiện nghiêm mọi quy định trong Thể lệ này, đồng thời chuyển giao quyền 
sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức cuộc phát động sáng tác.

5. Cơ cấu, giá trị giải thưởng 
- Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn khoảng 60 tác phẩm để trưng bày triển 

lãm. Các tác phẩm được trưng bày, hưởng nhuận bút: 300.000đ/tác phẩm.
-  Ban Tổ chức sẽ trao 11 giải thưởng, trong đó: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 

03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích. Giá trị giải thưởng gồm giấy chứng nhận 
của Ban tổ chức và tiền thưởng như sau:
          + 01 giải Nhất trị giá: 3.000.000 đồng/tác phẩm.
          + 02 giải Nhì trị giá: 2.000.000 đồng/tác phẩm.

+ 03 giải Ba trị giá: 1.000.000 đồng/tác phẩm.
+ 05 giải Khuyến khích trị giá: 500.000 đồng/tác phẩm.
6. Sử dụng tác phẩm 
- Những tác phẩm đoạt giải và xét trưng bày triển lãm thuộc quyền sở hữu 

của ban tổ chức. 
- Cuộc phát động sáng tác tranh cổ động tỉnh Hải Dương năm 2021 

không nhằm mục đích kinh doanh. Ban tổ chức và các cơ quan báo chí được 
quyền sử dụng những tác phẩm đoạt giải và được tuyển chọn trưng bày triển 
lãm, in ấn tài liệu phục vụ hoạt động tuyên truyền không nhằm mục đích thương 
mại và không phải trả bất cứ một khoản thù lao nào khác. 
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- Các tác phẩm không được ban tổ chức xét chọn sẽ được trả lại tác giả 
sau khi kết thúc cuộc phát động sáng tác 01 (một) tháng. 

7. Thời gian, nơi nhận tác phẩm; xét giải và tổng kết trao thưởng
- Từ ngày 01/4/2021 đến 09/4/2021: Ban Tổ chức nhận tác phẩm của các 

tác giả tại Phòng Tuyên truyền cổ động, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hải 
Dương (Nhà Triển lãm, số 109, phố Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, điện 
thoại: 0220.3852.553).

- Từ ngày 10/4/2021 đến 15/4/2021: Ban tổ chức tiến hành tuyển chọn, 
chấm giải. 

- Tổ chức trưng bày triển lãm và trao giải cho các tác giả : dự kiến vào 
cuối tháng 4/2021 (Ban tổ chức tổ chức sẽ có giấy mời, thông báo thời gian và 
địa điểm sau).

8. Ban Giám khảo
- Ban Tổ chức cuộc phát động sáng tác tranh cổ động năm 2021 thành lập 

ban giám khảo gồm đại diện một số cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền thuộc trung ương và của tỉnh: Cục Văn hóa cơ sở, Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học 
Nghệ thuật tỉnh.

- Khi thấy cần thiết, Ban Tổ chức có thể mời thêm đại diện của một số 
ngành chuyên môn có liên quan tham gia cùng ban giám khảo để thẩm định tác 
phẩm tuyên truyền, giới thiệu về lĩnh vực chuyên môn của ngành đó.

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng của các tập thể 
và cá nhân trong và ngoài tỉnh để cuộc phát động sáng tác tranh cổ động tỉnh 
Hải Dương năm 2021 thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:
- Cục Văn hóa cơ sở; 
- Hội Mỹ thuật Việt Nam;              
- UBND tỉnh;                          (để báo cáo)                 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Giám đốc Sở VHTTDL; 
- Các Phó giám đốc Sở;
- Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh;
- Các phòng QLNN thuộc Sở: Quản lý Văn hóa và 
Gia đình, Văn phòng;
- Phòng VHTT, Trung Tâm VHTT, VHTT-TT các huyện, 
thị xã, thành phố; 
- Thành viên ban tổ chức;
- Các cơ quan thông tin đại chúng (để phối hợp 
tuyên truyền) ;
- Các họa sỹ (để thực hiện)
- Lưu VT.

                    TRƯỞNG BAN

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL
Nguyễn Thành Trung
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