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THỂ LỆ
HỘI THI VẼ TR a N h n ă m 2019
CHỦ ĐỀ “SÁCH LÀ NGƯỜI BẠN CỦA EM”
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 53/KHLT-TV ngày 25 tháng 09 năm 2018
giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2018-2020;
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 158/KHPH-TVT ngày 18 tháng 10 năm
2018 giữa Thư viện tỉnh Lâm Đồng và Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp. Đà Lạt trong
lĩnh vực thư viện giai đoạn 2018-2020;
Căn cứ quyết định số 11/QĐ-TVT, ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Thư viện
tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Ban Tổ chức Ngày hội sách năm 2019;
Ban Tổ chức thông báo Thể lệ Hội thi Vẽ tranh theo sách chủ đề “Sách là
người bạn của em” năm 2019 như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.
1. Đối tượng: Học sinh trên địa bàn thành phố Đà Lạt
+ Khối tiểu học: Mỗi trường chọn 2-3 em
+ Khối trung học cơ sở: Mỗi trường chọn từ 3-5 em.
2. Thời gian, địa điểm:
- Nhận danh sách học sinh đăng ký hội thi: Từ ngày ban hành thể lệ đến hết
ngày 10/4/2019 tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng, 14 Trần Phú, Phường 3, Đà Lạt hoặc
qua email: thuvientinhlamdong@gmail.com. Tiêu đề thư cần ghi rõ: Danh sách
đăng ký thi “Vẽ tranh theo sách” (theo mẫu đính kèm).
- Thời gian thể hiện tác phẩm (thi): 120 phút
+ Khối THCS:
Chiều 18/4/2019: Bắt đầu từ 14h00 đến 16h00
Sáng 19/4/2019: Bắt đầu từ 9h30 đến 11h30
+ Khối Tiểu học: Chiều 19/4/2019: Bắt đầu từ 14h00 đến 16h00
Sáng 20/4/2019: Bắt đầu từ 7g30-9g30
- Học sinh đạt giải sẽ được thông báo trên Trang thông tin điện tử của Thư
viện tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ: http://thuvienlamdong.org.vn) và thông báo về
trường học có học sinh đăng ký dự thi.
- Trao giải: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 20/04/2018 tại Thư viện tỉnh Lâm
Đồng.
II. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM DỰ t h i .
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1. Mỗi học sinh thể hiện 1 tác phẩm, vẽ theo chủ đề “Sách là người bạn
của em”. Tranh vẽ dự thi của các em được trình bày thể hiện niềm đam mê, năng
khiếu hội họa, sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú phù hợp với chủ đề như :
- Vẽ trang trí trình bày một bìa truyện, một cuốn sách mà em yêu thích
- Vẽ minh họa về nội dung câu chuyện mà em đã đọc.
- Vẽ các nội dung có chủ đề khuyến khích mọi người cùng tham gia đọc sách.
- Vẽ minh hoạ lợi ích của việc đọc sách đối với mọi người.
- Sách là người bạn của em .

Lưu ý :
- Tranh phải tự vẽ, Ban giám khảo sẽ không chấm các tác phẩm sao chép của
các tác giả khác, các bìa truyện sách, họa b áo ... đã được in và phát hành .
- Các em dự thi phải mang theo giấy, màu vẽ, cọ vẽ, bút chì, bút sáp, giá vẽ
và các dụng cụ cần thiết khác để thể hiện tác phẩm dự thi (Khuyến khích các em
mang theo giá vẽ).
2. Phía mặt sau của tác phẩm dự thi có nhãn tên ghi rõ:

- Tên tran h :............
- Họ và tên thí sinh:
- Dân tộ c :..................... Người khuyết tật (có, không):
- L ớ p :..............; Trường:..................................................
- Điện thoại liên hệ (nếu có) :

3. Hình thức thể hiện:
- Tranh dự thi được trình bày trên khổ giấy A3 (khổ giấy 30cm x 42cm)
- Không giới hạn về màu sắc và chất liệu của giấy vẽ.
- Tranh dự thi được thể hiện bằng các hình thức vẽ, cắt, xé d á n .
- Thí sinh được sử dụng màu vẽ các loại phù hợp với sở trường (bút dạ màu,
màu nước, màu chì, sáp dầu, bột màu, sơn d ầ u . ) và các chất liệu khác.
- Tất cả các tác phẩm dự thi đều không được trả lại. Những tác phẩm đạt chất
lượng sẽ được lưu tại Thư viện tỉnh phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, quảng bá
mà không phải xin phép tác giả gửi tác phẩm dự thi.
III. THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO.
- Ông Hồ Thanh Hà, Giám đốc Thư viện tỉnh: Trưởng ban;
- Mời ông Đinh Thanh, Điêu khắc - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam: Ủy
viên;
- Mời ông Nguyễn Đức Nhuận, Giáo viên Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm:
Ủy viên.
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IV. CƠ CẤU GIẢI VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Giải cá nhân: 20 giải (mỗi cấp 10 giải)
+ 01 giải Nhất
+ 02 giải Nhì
+ 03 giải Ba
+ 04 giải Khuyến khích
2. Giải tập thể: Dành cho các trường có nhiều tác phẩm dự thi đạt giải.
3. Các giải phụ:
+ Giải dành cho thí sinh là người dân tộc thiểu số bản địa.
+ Giải dành cho thí sinh là người khuyết tật
* Lưu ý: Giải thưởng có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế.
Ban Tổ chức Hội thi Vẽ tranh theo sách chủ đề “Sách là người bạn của em”
sẽ tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các cá nhân và tập thể đạt giải.
Để góp phần khuyến khích, tạo điều kiện phát triển hoạt động mỹ thuật của
thiếu nhi trong và ngoài nhà trường. Thư viện tỉnh Lâm Đồng rất mong nhận được
sự hưởng ứng, quan tâm, phối hợp tham gia cuộc thi từ các đơn vị./.

TM. BAN TỔ CHỨC
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- Phòng GD&ĐT Tp. Đà Lạt;
- Thành đoàn Đà Lạt;
- Thành phần BTC, BGK (email);
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN

Giám đốc Thư viện tỉnh Lâm Đồng
Hồ Thanh Hà
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MẪU

THÔNG5t i n đ ă n g k ý h ộ i t h i v ẽ t r a n h
CHỦ ĐỀ “SÁCH LÀ NGƯỜI BẠN CỦA EM”
Trường:...............................................................................................
Họ và tên học sinh tham gia vẽ tranh:
1 .................................................................................................. Lớp:
2 ..................................................................................................Lớp:
3 ..................................................................................................Lớp:
4 ..................................................................................................Lớp:
5 ..................................................................................................Lớp:
Yêu cầu hỗ trợ:....................................................................................
Thông tin liên lạc (địa chỉ, email, điện thoại):

