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V/v tham gia Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế
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huyện, thị xã, thành phố
Thực hiện Công văn số 105/BNĐ ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Báo Nhi
đồng về việc tổ chức Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ
VII, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đơn vị tham gia cuộc thi như
sau:
1. Nội dung
- Thi vẽ tranh về chiếc ô tô mơ ước, thí sinh tham gia thể hiện niềm đam mê,
năng khiếu hội hoạ, sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú, độc đáo của các em
về một phương tiện giao thông hiện đại với nhiều tính năng đặc biệt, an toàn, thân
thiện, hữu ích trong tương lai. Khuyến khích thí sinh thể hiện ý tưởng của mình
trong bài dự thi về chiếc ô tô mơ ước với những tính năng, tác dụng về các mặt
như: bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, lợi ích chung cho cộng
đồng…
- Mỗi thí sinh có thể gửi tối đa 02 bức tranh thể hiện những ý tưởng khác
nhau về "Chiếc ô tô mơ ước” của mình.
- Khổ giấy và chất liệu vẽ: theo hướng dẫn gửi đính kèm.
2. Đối tượng dự thi
Học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 và thí sinh tự do (trẻ em Việt Nam từ 6
tuổi đến 15 tuổi) được tham gia cuộc thi trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện.
3. Thời gian nhận và gửi tranh dự thi
- Tranh dự thi của học sinh gửi trực tiếp về Ban Tổ chức. Các đơn vị không
tổ chức sơ loại hoặc chọn tranh trước khi gửi. Khi gửi bài thi, yêu cầu các đơn vị,
cá nhân ghi rõ trên phong bì, bao bì: địa chỉ nơi gửi, nơi nhận.
- Thời gian nhận bài thi: đến hết ngày 28/02/2018 (căn cứ theo dấu Bưu
điện).
- Nơi nhận tranh:
+ Hệ thống đại lý Toyota toàn quốc.
+ Văn phòng Ban Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota “Chiếc ô tô mơ
ước” – Tầng 8, Sảnh Đông, Toà nhà Lotte Centre Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Ba
Đình, Hà Nội. <Ngoài phong bì ghi rõ: Tranh dự thi cuộc thi vẽ tranh Toyota>.
4. Giải thưởng
- Ban Tổ chức sẽ trao 160 giải, giấy chứng nhận tham gia cuộc thi trong đó:
+ Giải nhất: 15 giải <5tr/ giải>.
+ Giải nhì: 15 giải <3tr/ giải>.

+ Giải ba: 30 giải <2tr/ giải>.
+ Giải khuyến khích: 100 giải <1tr/ giải>.
- Ban Giám khảo sẽ chọn 09 bức tranh xuất sắc nhất gửi tham dự cuộc
thi vẽ tranh Quốc tế Toyota tại Nhật Bản.
- Những học sinh có tranh đoạt giải tại Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế sẽ được
Ban Tổ chức mời tham dự Lễ Trao giải tại Nhật Bản cùng người bảo trợ vào tháng
8/2018.
5. Báo cáo công tác triển khai cuộc thi
Để cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ VII đạt
hiệu quả, Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT quan tâm thực hiện một số nội dung
sau:
- Chỉ đạo các trường tiểu học, tiểu học - trung học cơ sở, trung học cơ sở
thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở học sinh về nội dung cuộc thi trong buổi sinh hoạt
đầu tuần. Các trường tiểu học, tiểu học - trung học cơ sở, trung học cơ sở có thể
lồng ghép nội dung cuộc thi vào các bài vẽ tranh trong chương trình chính khoá
môn Mĩ thuật và hoạt động ngoại khoá của nhà trường một cách nhẹ nhàng, tự
nhiên, thiết thực.
- Báo cáo công tác triển khai cuộc thi: Thống kê số lượng học sinh dự thi, số
lượng tranh theo đơn vị trường gửi Phòng Giáo dục Tiểu học - Sở GDĐT trước
ngày 28/02/2018.
- Gửi một số hình ảnh phát động cuộc thi tại trường, tại Phòng GDĐT trước
ngày 28/02/2018 theo địa chỉ: email phonggdth.dongthap@moet.edu.vn).
Trên đây là hướng dẫn tham gia Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota “Chiếc ô
tô mơ ước” lần thứ VII, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực
hiện tốt nội dung Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu các đơn vị có khó
khăn, liên hệ Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Tiểu học, số điện thoại
0277.3857697 hoặc Email: phonggdth.dongthap@moet.edu.vn) để được tư vấn, hỗ
trợ./.
Nơi nhận :
- Như trên (để thực hiện);
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo);
- Lưu : VT, A, (17).
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