TRUNG hONG DOAN TNCS HO CHI MINH
BAO THIEU NIEN TIEN PHONG & NHI BONG
Se,: g/CV-TNTPND
V/v To2 chc Cu.5c thi ye tranh Quo2c tê' Toyota
"Chiê'c ô to ma uác" ldn thi X
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Ban Biên tp Báo Thiu niên Tin phong và Nhi dng (Ca quan tr1rc thuc Trung ixong Doàn
ScFMi xin gui tOi các dng chi ku chào, kui chüc suc khôe.
Tir näm 2004, Cuc thi Vê tranh quc t Toyota "Chic O to ma ixó'c" dä thiçuc t chirc
thuông niên vui sij tham gia cüa nhiu ñithc trên th gkui.
Näm h9c 2011- 2012, Cong ty O to Toyota Vit Nam phi hçup cüng B Giáo diic và Dào t?o
chInh thirc t chCic Cuc thi hang nãm tai Vit Nam.
Tir nm h9c 2017 ctn nay, Báo Thiu niên Tin phong và Nhi dng chInh thirc phôi hçip cüng
Cong ty O to Toyota Vit Nam t chirc cuc thi nay.
Nàm hQc 2019 - 2020 vua qua, Cuc thi Ye tranh quc t Toyota "Chic O to ma i.râc" 1n
thir IX dà nhn dirçuc sr quan tam và tham gia nhit tmnh cüa dông dâo các em h9c sinh trên toàn
quc vi han 570.000 büc tranh dii thi.
Tip ni nhUng thành cOng do, näm h9c 2020 - 2021, Cong ty O to Toyota Vit Nam cing
Báo Thiu niên Tin phong & Nhi dng tip the phi hçup t chirc Cuc thi Ve tranh Quc t Toyota
"Chic ô to ma u'ó'c" ln thi'r X, cii th niur sau:
1. Chü d cuôc thi: Chic ô to ma râc
2. Nôi dung:
- ThI sinh tham gia cuc thi ye tranh v chic ô to ma irâc. Các em dixçuc th hin trI tuung tixçlng
phong phü, nim dam me sang tao v chic ô to hay phuung tin giao thông hüu Ich trong tuang
lai, có khã nãng bin uó'c ma cüa các em thành hin thiic. Các em có th thoãi mái th hin
tiRmg cüa mInh trong bài dii thi, vi diii nhr chic 0 tO vOi các tInh nàng dc bit hay nhttng chic o
tO tao ca hi chuyn dng cho tt cã mci ngithi, hay cng có th là chik 0 to dáp frng duc nhu
câulmong muon cüa các em
- Mi thI sinh gfri duy n1zt 01 bzc tranh th hin tirô'ng v "Chic ô to ma i.ró'c" cüa minh.
3. Quy mô: Toàn quic
4. ThOi gian nhãn bài dtr thi
: Dn h& ngày 2 7/11/2020 (can cü theo du buu din)
5. Thôi gian thông báo kt qua
: Trong tháng 1/2021 (dir kin)
6. Bi tirong tham gia: tré em Viêt Nam dixâi 16 tui, ducc chia thành 3 nhOm tui
V NhOm 1: Dithi 08 tui
v'Nhóm 2:T r 8d n 11tu ,j
V Nhóm 3: T 12 dn 15 tuti
7. Tiêu clii chm tranh
Các büc tranh gui ye së duc BTC chm dra trên 3 tiêu chI theo thi tir ixu tiên:
- Thông dip
: RO rang, d hiu, dung chü d cuc thi
- Stu dc dáo
: Th hin sii trong sang, góc nhmn ngây tha, sang tao
- Chat ltrQng ngh thut
: B ciic rO rang, màu s.c va có k thu.t
Trong do, tiêu chI thông dip và sh dc dáo là 2 tiêu chI dugc uu tiên hang du, tip theo là tiêu chI
ye chat luçung ngh thut.
BTC cO toàn quyên quyêt djnh kêt qua châm tranh.

8. Th lê Cuôc thi:
8.1. Cô giây, nguyen v(lt lieu:
V Bài dir thi dixçvc ye trên kh giy 297mm x 420mm (txo'ng thr'mg cO' A3)
V Không giói hn v màu sc và cht lieu cUa giy ye.
V Không giài hn nguyen 4t 1iu nhu: chI màu, sap màu, d màu, màu bet, màu nrnc,
V Bài dr thi có th sü ding phucmg pháp ct dan tranh
Thông tin t/zi sin/i:
8.2.
V Bài dr thi phãi do chInh thi sinh th hin
V ThI sinh phãi dan thông tin dy dü phIa sau mt bài d%r thi theo mu nhx sau:
HQ ten thI sinh
Ngày tháng nàm sinh
Ten lâp/tru?mg hoc câu lac b
Bja chi (trir&ng hoc câu 1c b) ghi rö ten tinh, thành phô.
Liru : thI sinh chi dirçrc ghi 1 trong 2 dja cM trên (*)
Din thoti lien h (thy/cô hoc phii huynh)
Thông dip tác phm dir thi
8.3 Cdc bài dr t/zi không /içip l
V Tranh sao chép hoc vi phm bàn quyn cUa tác giâ
V Tranh ye bâi 2 ngixi trâ len
V Tranh ye không dung chü d cüa cuc thi ho.c thông dip không rO rang
V Tranh sr ding d hça trên vi tInh hoc các thit bj tixng tr
V Tranh thiu các thông tin nhu d d cp 6' miic 8.2
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9. Cr cu giái thtrô'ng:
* Cuôc liii tron nu'ác: Gm 160 giãi và giy Chung nhn tham gia Cuc thi (co xác nhn cUa BTC)
cith:
9.1. Giáichinh tlzá'c: gm 150 Giài
V 15 Giãi nhât
: Mi giãi trj giá 5.000.000 d
V 15 Giâi uhI
: Mi giái trj giá 3.000.000 d
V 30 Giãi ba
: Mi giái trj giá 2.000.000 d
V 90 Giãi khuyn khich: Mi giâi trj giá 1.000.000 d
9.2. Giãiphy: Gim 10 Giãi, mi giãi trj giá 1.000.000d
HInh thfrc bInh chQn: Qua fan page cüa cuc thi, cng bInh ch9n dixçc m6' dij kin vào tháng
12/2020. Các tác phm dixçc tham gia bInh ch9n là 60 tác pMm dit Giái NMt, NM, Ba.
Dja chi fan page: https://www.facebook.comlchiecotomouoc
* Cuc thi Quc t:
BTC së chçn ra 3 bi.'rc tranh xut s.c nht cho cà 3 nhóm tui mi nhóm tui 1 tranh) d tham gia
cuc thi cp Quic t ti Nht Bàn vào tháng 3/2021.
ThI sinh có tác phm dt giãi se nhii duçc phAn thu6'ng trj giá 5.000 USD và phn thu&ng trj giá
10.000 USD cho ca s6' dào to cüa thI sinh dang theo h9c. (BTC së can cir trao giâi thirO'ng theo
thông tin xác nhn cüa thI sinh & miic 8.2 (*)
10. No'i nhân bài dir thi:
V H théng dui l Toyota trên toàn quc
V VAn phông (BTC) cuc thi: Tng 8, sanE Dông, Tôa nba Lotte Cente Ha Ni
S 54 Liu Giai, quãn Ba Dlnh, Ha Ni
V Ngoài phong bi ghi dÀy dü và rO rang các thông tin:
- Tranh d11 thi cuôc thi ye tranh quôc tê Toyota "Chiêc ô to m hoc".
- Giri tr Trixô'ng/CAu 1tc b
tinlilthành phô

11.Liru:
V BTC sê không chju trách nhim voi nhfing bài dr thi b that 1c
V BTC có quyn sir ding tt cã các bài dr thi và hinh ãnh lien quan cho miic Ich tuyên truyn,
quãng bá rng rai v Cuc thi
/ Tt Ca tranh d thi s thuc sâ hftu cüa Ban t chirc và sê không trã li cho thi sinh trong bt
k' tmông hcip nào
Vói mong mun tt cã các em hQc sinh trên toàn quc thrqc biêt dn và tham gia cuc
thi, Báo Thiu niên Tin phong và Nhi dng kInh d nghj Qu S& phô bin dàng täi cuc thi
trên trang din tfr cüa S& tó'i các Phông Giáo dçic và Dào tto, hiró'ng dn các trtrông t chfrc
trin khai ye tranh d cuc thi dtrçrc thânh cong tt dçp.
Xin trân trçng cam on.
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HUNG DAN CUQC THI V TRANH QUOC TE TOYOTA
CHU BE "CHIEC 0 TO M ifC" LAN TH 10
1. Chü cuôc thi: Chik to ma uâc
2. Nôi dung:
- TM sinh tham gia cuc thi tranh v chik to ma ixâc. Các em dixçc th hin trI tuong tirçmg
phong phü, nim dam me sang to v chic ô to hay phuang tin giao thông hU'u Ich trong tuang
lai, có khã näng bin uâc ma cüa các em thành hin thirc. Các em có th thoài mái th hin
tu&ng cüa minh trong bài dir thi, vi dt nhu chic 0 to vOi các tInh nang dc bit hay nhUng chic
to to ca hi chuyn dng cho tht ca mi ngxi, hay cüng eó th là chic ô to dáp rng duçic nhu
câu/mong muon cUa các em
- Mi thi sinh gfri day nht 01 bfrc trank th hin tu&ng v "Chic 0 tO ma uâc" cüa minh.
3. Quv mô: Toàn quc
4. Tho'i gian nhân bài dir thi
: Dn ht ngày 27/11/2020 (can cir theo du buu din)
5. Tho'i gian thông báo kt
: Trong tháng 1/2021 (d? kin)
6. IMi tiroiig tham gia: tré em Viêt Nam duâi 16 tui, dixac chia thành 3 nhóm tuéd
V Nhóm 1: Dithi 08 tui
V Nhóm 2: Tr 8 dn 11 tui
V Nhóm 3: Ti.'r 12 dn 15 tui
7. Tiêu chI chm tranh
Các birc tranh gi:ri ye së dugc BTC chãm dira trên 3 tiêu chI theo thir tir uu tiên:
a) Thông dip
: RO rang, d hiu, dung chü d cuc thi
b) Sty dc dáo
Th bin sir trong sang, góc nhIn ngây tha, sang to
c) Chat hry'ng ngh thut
: B ciic rO rang, màu sc và có k5 thut
o
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Trong do, tiêu chI thông dip và sr dc dáo là 2 tiêu chi duçc u'u tiên hang d.u, tip theo là tiêu chI
ye chat luçmg ngh thut.
BTC có toàn quyên quyêt djnh kêt qua châm tranh.
8. Th lê Cuôc thi:
8.1.
CogiIy, nguyen vIt
V Bài dir thi dugc trên kh giy 297mm x 420mm (tucing dtrnng cä A3)
/ Không giâi hn v màu sc và cht 1iu ciia giây
V KhOng giói hn nguyen vat lieu nhu: chI màu, sap màu, dt màu, màu bet, màu nuot,
V Bài dir thi có th sir diing phuang pháp ct dan tranh
lieu:

ye

ye.

Thông tin thI sin/i:
8.2.
/ Bài dir thi phãi do chfnh thf sinh th hin
V Thi sinh phãi dan thông tin dy dCi phIa sau mt bài dir thi theo mu nhii sau:
H9 ten thI sinh
Ngày tháng näm sinh
Ten lâp/tru&ng hoc câu 1c b
Dja chi (trir?rng hoc câu I3c b) ghi rö ten tinh, thành phô.
Lu'u : thI sinh chi thrçrc ghi 1 trong 2 dja cM trên (*)
Din thoi lien h (thyIcô hotc phii huynh)
Thông dip tác phm dir thi
8.3 Cdc bài drthi không/zçip l
V Tranh sao chép hoc vi phtm ban quyn cüa tác giã
V Tranh ye bii 2 ngii?i tth len
V Tranh ye không ding chü d cüa cuc thi ho.c thông dip không rO rang
/ Traiih sü diing d hça trên vi tInh hoc các thit b trnmg t%r
V Tranh thiu các thông tin nhu dà dà cp v mic 8.2
9. Co cu giãi thirô'ng:
* Cuc titi tron nithc: Gm 160 giâi và giy Chirng nhn tham gia CuOc thi (co xác nhn cüa BTC)
ciith:
9.1. Giài chin/i tlzãc: gm 150 Giãi
V 15 Giäi nht
: Mi giãi trj giá 5.000.000 d
V 15 Giãi nhl
: Mi giãi trj giá 3.000.000 d
V 30 Giãi ba
: Mi giãi trj giá 2.000.000 d
V 90 Giãi khuyn khIch: Mi giãi trj giá 1.000.000 d
9.2. Gidiphy: Gm 10 Giãi, mi giãi trj giá 1.000.000d
Hlnh thfrc bInh chQn: Qua fan page cUa cuc thi, cng bInh chn thrçxc ma dir kin vào tháng
12/2020. Các tác phm dlxçTc tham gia binh ch9n là 60 tác ph.m dt Giãi Nht, Nhi, Ba.
Dja chi fan page: https://www.facebook.comlchiecotomouoc
* Cuôc thi Quc tè:
BTC se chçn ra 3 bc tranh xut sc nht cho cã 3 nhóm tui (mi nhóm tui 1 tranh) d tham gia
cuc thi cp Quc t ti Nht Bàn vào tháng 3/2021.
Thi sinh có tác phrn dt giãi së nhn disçc ph.n thisâng trj giá 5.000 USD va ph.n thuang trj giá
10.000 USD cho Co s dào tto cUa thi sinh dang theo h9c. (BTC se can cfr trao giãi thirô'ng theo
thông tin xác nhn cüa thI sinh & miic 8.2 (*)
10. No'i nhãn bài dw thi:
V H thng di l Toyota trên toàn quc
V Van phOng (BTC) cuc thi: T.ng 8, sánh Dông, TOa nhà Lotte Cente Ha Ni
S 54 Liu Giai, qun Ba Dinh, Ha Ni
V Ngoai phong bI ghi dy dü và rO rang các thông tin:
- Tranh dir thi cuc thi ye tranh quôc tê Toyota "Chiêc ô to mo uOc".
- Gui ti'r Trung/Câu lic b
tiithlthành phô
11.Luuy:
V BTC së không chju trách nhim vai nhung bài dir thi bj tht lac
V BTC có quyn sü dung tt câ các bài d thi và hinh anh lien quan cho mic dIch tuyên truyn,
quãng bá rng rãi v Cuc thi
V Tt Ca tranh dir thi së thuc sa hü'u cüa Ban t cln'rc và së không trà 1i cho thI sinh trong bt
kr tru&ng hçip nào

* Thông tin cu3c thi xiii vui lông truy cp website:
Dja chi web: http://www.toyotavn.com. vn/vi/dong-gop-xa-hoi/giao-duc/ve-chiec-o-to-rno-uoc
Dja chi trang web cuc thi: https://toyota-drearncarart.corn/top/hogc https://thieunien.vn
Dia chi trang fan page cuc thi: https://www.facebookcorn/chiecotornouoc/hoic
https://www.facebook. corn/baothieunientienphongnhidong/
* Thông tin clii tilt xin lien lie:
Phông Trách nhiérn Xâ hói, Cong ty O to Toyota Viêt Narn, Chi nhOnh Ha Nôi, Tdng 8, Sánh DOng,
TOa nhà Lotte Centre Ha Nói, SoX 54 Liêu Giai, Ba DIn/i, Ha N3i. DT: (024) 35536878/May lé: 150,
Di dng: 0904 749 232.

