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V/v hướng dẫn tham gia
Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota
“Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ X

Kính gửi:
- Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh;
- Hiệu trưởng Trường TH - THCS - THPT Tương
Lai.
Căn cứ Công văn số 59/CV-TNTPNĐ ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Báo
Thiếu niên Tiền phong và Nhi Đồng về việc Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế
Toyota “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ X, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng
dẫn các đơn vị tham gia cuộc thi như sau:
1. Nội dung
- Thí sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota “Chiếc ô tô mơ ước”
được thể hiện trí tưởng tượng phong phú, niềm đam mê sáng tạo về chiếc ô tô hay
phương tiện giao thông hữu ích trong tương lai, có khả năng biến ước mơ của các
em thành hiện thực. Các em có thể thoải mái thể hiện ý tưởng của mình trong bài
dự thi, ví dụ như chiếc ô tô với những tính năng đặc biệt hay những chiếc ô tô tạo
cơ hội chuyển động cho tất cả mọi người, hay cũng có thể là chiếc ô tô đáp ứng
được nhu cầu/mong muốn của các em.
- Mỗi thí sinh gửi duy nhất 01 bức tranh thể hiện ý tưởng về "Chiếc ô tô mơ
ước” của mình.
2. Đối tượng
Trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi, được chia thành 3 nhóm tuổi:
- Nhóm 1: dưới 8 tuổi.
- Nhóm 2: từ 8 đến 11 tuổi.
- Nhóm 3: từ 12 đến 15 tuổi.

3. Thể lệ cuộc thi
3.1. Cỡ giấy, nguyên vật liệu
- Bài dự thi được vẽ trên khổ giấy 297mm x 420mm (tương đương cỡ A3).
- Không giới hạn nguyên vật liệu như: chì màu, sáp màu, dạ màu, màu bột,
màu nước,...
- Bài dự thi có thể sử dụng phương pháp cắt dán tranh.
3.2. Thông tin thí sinh
- Bài dự thi phải do chính thí sinh thể hiện.
- Thí sinh phải dán thông tin đầy đủ phía sau mặt bài dự thi theo mẫu như
sau:
Họ tên thí sinh

......................................................

Ngày tháng năm sinh

......................................................

Tên lớp/trường hoặc câu lạc bộ

......................................................

Địa chỉ (trường hoặc câu lạc bộ) ......................................................
ghi rõ tên tỉnh, thành phố
Lưu ý: thí sinh chỉ được ghi 1
trong 2 địa chỉ trên
Điện thoại liên hệ (thầy/cô hoặc cha ......................................................
mẹ học sinh)
Thông điệp tác phẩm dự thi

......................................................

3.3. Các bài dự thi không hợp lệ
- Tranh sao chép hoặc vi phạm bản quyền của tác giả.
- Tranh vẽ bởi 2 người trở lên.
- Tranh vẽ không đúng chủ đề của cuộc thi hoặc thông điệp không rõ ràng.
- Tranh sử dụng đồ họa trên vi tính hoặc các thiết bị tương tự.
- Tranh thiếu các thông tin như đã đề cập ở mục 3.2.

4. Tiêu chí chấm tranh
Các bức tranh gửi về sẽ được Ban Tổ chức chấm dựa trên 3 tiêu chí theo thứ
tự ưu tiên:
- Thông điệp: Rõ ràng, dễ hiểu, đúng chủ đề cuộc thi.
- Sự độc đáo: Thể hiện sự trong sáng, góc nhìn ngây thơ, sáng tạo.
- Chất lượng nghệ thuật: Bố cục rõ ràng, màu sắc và có kỹ thuật.
Trong đó, tiêu chí thông điệp và sự độc đáo là hai tiêu chí ưu tiên hàng đầu,
tiếp đến là tiêu chí về chất lượng nghệ thuật.
Ban Tổ chức có toàn quyền quyết định kết quả chấm tranh.
5. Thời gian nhận và gửi tranh
- Thời gian nhận bài dự thi: Đến hết ngày 27 tháng 11 năm 2020 (căn cứ
theo dấu Bưu điện).
- Nơi nhận bài dự thi:
+ Hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc.
+ Văn phòng (Ban Tổ chức) cuộc thi: Tầng 8, sảnh Đông, Toà nhà Lotte
Centre Hà Nội, số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
+ Ngoài phong bì ghi đầy đủ và rõ ràng các thông tin:
Tranh dự thi Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota “Chiếc ô tô mơ ước”.
Gửi từ Trường/Câu lạc bộ.......... tỉnh...............
6. Giải thưởng
Theo Công văn số 59/CV-TNTPNĐ ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Báo
Thiếu niên Tiền phong và Nhi Đồng, đính kèm.
7. Tổ chức thực hiện
Để Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ X đạt hiệu
quả, Sở GDĐT đề nghị Trưởng phòng các Phòng GDĐT, Hiệu trưởng Trường
Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh, Hiệu trưởng Trường TH - THCS - THPT Tương Lai
quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
- Chỉ đạo các bộ phận, giáo viên, trường tiểu học, trường tiểu học - trung học
cơ sở, trường trung học cơ sở trên địa bàn thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở học

sinh về nội dung cuộc thi trong buổi sinh hoạt đầu tuần; 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.
- Tổng hợp và gửi một số hình ảnh phát động cuộc thi tại các trường về
Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GDĐT trước ngày 30 tháng 9 năm 2020.
- Thống kê số lượng học sinh dự thi, số lượng tranh theo đơn vị trường gửi
Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GDĐT chậm nhất ngày 27 tháng 11 năm 2020 theo
mẫu (Phụ lục đính kèm).
Lưu ý: Các đơn vị không chọn lọc, sàng lọc tranh của học sinh tham gia dự
thi.
Trên đây là Công văn hướng dẫn tham gia Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota
“Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ X, 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, Thủ trưởng các đơn vị liên hệ Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Tiểu học,
số điện thoại 0277.3857697 hoặc email: phonggdth.sodongthap@moet.edu.vn) để
được tư vấn, hỗ trợ./.
Nơi nhận :
- Như trên (để thực hiện);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở GDĐT (để báo cáo);
- Đăng Website;
- Lưu : VT, GDTH (02b). S (01b).
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