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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NINH HẢI 

 

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND                             Ninh Hải, ngày        tháng  9  năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi vẽ tranh Bích họa huyện Ninh Hải năm 2022 

  

 Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU, ngày 29/7/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Ninh Hải về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 

2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 290/KH-UBND, ngày 24/8/2022 về Phát động Phong trào 

thi đua chuyên đề về trồng chăm sóc cây xanh, tuyến đường hoa kiểu mẫu, vẽ tranh 

Bích hoạ, vệ sinh môi trường giai đoạn 2021 – 2025 huyện Ninh Hải; 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi vẽ tranh Bích họa 

năm 2022 với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH: 

- Góp phần trong chương trình xây dựng huyện Ninh Hải trở thành huyện Nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 -2025, làm đẹp làng quê bừng sáng trong khung 

cảnh giàu bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam. Đồng thời bảo vệ môi 

trường Xanh – Sạch - Đẹp thu hút khách Du lịch đến với Ninh Hải, đưa Ninh Hải trở 

thành điểm đến du lịch hấp dẫn của du khách. 

- Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho 

cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình yêu quê hương, đất nước bảo vệ môi trường, 

thiên nhiên, biển đảo,…; hình thành và bồi dưỡng cảm xúc trước những điều hay và 

cái đẹp từ cuộc sống chung quanh. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc 

thực hiện phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". 

II. NỘI DUNG, CHỦ ĐỀ: 

1. Nội dung:  

- Hội thi vẽ tranh Bích họa, bảo đảm yếu tố mỹ thuật đồng thời chứa đựng 

những nội dung thông điệp gần gũi gắn kết con người và thiên nhiên thân thiện mang 

nhiều ý nghĩa sâu sắc. 

- Hình ảnh vẽ tranh Bích họa về quê hương, đất nước, con người, bảo vệ môi 

trường sinh thái, tình yêu quê hương biển đảo, các mô hình tiêu biểu trong phát triển 

kinh tế - xã hội, các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ninh 

Hải. 
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2. Chủ đề: “Bảo vệ môi trường, biển đảo, quê hương Ninh Hải trong xây 

dựng nông thôn mới”. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC DỰ THI: 

1. Đối tượng dự thi:  

Ủy ban nhân dân 09 xã, thị trấn có đối tượng tham gia là cán bộ, CCVC, giáo 

viên, học sinh, sinh viênngười lao động,… Mỗi xã, thị trấn thành lập 01 đội có từ 5 – 

10 thành viên tham gia. 

2. Hình thức dự thi 

a) Vòng sơ khảo: Vẽ tranh Bích họa trên giấy 

Mỗi xã, thị trấn vẽ từ 01 – 03 bức tranh trên giấy A3 theo chủ đề mà Ban tổ 

chức đưa ra, sau đó nộp về Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện (qua phòng Văn hóa và 

Thông tin) để Ban giám khảo chấm và chọn ra 09 bức tranh xuất sắc của 09 xã, thị để 

vẽ trên bức tường. 

Hạn cuối nộp tranh về Ban tổ chức vào ngày 14/9/2022.  

b) Vòng chung kết: Vẽ tranh Bích họa trên bức tường  

- Mỗi xã, thị trấn đăng ký danh sách thí sinh thành lập 01 đội tham gia dự thi 

cấp huyện gửi về Ban tổ chức. Hạn cuối nộp danh sách thí sinh về BTC vào ngày 

14/9/2022 

- Mỗi xã, thị trấn được bốc thăm mặt bằng thực hiện vẽ tranh Bích họa trên bức 

tường với chiều dài khoảng 72m/xã, thị trấn tại tuyến đường 702 (khu nhà Lữ đoàn 

Đặc Công – Tri Hải). 

 - Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 28/9/2022 (10  ngày). 

- Địa điểm: Tại bức tường tuyến đường 702 (khu nhà Lữ Đoàn Đặc công - xã Tri Hải). 

* Lưu ý:  Các đội thi tự trang bị dụng cụ, chất liệu màu sơn, cọ, phết, các thiết 

bị dụng cụ liên quan khác để thực hiện bức tranh vẽ của đơn vị mình. Những bức 

tranh dự thi của các đội phải ghi đầy đủ: Tên đơn vị, phía dưới góc phải của tranh. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:  

1. Thời gian họp bốc thăm mặt bằng bức tường để vẽ: 

- Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 14/9/2022 (thứ tư). 

- Địa điểm: Tại bức tường tuyến đường 702 (khu nhà Lữ Đoàn Đặc công - xã 

Tri Hải). 

2. Thời gian Khai mạc Hội thi:   

- Vào lúc 06 giờ 30 phút, ngày 17/9/2022 (thứ bảy) 

- Địa điểm: Tại tuyến đường 702 khu nhà Lữ Đoàn Đặc công - xã Tri Hải 
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3. Thời gian Bế mạc, Công bố và trao giải:  

- Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 30/9/2022 (thứ sáu) 

- Địa điểm: Tại tuyến đường 702 khu nhà Lữ Đoàn Đặc công - xã Tri Hải. 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: 

- 01 giải nhất  

- 01 giải nhì  

- 01 giải ba  

- 06 giải giải khuyến khích 

VI. Thành phần Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, thư ký Hội thi: (sẽ công bố 

Quyết định sau) 

VII. KINH PHÍ: Sử dụng từ các nguồn lực tại các địa phương, đơn vị, nguồn 

xã hội hóa và nguồn ngân sách huyện (nếu có) một cách thiết thực, phù hợp, đảm bảo 

đúng quy định. 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi vẽ tranh Bích họa Huyện Ninh 

Hải. Chủ trì phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, các tổ chức đóng trên địa 

bàn huyện đảm bảo tổ chức tốt Hội thi.  

- Tham mưu UBND huyện thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký, 

Điều lệ, khung thang điểm của Hội thi.  

- Chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo huyện tại Lễ khai mạc và Bế mạc.  

- Đề xuất giải thưởng phù hợp thiết thực (Bằng nguồn xã hội hóa). 

- Tích cực vận động tuyên truyền đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia 

hưởng ứng cuộc thi và Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới 

nâng cao, giữ gìn VSMT, bảo vệ chủ quyền biển bảo quê hương, góp phần củng cố 

nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn toàn huyện. 

- Tổng hợp kinh phí trên cơ sở nhu cầu cấp thiết của các ngành, địa phương và 

đề xuất UBND huyện giải quyết trên tinh thần thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và đúng 

quy định hiện hành. 

 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

Triển khai phát động tham gia cuộc thi đến các trường trên địa bàn huyện, đồng 

thời chỉ đạo giáo viên, học sinh tham gia Hội thi tại địa phương. Đề cử giới thiệu 

thành phần Ban giám khảo Hội thi. 
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3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện:  

Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài Nguyên và Môi 

trường, Lữ đoàn Đặc công nước 5, các ngành liên quan và UBND xã Tri Hải tiến 

hành san ủi mặt bằng, phát quang cây cối, bụi rậm trước tường thành vị trí chọn địa 

điểm thi vẽ tranh (bằng nguồn xã hội hóa) thời gian hoàn thành bàn giao mặt bằng 

trước ngày 14/9/2022. Sau khi hoàn thành cuộc thi vẽ xong, có trách nhiệm xây dựng 

kế hoạch trồng cây, hoa tạo mỹ quan môi trường xanh, sạch, đẹp. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các ngành liên quan 

và UBND xã Tri Hải san ủi mặt bằng, phát quang cây cối, bụi rậm trước tường thành 

vị trí chọn địa điểm thi vẽ tranh. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, Huyện đoàn, UBND xã Tri 

Hải, các ngành liên quan và Lữ đoàn Đặc công nước 5 tổ chức tổng dọn VSMT thu 

gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nơi diễn ra Hội thi vẽ tranh Bích 

họa tại khu nhà Lữ Đoàn Đặc công nước 5 - Khu Đầm vua – xã Tri Hải. 

Lập dự trù kinh phí theo lĩnh vực được phân công, gửi về Phòng Văn hóa và 

Thông tin tổng hợp trình UBND huyện phê duyệt. 

6. Công an huyện: Đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra Hội thi. 

7. Phòng Tài chính – Kế hoạch:  

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các ngành, địa phương 

liên quan tiến hành thẩm định, kiểm tra, tổng hợp trên cơ sở nhu cầu cấp thiết của các 

ngành, địa phương và đề xuất UBND huyện giải quyết trên tinh thần thiết thực, tiết 

kiệm, hiệu quả và đúng quy định hiện hành. 

8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hỗ trợ tư vấn về lĩnh vực 

Nông thôn mới cho các ngành trong việc tổ chức Hội thi vẽ tranh Bích học và trồng 

hoa dọc bức tường (Sau khi Hội thi kết thúc). 

9. Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin đề xuất số 

lượng khen thưởng, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng và trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu 

biểu trong tổ chức Hội thi vẽ tranh cấp huyện năm 2022. 

10. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh: 

- Xây dựng chương trình, kịch bản các nội dung chương trình và cơ sở vật chất 

(Tiếp đón đại biểu, văn nghệ chào mừng, nước uống, trang trí, bàn ghế, âm thanh ánh 

sáng,...) đảm bảo tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc Hội thi theo Kế hoạch đã ban hành. 
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin viết bài trên hệ thống thông tin đại 

chúng.  

- Lập dự trù kinh phí tổ chức Hội thi gởi về Phòng Văn hóa và Thông tin tổng 

hợp trình UBND huyện phê duyệt. 

11. Đề nghị Lữ đoàn Đặc Công Nước 5: 

- Tạo điều kiện hổ trợ mặt bằng bức tường và các cơ sở vật chất, địa điểm để 

Ban tổ chức tiến hành tổ chức Hội thi. 

- Hổ trợ điều động lực lượng Bộ Đội nhằm thể hiện tình quân dân, phối hợp các 

ngành chức năng của huyện tiến hành dẹp dọn VSMT, thu gom rác thải nơi diễn ra vẽ 

tranh Bích họa trên tường. 

12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Tuyển chọn thành lập 01 đội tham gia 

Hội thi cấp huyện. Đảm bảo lực lượng tham gia hội thi theo đúng số lượng và đảm 

bảo chất lượng cao. 

Sau khi hoàn thành Hội thi vẽ tranh: Giao Ủy ban nhân dân xã Tri Hải có trách 

nhiệm quản lý và phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trồng cây, hoa 

phù hợp dọc bức tường tuyến đường 702 (khu nhà Lữ Đoàn Đặc công - xã Tri Hải) để 

tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi vẽ tranh Bích họa huyện Ninh Hải năm 

2022, đề nghị các địa phương, đơn vị; các ngành có liên quan nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy (b/c);       
- TT. HĐND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các PCT UBND huyện; 

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.                                                                                                        

                                                              

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Hòa 
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