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KẾ HOẠCH 

Tổ chức “Ngày hội săc màu” năm 2022 

Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi 

Chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam – Mừng Đại hội Đoàn” 
 

 

Thực hiện công văn số 114/HĐĐTW ngày 25 tháng 08 năm 2022 Chương trình 

công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, 

tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; nhằm nâng cao 

vai trò của các cấp các ngành và toàn xã hội trong việc quan tâm, chăm sóc, giáo dục thiếu 

niên nhi đồng, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho trẻ em, đặc biệt là thẩm mỹ, 

sáng tạo nghệ thuật hội họa, Hội đồng Đội Trung ương phối họp với các đơn vị liên quan tổ 

chức “Ngày hội sắc màu” năm 2022, cuộc thi vẽ tranh trong thiếu niên, nhi đồng 

Thực hiện kế hoạch tổ chức và hoạt động của trường THCS Nguyễn Thái Bình 

năm học: 2022-2023. Nay Liên Đội trường THCS Nguyễn Thái Bình xây dựng kế hoạch tổ 

chức “Ngày hội sắc màu” năm 2022 Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi Chủ đề “ Thiếu 

nhi Việt Nam – Mừng Đại hội Đoàn” cụ thể như sau:“ 

   I. Mục đích, yêu cầu: 

 - Tạo không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước chào mừng Đại hội Đoàn 

các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, 

nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

          - Cuộc thi nhằm phát huy khả năng tư duy, sáng tạo nghệ thuật hội họa trong 

các em. Thông qua đó nhằm tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng và phát triển năng khiếu và 

đam mê hội họa cho thiếu nhi; góp phần đổi mới nội dung hoạt động Đội, tạo sân chơi 

lành mạnh, bổ ích, an toàn cho các em thiếu nhi. 

 - Hoạt động triển khai phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, lan tỏa rộng rãi tới 

mọi đối tượng thiếu nhi. 

 II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN 

 1. Chủ đề: “Thiếu nhi Việt Nam – Mừng Đại hội Đoàn” 

 2. Thời gian: Từ ngày 01/9 đến 30/10/2022. 

 - Lễ phát động cuộc thi: Ngày 01/9/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 



 - Bắt đầu nhận bài dự thi: 00h00 ngày 19/9/2022. 

- Kết thúc cuộc thi: 23h59 ngày 25/10/2022. 

- Chuỗi “Ngày hội sắc màu” năm 2022 - Hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh: 

+ Tại Thành phố Cần Thơ: Dự kiến tháng 9/2022. 

+ Tại Tỉnh Quảng Ninh: Dự kiến háng 10/2022. 

Tổng kết và trao giải cuộc thi: Dự kiến tháng 11/2022 tại địa phương, đơn vị đạt 

giải Đặc biệt của cuộc thi. 

Kế hoạch, thể lệ, tiến độ và kết quả sẽ được đăng tải rộng rãi trên các website: 

http://www.thieunhivietnam.vn, http://www.ngayhoisacmau.colokit.com; Fanpage: 

Facebook/hoidongdoitrunguong, Facebook/mausacthongminh. 

 III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

 - Tất cả học sinh trường THCS Nguyễn Thái Bình (từ lớp 6 đên lớp 9). 

 - Thí sinh trường THCS Nguyễn Thái Bình nằm bảng Trung học cơ sở. 

 IV. NỘI DUNG, HÌNH THÚC 

 1. Nội dung 

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh cần bám sát chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - 

Mừng Đại hội Đoàn”, có thể lựa chọn các nội dung sau để thể hiện tác phẩm của mình: 

- Thể hiện tình cảm, niềm tin, tự hào của thiếu nhi đối với tổ chức Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh. 

- Phản ánh các hoạt động thi đua sôi nổi của các cơ sở Đội chào mừng Đại hội 

Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. 

- Động viên, cổ vũ và ca ngợi những hình ảnh đẹp, lòng biết ơn, sự tri ân dành cho 

các thầy cô giáo viên làm tổng phụ trách Đội; các anh chị đoàn viên, thanh niên trong 

công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục đội viên, thiếu niên, nhi đồng. 

- Ca ngợi nhũng việc làm tốt, những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trong học tập, 

rèn luyện, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. 

2. Hình thức thể hiện và một số quy định 

- Bức tranh được vẽ trên giấy trắng khổ A3 với các loại màu tự chọn như: chì, bột 

màu, sáp màu, sơn dầu, màu nước, bút dạ màu hoặc các chất liệu khác. 

- Bức tranh tham dự phải là những bức tranh chưa được trưng bày, triển lãm hoặc 

đăng tải trên các ấn phẩm, sách báo, tạp chí hoặc trên bất kỳ phương tiện thông tin đại 

chúng nào. 

- Bức tranh dự thi phải cung cấp đầy đủ thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, 

trường, lớp, địa chỉ trường, địa chỉ nhà riêng và số điện thoại, tóm tắt nội dung thông 
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điệp của tác phẩm. Các bức tranh không đầy đủ thông tin trên đều là những bức tranh 

không hợp lệ, không đủ điều kiện để tham gia cuộc thi. 

- Tác giả bức tranh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền và trách nhiệm 

nếu có tranh chấp về bản quyền của bức tranh. 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với những bức tranh gửi dự thi không 

đúng cách thức; những bức tranh gửi về nhận giải bị thất lạc trong quá trình vận chuyển. 

- Ban Tổ chức có quyền sở hữu, sử dụng toàn bộ các bức tranh của cuộc thi nhàm 

phục vụ cho công tác tuyên truyền sau hoạt động. 

- Ban Tổ chức sẽ tiến hành thu các tác phẩm đạt giải để trưng bày và chỉ trao giải 

thưởng cho các tác giả sau khi đã nhận được bản gốc tranh vẽ. 

 V. CÁCH THỨC DỰ THI VÀ GIẢI THƯỞNG 

 1. Cách thức dự thi 

Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam – Mừng Đại 

hội Đoàn” được tổ chức trực tuyến, thí sinh dự thi theo cách thưc sau: 

- Bước 1. Vẽ tranh: Thí sinh vẽ tranh theo chủ đề. 

- Bước 2. Chụp ảnh tác phẩm dự thi: Yêu cầu ảnh chụp chính diện, rõ nét, thể 

hiện đầy đủ tác phẩm, ảnh có dịnh dạng JPEG, dung lượng từ 1 Mb đèn 5Mb, chưa qua 

chỉnh sửa. 

- Bước 3. Gửi bài dự thi: Sau khi chụp ảnh tác phẩm dự thi, thí sinh gửi qua 

website: www.ngayhoisacmau.colokit.com 

Lưu ý: 

- Mỗi bức tranh tham gia cuộc thi của các em gửi thành công trên website, các em 

sẽ được tham gia vòng quay may mắn dể nhận những phần quà của chương trình. 

- Các tác phẩm đạt giải của cuộc thi sẽ được in trong ấn phẩm “Thiếu nhi Việt 

Nam - Mừng Đại hội Đoàn” để trao tặng các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

- Thông tin chi tiết xem tại website: www.ngayhoisacmau.colokit.com 

2. Giải thưởng 

a .Giải thưởng tuần 

- Kết thúc ngày thứ Ba hàng tuần, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm đạt chất 

lượng tốt nhất trong tuần để trao giải thường tuần. 

- Mỗi tuần Ban Tổ chức trao 20 giải, giải thưởng được chia đều cho 02 nhóm: 

Khối Tiểu học và Khối THCS. 

- Giải thưởng gồm: Thư chúc mừng của Ban Tổ chức cuộc thi và một bộ sản phẩm 

mỹ thuật trị giá 500.000 đồng 
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b.Giải chung kết cuộc thi 

- Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải Đặc biệt chung của cuộc thi. Các giải thưởng khác 

sẽ trao theo nhóm đối tượng Khối Tiểu học và Khối THCS như sau: 02 giải Nhất, 04 

giải Nhì, 06 giải Ba, 30 giải Khuyến khích. 

Giải thưởng: 

+ Giải Đặc biệt: Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, tiền thưởng 

10.000.000 đồng và một bộ sản phẩm mỹ thuật trị giá 500.000 đồng. 

+ Giải Nhất: Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, tiền thưởng 5.000.000 

đồng và một bộ sản phẩm mỹ thuật trị giá 500.000 đồng. 

+ Giải Nhì: Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, tiền thường 3.000.000 

dồng và một bộ sản phẩm mỹ thuật trị giá 500.000 đồng. 

+ Giải Ba: Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, tiền thường 2.000.000 đồng 

và một bộ sản phẩm mỹ thuật trị giá 500.000 đồng. 

+ Giải Khuyến khích: Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, tiền thưởng 

500.000 đồng và một bộ sản phẩm mỹ thuật trị giá 500.000 đồng. 

VI. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO 

1. Ban Tổ chức: 

- Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Giám đốc 

Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam - Trưởng ban. 

- Đồng chí Trịnh Văn Hào, Giám đốc Bộ phận tiếp thị, Tập đoàn Thiên Long- 

Thành viên. 

- Đồng chí Đỗ Văn Viễn, Quản lý Quan hệ công chúng, Tập đoàn Phiên Long -

Thành viên. 

- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức sự kiện, 

Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam - Thành viên. 

- Đồng chí Trần Thị Thêu, Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt 

Nam - Thành viên. 

2. Ban Giám khảo 

Ban Tổ chức sẽ thành lập Ban Giám khảo bao gồm đại diện Hội đồng Đội Trung 

ương, Tập đoàn Thiên Long, các chuyên gia về màu sắc, các hoạ sĩ, nhà mỹ thuật... 

 VII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: 

 1. Thầy Trần Hữu Hạnh 

 2. Cô Lương Thị Bích Phượng 

Nhiệm vụ của hai thầy cô trên: Chọn học sinh, hướng dẫn, bồi dưỡng để học sinh 

tham gia đạt kết quả tốt, đúng thời gian quy định. 



   3. Cô Trần Thị Đăng Châu: Nhận bài học sinh dự thi từ hai giáo viên hướng dẫn, 

Cô Châu tổng hợp và gửi bài cho cô Tình. 

  4. Cô Nguyễn Thị Tình: Chụp ảnh yêu cầu ảnh chụp chính diện, rõ nét, thể hiện 

đầy đủ tác phẩm, ảnh có dịnh dạng JPEG, dung lượng từ 1 Mb đèn 5Mb, chưa qua chỉnh 

sửa và Gửi bài dự thi: Sau khi chụp ảnh tác phẩm dự thi, thí sinh gửi qua website: 

www.ngayhoisacmau.colokit.com (Nộp bài ngày 29/10/2022). 

 5. GVCN có trách nhiệm thông báo, tuyên truyền, vận động học sinh tham gia. 

Trên đây là hoạch tổ chức “ngày hội sắc màu” năm 2022 Cuộc thi vẽ tranh dành 

cho thiếu nhi Chủ đề “ Thiếu nhi Việt Nam – Mừng Đại hội Đoàn” 

Đề nghị GV Mỹ Thuật, TPT Đội, nhân viên thiết bị kiêm CNTT, GVCN thực hiện 

nghiêm túc, để cuộc thi đạt kết quả cao./.  

  Nơi nhận:                                        

- Các đoàn thể, GVCN                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Lưu: HS Đội                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                                                               

          Nguyễn Trọng Thiện 
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