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KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 09/02/2021 của Tỉnh uỷ Ninh Bình về
tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Sở Văn hoá và Thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc
thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) cụ
thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Cuộc thi là dịp để tuyên truyền trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức
rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị quan trọng của đất
nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí,
nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, dưới
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Thông qua Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng
lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo
đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết thống nhất,
chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách
thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
- Cuộc thi phải được tổ chức nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, tuyên truyền sâu
rộng tới đông đảo quần chúng nhân dân.
II. NỘI DUNG
1. Tổ chức sáng tác
1.1. Nội dung sáng tác
- Nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm lựa chọn, bầu ra
những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ
của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng về công tác bầu cử,
bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công
tác cán bộ. Làm cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong

2
việc xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tham gia tự giác,
tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
1.2. Đối tượng tham gia
Các hoạ sĩ chuyên nghiệp, hoạ sĩ không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh (Thành
viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không gửi tác phẩm tham gia dự thi).
1.3. Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo
và Tổ thư ký Cuộc thi gồm các đồng chí lãnh đạo quản lý và các đồng chí có chuyên
môn cao trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung và tranh cổ động nói riêng.
2. Thời gian thực hiện
- Xây dựng kế hoạch, thể lệ và phát động Cuộc thi: Tháng 02/2021
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/4/2021
(nếu tác giả gửi theo đường bưu điện thì tính thời gian theo dấu của bưu điện).
- Thời gian chấm, chọn tranh: Dự kiến ngày 15/4/2021 (Chấm, chọn 50 - 60 tranh
cổ động, trong đó chọn 04 mẫu tranh để in trong số các tác phẩm đạt giải)
3. Tổng kết và trao giải Cuộc thi (BTC sẽ có thông báo cụ thể sau).
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Từ nguồn ngân sách tỉnh cấp.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Quản lý Văn hóa
- Chủ trì, tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng Kế hoạch, Thể lệ, các văn bản, tổ chức
các hội nghị có liên quan đến Cuộc thi.
- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban
giám khảo và tổ thư ký Cuộc thi.
- Đôn đốc và nhận tác phẩm dự thi đúng thời gian quy định, lập danh sách, lên mã
số cho từng tác phẩm, bố trí địa điểm và các điều kiện khác thuận lợi cho BGK chấm
chọn tác phẩm.
- Triển khai thiết kế maket và in giấy mời, giấy chứng nhận, maket không gian
triển lãm tranh cổ động tấm lớn chào mừng Cuộc bầu cử.
- Triển khai thi công trang trí khánh tiết và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ tổng
kết, trao giải và khai mạc triển lãm tranh cổ động tấm lớn chào mừng Cuộc bầu cử.
- Phối hợp với Văn phòng Sở lập danh sách khách mời, gửi giấy mời, đón tiếp đại
biểu dự khai mạc triển lãm.
2. Văn phòng Sở
- Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý văn hóa lập danh sách khách mời, gửi giấy
mời, đón tiếp đại biểu, các tác giả dự khai mạc triển lãm; tham mưu cho lãnh đạo Sở
ban hành quyết định khen thưởng cho các tác giả đạt giải.
- Chuẩn bị hoa, nước, bàn, ghế đại biểu, hoa tặng tác giả đạt giải và băng vải đỏ,
khay, kéo cắt băng khai mạc triển lãm.
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- Đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ cho các thành viên Ban giám khảo Cuộc thi ở Trung
ương về dự Hội nghị chấm, chọn tranh cổ động và Lễ tổng kết, trao giải, triển lãm
tranh cổ động.
- Phối hợp với phòng Quản lý văn hoá chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị
Hội nghị chấm, chọn tranh cổ động và Lễ tổng kết, trao giải, triển lãm tranh cổ động.
3. Trung tâm văn hóa tỉnh
- Bố trí MC dẫn chương trình Lễ tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm tranh cổ
động.
- Chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng và chương trình văn nghệ phục vụ buổi
Lễ.
- Bố trí đội lễ tân phục vụ khai mạc triển lãm.
- Phối hợp với phòng Quản lý văn hóa trang trí khánh tiết và tổ chức Lễ tổng kết,
trao giải, triển lãm tranh cổ động tấm lớn chào mừng Cuộc bầu cử.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026. Các phòng, đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công, chủ động
triển khai tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về
Sở Văn hóa và Thể thao (qua phòng Quản lý Văn hóa) để được hướng dẫn kịp thời,
đảm bảo cho Cuộc thi thành công tốt đẹp./.
Nơi nhận
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
(B/c)
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Cục Văn hoá cơ sở;
- UBND các huyện, thành phố;
- Sở Nội vụ;
- Sở Giáo dục & Đào tạo Ninh Bình (phối hợp);
- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh (phối hợp);
- Đài PTTH Ninh Bình (phối hợp);
- Báo Ninh Bình (phối hợp);
- Lãnh đạo Sở VH&TT;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT/ Trung tâm
VH-TT và Truyền thanh các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, QLVH.
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