
  

     UBND TỈNH CAO BẰNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Số: 515/SGD&ĐT-ĐTBD              Cao Bằng, ngày  07 tháng 4 năm 2022 
    V/v thông báo về Triển lãm hội họa 

thanh thiếu niên Trung Quốc - ASEAN 

             năm 2022 

        

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các Trung tâm GDNN-GDTX; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 (gọi chung là các đơn vị) 

    

Thực hiện Công văn số 759/UBND-NC ngày 31 tháng 3 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc chia sẻ thông tin về Triển lãm hội họa 

thanh thiếu niên Trung Quốc - ASEAN năm 2022; Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GD&ĐT) Cao Bằng thông báo về Triển lãm hội họa thanh thiếu niên Trung 

Quốc - ASEAN năm 2022 ( gọi tắt là Triển lãm)  theo các nội dung sau:    

1. Mục đích: Thể hiện tài nghệ thanh, thiếu niên các nước, tăng cường 

hiểu biết và nhận thức lẫn nhau giữa thanh, thiếu niên, tăng cường liên hệ mật 

thiết, kế thừa và phát huy tình hữu nghị, mang đến năng lượng tràn đầy sức 

sống, hữu nghị và tích cực phát triển lành mạnh, bền vững quan hệ Trung Quốc - 

ASEAN. 

2. Chủ đề hoạt động: Chúng ta vẽ lên tương lai tươi đẹp. 

3. Đối tượng tham gia triển lãm: Thanh, thiếu niên nhi đồng trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng có độ tuồi từ 03-22 tuổi. Theo độ tuổi chia thành 02 nhóm: 

- Nhóm thiếu niên, nhi đồng: 03-12 tuổi; 

- Nhóm thanh niên: 13 – 22 tuổi. 

4. Nội dung tranh vẽ: 

- Không giới hạn về phương thức vẽ, như: tranh bột màu, tranh phác họa, 

tranh sáp dầu, tranh chì màu...vv. 

- Quy cách trang giấy tác phẩm: khổ giấy từ A3 (420mm x 297mm) -  4K 

(389mm x 546mm). 

5. Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 08/4/2022 đến ngày 20/4/2022. 

6. Phương thức nộp tác phẩm dự thi:  

- Tác phẩm tham dự: Phía góc phải đằng sau bản gốc cần ghi rõ tên quốc 

gia tham dự, trường học, họ tên tác giả, giới tính, độ tuổi, tên tác phẩm và ý 

nghĩa, chữ viết sạch sẽ, rõ ràng. 

- Điền các thông tin trong Biểu báo danh đăng kí Triển lãm  (phụ lục 01); 

- Phương thức nộp: Gửi Biểu báo danh đăng ký và bản Scan điện tử tác 

phẩm tham dự về Sở GD&ĐT,  Email: phonggdcn.socaobang@moet.edu.vn. 



  

- Yêu cầu khi gửi tác phẩm bằng bản điện tử: Gửi bằng bản Scan (không 

sử dụng máy ảnh để chụp), phần chữ viết (bao gồm cả tranh kèm theo) Scan 

màu; Dung lượng văn bản: 5-10M; Độ phân giải: 600dpi; Định dạng: jpg; Đặt 

tên cho tệp gửi: quốc gia - trường - họ tên - giới tính - độ tuổi - tên tác phẩm - ý 

nghĩa biểu đạt tác phẩm. 

7. Tổ chức thực hiện 

7.1. Sở GD&ĐT: 

- Ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai nội dung Triển lãm tới các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; 

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ hướng dẫn, hỗ trợ thanh thiếu niên nhi đồng 

gửi tác phẩm tham dự Triển lãm;  

- Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

7.2. Tỉnh đoàn thanh niên: Tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên nhi 

đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tham gia Triển lãm; 

7.3. Sở Ngoại vụ: Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị có tác phẩm của ứng viên 

tham dự Triển lãm gửi tới Hội liên hiệp hữu nghị đối ngoại nhân dân Khu tự trị 

dân tộc Choang Quảng Tây (nếu có). 

7.4. Các phòng GD&ĐT,  các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục Thường xuyên, các đơn vị trực thuộc Sở: 

- Triển khai, hướng dẫn thanh thiếu niên nhi đồng tại đơn vị tham gia 

Triển lãm; 

- Tiếp nhận tác phẩm tham gia Triển lãm; Tổng hợp, phân loại tác phẩm 

tham gia dự thi theo độ tuổi, nội dung hội họa; 

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thẩm định, lựa chọn các tác phẩm tiêu 

biểu, lập danh sách gửi tác phẩm của ứng viên về Sở GD&ĐT theo  mục 5 và 6 

của văn bản này (nếu có); 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở GD&ĐT ( Phòng Đào tạo và 

Bồi dưỡng) trước ngày 25/4/2022. 

Trên đây là thông tin về Triển lãm hội họa thanh thiếu niên Trung Quốc - 

ASEAN năm 2022. Mọi chi tiết xin liên hệ Sở GD&ĐT, điện thoại 

02063852220 ( Đ/c Hùng) ./.   

Nơi nhận:              GIÁM ĐỐC   
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c)             
- Sở Ngoại vụ (p/h); 

- Tỉnh đoàn thanh niên (p/h);                   
- Lãnh đạo Sở;      

- Các phòng Sở;  

- Website Sở; 

- Lưu: VT, ĐTBD.                                                             

             Vũ Văn Dương 
 

 



  

 

Phụ lục 01: 

Biểu báo danh đăng kí Triển lãm tranh Thanh, Thiếu niên  

Trung Quốc – Asean 

Quốc gia  Họ và tên  

Giới tính  Tuổi (Nhóm)  

Trường học  Giáo viên hướng dẫn  

Tên tác phẩm  Loại tranh  

Tác phẩm biểu đạt  

Kích thước tác phẩm 

(đơn vị: cm) 

 Mail  

Địa chỉ  QQ/Weachat  
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