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THỂ LỆ 

Cuộc thi thiết kế áp - phích tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật năm 2021 

  
 

Thực hiện Kế hoạch số 4024/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Cuộc thi thiết kế áp - phích tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật năm 2021 (sau đây viết tắt là Cuộc thi); 

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau: 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Tên gọi: Cuộc thi thiết kế áp - phích tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

năm 2021. 

2. Phạm vi và đối tượng dự thi: Cuộc thi được tổ chức cho học sinh, học 

viên, sinh viên thuộc các trường trung học phổ thông, các trường học, trung 

tâm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. 

Các thí sinh có thể dự thi với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm. Thí sinh 

dự thi lập danh sách đăng ký theo mẫu (kèm theo) gửi file word cùng sản 

phẩm dự thi qua địa chỉ hộp thư điện tử pbgdpldongnai@gmail.com. 

3. Nội dung của áp - phích 

a) Mỗi áp - phích tuyên truyền các quy định pháp luật và những thông 

điệp ý nghĩa liên quan đến một trong các lĩnh vực sau:  

- Phòng, chống tham nhũng. 

- Trật tự xây dựng. 

- Biển, đảo Việt Nam. 

- Phòng, chống xâm hại trẻ em. 

- Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

b) Mỗi áp - phích chỉ thể hiện 01 nội dung. 
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II. YÊU CẦU CỦA SẢN PHẨM DỰ THI 

1. Kích thước sản phẩm 

Thí sinh thiết kế áp - phích tuyên truyền theo kích thước tương ứng với 

khổ giấy A1 (60cm x 84cm). 

Sản phẩm dự thi được gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi dưới dạng file gốc 

thiết kế hình ảnh (định dạng .cdr và .pdf) và đặt tên file theo mẫu sau: Họ và 

tên - đơn vị - nội dung sản phẩm. 

Thí sinh gửi kèm theo sản phẩm nội dung thuyết minh cho sản phẩm 

theo mẫu (kèm theo). 

2. Cách thức thể hiện nội dung trên áp - phích 

a) Áp - phích được trình bày dưới dạng hình ảnh, các ký tự, chữ viết 

(Tiếng Việt) để truyền đạt các quy định pháp luật, các thông điệp ý nghĩa về 

nội dung chủ đề của sản phẩm. 

- Hình ảnh (ảnh vẽ hoặc ảnh chụp). 

- Ký tự, chữ viết tiếng Việt (chữ to, rõ, dễ đọc). 

b) Hình ảnh và chữ viết trên áp - phích phải phù hợp với nhau.  

c) Các khẩu hiệu trên áp - phích dự thi phải ngắn gọn, dễ hiểu, mang ý 

nghĩa truyền thông lớn, tạo ấn tượng mạnh mẽ cho người xem. 

3. Yêu cầu của sản phẩm dự thi 

a) Sản phẩm dự thi phải là sản phẩm tự thiết kế, không được sao chép, 

mô phỏng ý tưởng của tác giả khác.  

b) Sản phẩm phải đảm bảo lượng thông tin nhất định, truyền tải được các 

thông tin tuyên truyền rõ ràng; có tính thẩm mỹ, ý nghĩa chính trị, phù hợp 

với thuần phong mỹ tục. 

c) Áp - phích phải hàm chứa những hình ảnh, biểu tượng, ý nghĩa, nội 

dung đặc trưng về chủ đề được chọn. 

d) Cần kết hợp được bản sắc văn hóa dân tộc với hiện đại và đảm bảo có 

sự thu hút, ý nghĩa, đơn giản, dễ nhớ, dễ nhận biết, dễ làm theo. 

III. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI NHỮNG SẢN 

PHẨM ĐẠT GIẢI  

1. Các sản phẩm dự thi đạt giải sẽ được Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh lưu giữ và toàn quyền sử dụng phục vụ vào các hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới tên của tác giả và không chịu bất 

cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến quyền tác giả cũng như không phải trả 

bất cứ chi phí nào.  

2. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có quyền yêu cầu 

thí sinh đạt giải sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho phù hợp với việc tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật. 



3 

 

 

 

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA THÍ SINH 

1. Thí sinh tham gia dự thi phải chấp hành nghiêm túc các điều kiện và 

thể lệ cuộc thi do Ban Tổ chức quy định. 

2. Thí sinh có sản phẩm dự thi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề 

bản quyền của sản phẩm dự thi. Trong trường hợp có tranh chấp hoặc bị phát 

hiện vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức sẽ không xem xét, chấm điểm sản 

phẩm. Trường hợp xảy ra tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản 

phẩm đạt giải, thí sinh đạt giải phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp 

luật. 

3. Sản phẩm dự thi chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ 

phương tiện thông tin đại chúng nào. 

4. Không sử dụng mẫu áp - phích đã đạt giải tại cuộc thi này để tham gia 

cuộc thi nào khác có tính chất tương tự. 

5. Tác giả có sản phẩm dự thi phải đảm bảo ý tưởng thiết kế bám sát theo 

yêu cầu do Ban Tổ chức đưa ra, chứng minh ý tưởng thiết kế. 

V. TIÊU CHÍ XẾP HẠNG  

1. Tiêu chí đánh giá sản phẩm dự thi 

a) Nội dung của áp - phích 

- Thể hiện được nội dung tuyên truyền về 01 trong 05 lĩnh vực theo quy 

định của Thể lệ này. Nội dung thể hiện trong áp - phích phải mang tính nhất 

quán. 

- Mang ý nghĩa tuyên truyền, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, thuần 

phong mỹ tục. 

- Chuyển tải được một ý tưởng tuyên truyền cụ thể. 

b) Tính thẩm mỹ 

- Hình ảnh minh hoạ phù hợp với nội dung thông điệp. 

- Hình ảnh mang tính tích cực, thân thiện, không đưa thông tin hoặc hình 

ảnh tiêu cực về chủ đề tuyên truyền. 

- Màu sắc hấp dẫn; phù hợp; trình bày cân đối giữa từ ngữ và hình ảnh 

minh hoạ, tạo ấn tượng với mọi người. 

c) Tính ứng dụng 

- Dùng từ ngữ dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. 

- Kêu gọi và chỉ ra được lợi ích hành động tuân thủ pháp luật. 

d) Tính đại chúng: Phù hợp với nhiều đối tượng tuyên truyền. 

2. Cách thức tính điểm, thang điểm 

Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá sản phẩm tại khoản 1, điểm của mỗi sản 

phẩm theo thang điểm 100, trong đó cơ cấu theo các tiêu chí cụ thể như sau: 
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- Nội dung của áp - phích: 40 điểm. 

- Tính thẩm mỹ: 20 điểm. 

- Tính ứng dụng: 30 điểm. 

- Tính đại chúng: 10 điểm. 

VI. THỜI GIAN KHIẾU NẠI, CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ TRAO 

GIẢI CUỘC THI 

1. Thời gian công bố kết quả Cuộc thi: Trong tháng 10 năm 2021. 

2. Thời hạn khiếu nại kết quả là trong vòng 03 ngày kể từ ngày công bố 

kết quả. 

3. Thời gian trao giải: Dự kiến ngày 09 tháng 11 năm 2021. 

VII. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI 

1. Cơ cấu giải thưởng. 

Giải thưởng Cuộc thi gồm có 55 giải giành cho các sản phẩm có thiết 

kế đẹp, ấn tượng cho 05 nội dung của Cuộc thi theo tiêu chí xếp hạng nêu tại 

mục IV của Thể lệ, mỗi nội dung gồm có 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 

05 giải khuyến khích. 

2. Giá trị giải thưởng 

a) Giá trị giải thưởng. 

+ Giải nhất: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 6.000.000 đồng/giải; 

+ Giải nhì: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng/giải; 

+ Giải ba: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 2.000.000 đồng/giải; 

+ Giải khuyến khích: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 1.000.000 

đồng/giải. 

b) Ngoài mức tiền thưởng nêu trên thì Ban Tổ chức Cuộc thi hỗ trợ chi 

phí thiết kế cho các sản phẩm dự thi đạt giải với mức 500.000 đồng/sản phẩm 

đạt giải. 

VIII. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC 

1. Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, số 

02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

2. Điện thoại: (0251) 3941586 gặp bà Đồng Thị Hoa (di động 

0973099357) hoặc ông Đào Tiến Lâm (di động 0363655079) - Tổ Thư ký 

Cuộc thi - Phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp. 

Email: pbgdpldongnai@gmail.com. 

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi thiết kế áp - phích tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật năm 2021. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề không có trong 

nội dung Thể lệ này, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xem xét, quyết định từng 

trường hợp cụ thể. 
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Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi, các thành viên Ban Tổ chức 

Cuộc thi, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi, người tham gia Cuộc thi thực 

hiện theo đúng Thể lệ này./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (báo cáo); 

- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp (báo cáo); 

- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp (báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tỉnh Đoàn; 

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo Đồng Nai; Đài PT - TH Đồng Nai; 

- Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi; 

- Các trường Đại học: Lạc Hồng, Đồng Nai, Công nghệ 

  Đồng Nai, Công nghệ Miền Đông, Nguyễn Huệ,  

  Lâm nghiệp - Phân hiệu Đồng Nai;  

- Trường Cao đẳng an ninh nhân dân 2; 

- Trường Trung cấp cảnh sát nhân dân 6; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 
 

TM. BAN TỔ CHỨC  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Võ Thị Xuân Đào 
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