
1 

 

 

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

TẠP CHÍ GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2017 

 

THỂ LỆ 

Cuôc̣ thi “Viết và vẽ về điển hình Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em  

có hoàn cảnh đặc biệt” năm 2017 

 

 Được sự đồng ý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tạp chí Gia 

đình và Trẻ em trân trọng kính mời mọi công dân  Việt Nam sống tại Việt Nam từ 

6 - 18 tuổi trong cả nước tham gia cuộc thi “Viết và vẽ về điển hình Bảo vệ và 

chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” năm 2017. 

       I. Mục đích và ý nghĩa của cuộc thi 

       Theo Luật Trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (HCĐB) là trẻ em có hoàn 

cảnh không bình thường về thể chất và tinh thần, không đủ điều kiện để thực hiện 

quyền cơ bản và hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Trẻ em có HCĐB bao gồm: 

trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em khuyết tật, tàn tật; trẻ 

em là nạn nhân của chất độc hóa học; trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em phải làm 

việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại; trẻ em phải làm việc xa gia 

đình; trẻ em lang thang; trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em nghiện ma túy; trẻ em 

vi phạm pháp luật. 

- Thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia Vì trẻ em và Chương trình  

Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016–2020 với mục tiêu "Mọi trẻ em đều được bảo vệ để 

giảm nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chú trọng bảo vệ trẻ em để không bị 

xâm hại; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa 

nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển”. 

- Hưởng ứng Tháng Hành động Vì trẻ em năm 2017 (tháng 6).  

- Thông tin bằng hình ảnh sinh động tới đông đảo quần chúng về một bộ 

phận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt rất cần được toàn xã hội quan tâm, chăm sóc…  

- Góp phần nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em cho toàn 

xã hội.  

- Vận động toàn xã hội bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng ngừa, trợ giúp trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt. 
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II. Đối tượng dự thi 

Mọi công dân Việt Nam sống tại Việt Nam (từ 6 - 18 tuổi) đều có thể gửi tác 

phẩm dự thi. 

III.  Nội dung dự thi:  

 Bài viết và Tranh vẽ có nội dung phản ánh về các hoạt động bảo vệ, chăm sóc  

và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như: 

- Giúp đỡ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

- Giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp (chăm sóc 

sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc thay thế, trợ giúp xã hội và 

pháp lý);  

- Chống kì thị, phân biệt đối xử đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.  

- Đảm bảo trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng các quyền của mình và 

được hưởng tất cả các dịch vụ xã hội cần thiết (được quan tâm, chăm sóc, học tập, 

vui chơi, khám chữa bệnh…) như những trẻ em bình thường khác. 

- Sự quan tâm và hành động của chính quyền, cộng đồng với trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt.  

IV. Quy cách tác phẩm dự thi 

Bài viết và Tranh vẽ dự thi là những bức tranh, bài viết chưa từng tham gia 

các cuộc thi trước đó; chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; tác giả là công dân từ 6-18 tuổi. 

1. Tranh được gửi qua bưu điện hoặc trực tiếp mang đến những nơi nhận.  

- Kích thước: Khổ A3 (42cm x 60cm).  

2. Các bài viết dự thi phải là những câu chuyện phản ánh người thật, việc thật 

(bài kèm ảnh nhân vật được phản ánh trong bài) với dung lượng không quá 2.000 

chữ (không chấp nhận tác phẩm hư cấu).  

3. Ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ và số điện thoại, email (nếu có) của người dự 

thi (hoặc địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người dự thi); tên gọi của tác phẩm dự 

thi, ý nghĩa của tác phẩm. 

4. Số lượng tác phẩm dự thi: Mỗi tác giả tự lựa chọn và gửi dự thi tối đa 03 

(ba) tác phẩm mỗi loại (tranh hay bài hoặc cả hai). 

V. Thời gian và nơi nhận tác phẩm dự thi 

1. Thời gian tổ chức Lễ phát động cuộc thi: tháng 4 năm 2017.  
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2. Thể lệ cuộc thi sẽ được đăng trên Tạp chí Gia đình và Trẻ em và các trang 

thông tin điện tử giadinhvatreem.vn; treem.gov.vn; Báo Lao động và Xã hội, 

Baodansinh.vn; Tạp chí Lao động và Xã hội, ldxh.vn… ngay sau khi tổ chức Lễ 

phát động cuộc thi. 

3. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ 01/5/2017 đến 15/10/2017. 

          Tác phẩm dự thi gửi qua bưu điện: hạn cuối ngày 15/10/2017 tính theo dấu bưu điện,  

ngoài bì thư, ghi rõ nơi nhận tác phẩm: Tạp chí  Gia đình và Trẻ em, 139 Nguyễn  

Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. (Bài viết dự thi cũng có thể gửi qua Email: 

giadinhvatreem@gmail.com). 

       - ĐT liên hệ: Tạp chí Gia đình và Trẻ em (04) 3.8463299 

       - Số ĐT di động: 0979797715 (Bà Lê Thị Kim Thoa)   

VI .Trách nhiệm của người dự thi. 

 1. Người dự thi có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định của cuộc thi; 

thể hiện tính trung thực của tác phẩm dự thi; tự nguyện cam kết chuyển giao 

quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức cuộc thi. 

  2. Những người đoạt giải thưởng (từ 18), có nghĩa vụ đóng thuế theo luật 

hiện hành. 

 3. Nếu phát hiện tác phẩm vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả 

chấm chọn, tước giải thưởng (nếu có) đối với tác phẩm đó. 

VII. Sử dụng tác phẩm dự thi. 

 1. Tác phẩm qua vòng chung khảo được in trên Tạp chí Gia đình và Trẻ em 

và được trả nhuận bút theo quy định của tòa soạn. 

 2. Những tác phẩm đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích được Ban tổ 

chức trao bằng chứng nhận. 

  3. Tác phẩm đoạt giải không trả lại tác giả, Ban Tổ chức được quyền sử 

dụng để phục vụ cho công tác tuyên truyền, đối ngoại và in ấn các tài liệu tuyên 

truyền không nhằm mục đích thương mại mà không phải trả bất cứ một khoản thù 

lao nào khác. Quyền nhân thân thuộc về tác giả. 

         VIII. Chấm giải và cơ cấu giải thưởng. 

1. Ban tổ chức thành lập Ban giám khảo cuộc thi (vòng sơ khảo và chung khảo) 

gồm những nhà quản lí, nhà văn, nhà báo, họa sĩ chuyên nghiệp có uy tín và  

mailto:giadinhvatreem@gmail.com
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kinh nghiệm đang công tác tại Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Cục Trẻ 

em, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Tạp chí Gia đình và Trẻ em 

để chấm giải.  

 2. Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 

- 02 Giải Nhất (cho bài viết và tranh vẽ): Bằng chứng nhận kèm theo 5.000.000 

đồng/giải.  

- 04 Giải Nhì (cho bài viết và tranh vẽ): Bằng chứng nhận kèm theo 3.000.000 

đồng/giải.  

- 04 Giải Ba (cho bài viết và tranh vẽ): Bằng chứng nhận kèm theo 2.000.000 

đồng/giải.  

- 6  Giải Khuyến khích (cho bài viết và tranh vẽ): Bằng chứng nhận kèm theo 

1.000.000 triệu đồng/giải. 

- 2 Giải Tập thể (cho các tập thể có nhiều bài viết và tranh vẽ có chất lượng); Giấy 

khen của Ban tổ chức kèm theo 1.000.000 đồng/giải. 

IX. Trao giải thưởng. 

1. Ban Tổ chức sẽ tổng kết và tổ chức Lễ tổng kết và trao giải tại Hà Nội trong 

tháng 11/2017. 

2. Các tác giả đoạt giải sẽ được Ban tổ chức mời tới dự lễ trao giải tại Hà 

Nội. Các tác giả ở xa (không tới được) sẽ được Ban tổ chức chuyển giải thưởng 

qua đường bưu điện./. 

 

                       TM. BAN TỔ CHỨC 

            TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

 

 

 

 

               Phùng Quốc Việt 
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