GIẢI THƯỞNG MỸ THUẬT THIẾU NHI VIỆT NAM HUYỆN HƯỚNG HÓA
LẦN THỨ X NĂM 2018 ðÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG NHẰM CHÀO MỪNG
50 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG KHE SANH – GIẢI PHÓNG HƯỚNG HÓA
VÀ CÁC NGÀY LỄ LỚN CỦA QUÊ HƯƠNG DÂN TỘC
Cùng trong chuổi những hoạt ñộng của Nhân dân các dân tộc Hướng Hóa chào mừng kỷ

niệm 50 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968 - 09/7/2018)
và các ngày lễ lớn, những sự kiện trọng ñại của quê hương ñất nước, từ ngày 05/4/2018 ñến ngày
08/4/2018 Ban Tổ chức “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” huyện Hướng Hóa ñã khai
mạc và tổ chức thi cấp huyện lần thứ X năm 2018 cho 3 cụm các trường học trên ñịa bàn (Tại
trường Phổ thông dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Hướng Phùng và Mầm non Hướng Phùng cho
các trường thuộc xã Hướng Tân, Hướng Linh, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Việt và Hướng
Lập vào ngày 05/4/2018. Tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Xing và Mầm non A Xing cho
các trường thuộc xã Thuận, Thanh, Hướng Lộc, A Xing, A Túc, Xy, A Dơi và Ba Tầng vào ngày
07/4/2018. Tại trường Tiểu học số 1 Khe Sanh và Mầm non Bình Minh Khe Sanh cho các trường
thuộc xã Húc, Tân Hợp, Tân Liên, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành; thị trấn Khe Sanh, Lao Bảo và
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện vào ngày 08/4/2018).

“Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” ñược tổ chức dành cho thiếu nhi gồm ñộ tuổi ở
3 bậc học: mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở. Với ñề tài tự do nhưng có ñịnh hướng thí sinh vào
các chủ ñề mang tính thời sự và hoà nhập chủ ñề Giải thưởng cả nước. Về hình thức, tác phẩm thể
hiện ñược tính cảm quan nghệ thuật, thẩm mỹ chân thành của các em. Giải thưởng năm nay tiếp tục
khơi dậy khả năng tìm tòi sáng tạo về chủ ñề quê hương ñất nước, con người Việt Nam nói chung
và Quảng Trị, huyện Hướng Hóa nói riêng. Khuyến khích nhóm ñề tài về kỷ niệm ngày thành lập
ðảng Cộng sản Việt Nam; 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Kỷ niệm
ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất ñất nước; kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh Giải phóng Hướng Hóa; kỷ niệm ngày chiến thắng ðiện Biên Phủ; các sự kiện, ngày lễ của quê
hương ñất nước; các ngày kỷ niệm của tỉnh Quảng Trị và huyện Hướng Hóa năm 2018; học tập và
làm theo tấm gương tư tưởng ñạo ñức Hồ Chí Minh; tri ân các gia ñình thương binh liệt sỹ, có công
với cách mạng; tình quân dân…; Tết cổ truyền, ñón Xuân mới; lễ hội: dân gian truyền thống, Cách
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mạng; bảo tồn di sản, danh lam thắng cảnh; truyền nghề thủ công truyền thống, truyền các làn ñiệu
dân ca, chỉnh chiêng, xem văn nghệ, nghệ nhân, gia ñình, giã ngoại, tựu trường, thăm bảo tàng di
tích, giúp người tàn tật, an toàn giao thông, khuyến học, khuyến tài, khám bệnh cho bà con dân tộc
Vân Kiều - Pa Kô; nhảy bao bố, ñẩy gậy, bắn nỏ, cờ vua, ñấu vật, tập thể dục, thể thao; ñèo Sa mù,
hang ñộng Brai, thác nước Tà Puồng, thác nước Chênh Vênh, nhà ñày Lao Bảo, tượng ñài ðường 9
chiến thắng, sân bay Tà Cơn, Xe tăng Làng Vây, Khu văn hóa tâm linh Khe Sanh, công viên Lao
Bảo; bảo vệ chủ quyền biển ñảo và an ninh biên giới quốc gia; chung tay trong bảo vệ môi trường;
xóa ñói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và văn minh ñô thị; di cư và việc làm an toàn; phòng
chống mua bán người qua biên giới Việt - Lào; nô lệ việc làm ở phụ nữ và trẻ em; phòng ngừa giảm
nhẹ thiên tai; nước sạch vệ sinh tại cộng ñồng; hỗ trợ trẻ khuyết tật hòa nhập, bình ñẳng giới và
quyền ñi học của trẻ em gái, phòng tránh kết hôn sớm; quyền trẻ em; phòng chống học sinh bỏ học;
bảo vệ trẻ em; các nguy cơ thảm họa về bom, mìn…

Tham gia “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” huyện Hướng Hóa lần thứ X năm
2018 có 65/65 trường phổ thông, mầm non trên toàn huyện với 315 thí sinh. ðây là những gương
mặt xuất sắc ñược lựa chọn sau quá trình tổ chức Giải thưởng cấp trường. Với cách thi vẽ tranh trực
tiếp ñã giúp cho các em chủ ñộng trong tác phẩm của mình, ñảm bảo tính công bằng, thực chất
trong kỳ thi; các tác phẩm tranh vẽ là sản phẩm cá nhân, không vi phạm bản quyền, chưa tham dự ở
bất cứ cuộc thi nào, ñạt chất lượng nghệ thuật tốt, có nội dung và hình thức phong phú, thể hiện
ñược tính trong sáng, ngộ nghĩnh của trẻ em, có sự tìm tòi sáng tạo ñộc lập.
Qua việc tổ chức Giải thưởng cấp huyện lần này ñã tạo nên một sân chơi lành mạnh, bổ ích
và giáo dục nhận thức ñối với các lứa tuổi thiếu nhi trong thời kỳ hội nhập, ñịnh hướng thẩm mỹ và
phát triển tài năng, phát hiện ra những năng khiếu ñể ñào tạo, bồi dưỡng và góp phần giáo dục thẩm
mỹ, hướng các em ñến chân - thiện - mỹ, hình thành tính cách nhân văn, tình cảm với ñất nước, con
người, gia ñình và xã hội. Mặt khác qua ñây các thí sinh tiếp tục có cơ hội cọ xát, giao lưu, học hỏi,
biết yêu hơn cái ñẹp, nâng cao khả năng cảm nhận thẩm mỹ, giáo dục ý thức kỷ luật, hướng thí sinh
ñến cái ñẹp mang tính nghệ thuật. ðồng thời qua “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam”
huyện Hướng Hoá lần thứ X năm 2018 sẽ lựa chọn các em có thành tích xuất sắc dự “Giải thưởng
Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” cấp Tỉnh và gửi tác phẩm dự thi cấp Quốc gia.
ðược biết trong dịp này, nhân Ngày Sách Việt Nam - 21/4 Phòng Văn hóa và Thông tin - cơ
quan thường trực của Giải thưởng cấp huyện ñã tặng một số sách báo cho các trường ñặt ñịa ñiểm
tổ chức “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” huyện Hướng Hoá lần thứ X năm 2018.
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Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện Hướng Hóa trong năm qua và những năm gần ñây
ñã có nhiều giải pháp tích cực ñể ñẩy mạnh công tác bồi dưỡng chất lượng học sinh giỏi nói chung
và nỗ lực ươm mầm tài năng nghệ thuật nói riêng, nhiều học sinh ñã có cố gắng ñể vươn tới ước
mơ, hoài bão của mình, chính vì thế 315 em học sinh xuất sắc ñược chọn từ hàng nghìn học sinh
của 65 trường mầm non, phổ thông và Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện về dự Giải thưởng lần này
thực sự là những bông hoa ñẹp ngát hương thơm ñang cùng thi nhau ñua nở. Chắc chắn tất cả các
em ñều hoàn thành bài thi của mình với kết quả cao nhất. Chúng ta có quyền kỳ vọng Hướng Hóa
sẽ có thí sinh ñạt giải cấp tỉnh và cấp quốc gia về “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” lần
thứ X năm 2018./.

- Xuân Phúc -
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