
UBND HUYỆN AN PHÚ 

BTC HỘI THI THIẾT KẾ BIỂU TRƯNG 

(LOGO) HUYỆN AN PHÚ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do - Hạnh phúc 

  

Số:         /TB-BTC An Phú, ngày       tháng 7 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai tác phẩm được chọn trong cuộc thi bình chọn sáng tác 

 biểu trưng (Logo) huyện An Phú, tỉnh An Giang 
  

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện An Phú về việc tổ chức Hội thi thiết kế biểu trưng (Logo) huyện An 

Phú, Ban Tổ chức phát động từ ngày 02/4/2019 đến 30/9/2019 đã nhận được 

260 tác phẩm dự thi của 72 tác giả trên cả nước. Nhìn chung, các tác phẩm được 

đầu tư thiết kế công phu, giàu ý tưởng, đa dạng, phong phú về nội dung, cách 

thức thể hiện. Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn các tác giả đã quan tâm tham 

gia gửi các tác phẩm dự thi. 

 Để xét chọn tác phẩm đáp ứng theo yêu cầu đề ra, Ủy ban nhân dân huyện 

đã ban hành Quyết định 2043/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 về kiện toàn Hội 

đồng Ban Giám khảo và tổ thư ký Hội thi Thiết kế biểu trưng (Logo) huyện An 

Phú. Sau thời gian làm việc công tâm, khách quan, trách nhiệm, đúng quy trình, 

quy định, tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn 

huyện. Hội đồng Giám khảo đã chọn ra 10 tác phẩm có chất lượng để xem xét 

chọn 01 tác phẩm xuất sắc làm biểu trưng phục vụ các hoạt động của huyện 

(đính kèm tác phẩm). 

 Nay, Ban tổ chức Hội thi Thiết kế biểu trưng (Logo) huyện An Phú thông 

báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện được biết về các tác 

phẩm được chọn của huyện An Phú. Rất mong các cá nhân, tổ chức tham gia hỗ 

trợ huyện trong việc nhận diện tác phẩm, tránh sao chép, trùng lặp, gây nhằm 

lẫn với các biểu trưng, biểu tượng, hình ảnh, nhãn hiệu hoặc dấu hiệu, đặc trưng 

của cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức khác. 

 Sau ngày 02/8/2020 nếu không có tranh chấp bản quyền thì Ban Tổ chức 

sẽ chính thức công bố các tác phẩm trên thuộc bản quyền của tác giả kèm theo 

và tiến hành trao giải, toàn quyền sử dụng biểu trưng theo quy định.  

 Ý kiến phản hồi của các cá nhân, tổ chức, đơn vị gửi về Ủy ban nhân dân 

huyện thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện An Phú, địa chỉ: ấp Phú 

Mỹ, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang. (ĐT: 02963.826593) hoặc địa 

chỉ email: pvhtt.anphu@angiang.gov.vn. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, PCT Đoàn Bình Lâm; 

- Ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đoàn Bình Lâm 

mailto:pvhtt.anphu@angiang.gov.vn


 

 

 

Mẫu thiết kế Logo (mã số bài dự thi AP 010.2) 

Tác giả: NGUYỄN VĂN NGÁT 

HỘI MỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

536 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 0913 969 885 
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