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Số:  40/TB-BTC Châu Phú, ngày  24 tháng  11  năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

Tổ chức Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú 

 

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-UBND, ngày 03/11/2020 của UBND huyện 

Châu Phú về việc Tổ chức Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú. 

Ban Tổ chức Hội thi trân trọng thông báo Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) 

huyện Châu Phú, như sau:  

1. Đối tượng dự thi: 

- Tất cả tổ chức, cá nhân (không phân biệt độ tuổi, thành phần, dân tộc, tôn 

giáo) trong nước và nước ngoài có khả năng thiết kế biểu trưng (logo), tự 

nguyện tham gia Hội thi và cam kết chấp hành các quy định theo Thể lệ Hội thi. 

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc không được tham 

gia Hội thi này. 

- Tổ chức, cá nhân tham gia dự thi đăng ký theo mẫu của Ban Tổ chức Hội 

thi (đính kèm mẫu đăng ký). 

2. Số tác phẩm dự thi: Không giới hạn tác phẩm dự thi. Mỗi tác giả có thể 

tham dự nhiều tác phẩm. Tất cả các tác phẩm dự thi không đoạt giải sẽ không trả 

lại tác giả. 

3. Thời gian tổ chức Hội thi:  

 - Thời gian bắt đầu nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 29/01/2021. 

 - Thời gian chấm thi: trong tháng 02 năm 2021 (kết thúc ngày 

28/02/2021). 

 - Thời gian công bố kết quả và trao giải trong tháng 03 năm 2021 (kết 

thúc ngày 31/03/2021). 

4. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Phú, địa chỉ: số 07, Quốc lộ 91, 

ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;  

- Số điện thoại 02963.688.270 

- Email: pvhtt.chauphu@angiang.gov.vn 

mailto:pvhtt.chauphu@angiang.gov.vn


- Cán bộ phụ trách: Đ/c Huỳnh Võ Kim Ngân, Chuyên viên Phòng Văn hóa 

và Thông tin huyện, ĐT: 0941.419.912 

- Hình thức gửi bài thi: gửi mail và gửi trực tiếp hoặc qua Bưu điện. Ban 

Tổ chức sẽ xác nhận qua email hồ sơ đủ điều kiện dự thi. 

 Ban Tổ chức Hội thi trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân 

có năng lực tham gia dự thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Châu Phú./. 

                                                                      

TM. BAN TỔ CHỨC 

                                                                        TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                                                                    Nguyễn Văn Bé Tám 
 

 

 

  

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ CAM KẾT CỦA TÁC GIẢ 

Tham gia Hội thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Châu Phú  
 

        

       Kính gửi: Ban Tổ chức Hội thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Châu Phú 

 

       I. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM DỰ THI 

- Tên cá nhân/tổ chức tham gia:………………………………………………… 

- Họ tên người đại diện (đối với tổ chức):................................................................. 

- Chức vụ:..................................................................................................................... 

- Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................. 

- Giới tính:.................................................................................................................... 

- Số CMND:...............................Ngày cấp....................Nơi cấp:................................ 

- Địa chỉ liên hệ:........................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

- Điện thoại:.................................................................................................................. 

- Email:......................................................................................................................... 

2. Số lượng tác phẩm dự thi:....................................................................................... 

3. Thành phần hồ sơ kèm theo 

- Tác phẩm dự thi  

- Bản thuyết minh ý nghĩa biểu trưng. 

- 01 đĩa DVD hoặc USB chứa file. 

- 02 phong bì nhỏ (có dán sẵn tem, ghi họ tên, địa chỉ, số điện thoại của tác giả) 

       II. CÁ NHÂN/TỔ CHỨC THAM GIA CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU 

TRƯNG (LOGO) HUYỆN CHÂU PHÚ CAM KẾT 

      Toàn bộ thông tin, tác phẩm dự thi cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Châu 

Phú là hoàn toàn đúng sự thật, không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào và chưa từng 

công bố, sử dụng trước đây trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng. 

              Trong trường hợp có tranh chấp về bản quyền đối với một phần hay toàn bộ tác 

phẩm dự thi, cá nhân/tổ chức sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Tổ 

chức cuộc thi về tính trung thực của bản đăng ký và cam kết này. 

                                                                       ................,ngày........tháng.......năm 20.... 

                                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 



                                                                        (Minh họa mặt trước của tác phẩm dự thi) 

 

MẪU BIỂU TRƯNG ( LOGO) CỦA HUYỆN CHÂU PHÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu biểu trưng hoàn chỉnh, thiết kế màu 

(kích thước chiều lớn nhất: 15cm) 

 

                                        

  



  (Minh họa mặt trước bản thuyết minh ý nghĩa của biểu trưng) 

 

 

 

Mẫu thu nhỏ màu giống 

như mẫu lớn (kích thước 

chiều lớn nhất: 2,5cm) 

 

                 Phần thuyết minh nêu rõ ý tưởng sáng tác, ý nghĩa tác phẩm 
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