UBND HUYỆN CHÂU PHÚ
BAN TỔ CHỨC HỘI THI
SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG (LOGO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 41/TB-BTC

Châu Phú, ngày 24 tháng 11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Thể lệ Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND, ngày 03/11/2020 của UBND
huyện về tổ chức hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú. Ban Tổ
chức Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú (Ban Tổ chức Hội thi)
thông báo thể lệ Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú, như sau:
I. 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 và Tổ giúp việc không được
tham gia cuộc thi này.
II. SỐ TÁC PHẨM DỰ THI
Không giới hạn tác phẩm dự thi.
III. 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;
- Số điện thoại 02963.688.270
- Email: 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.
IV. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM DỰ THI
- Tác phẩm dự thi phải thể hiện được hình ảnh văn hóa và mang nét đặc
trưng của huyện Châu Phú bằng hình ảnh cô đọng. Sử dụng tối đa 05 màu, có
hình tượng tối giản, đẹp, màu sắc và hình ảnh thật hài hòa thể hiển rõ tính mỹ
thuật, dễ nhớ, dễ nhận biết, không rườm rà, tác phẩm phải gây được ấn tượng
với người xem. Bên cạnh đó, tác phẩm phải chú trọng vào các bố cục giữa
khoảng có hình và khoảng trống, giữa hình thức bên trong và khung viền bên
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ngoài, giữa chữ và hình ảnh cho hợp lý, hài hòa. Màu sắc của biểu trưng phải
tách biệt khi chuyển thành độ đậm nhạt của màu đen khi chuyển qua fax. Biểu
trưng được sử dụng trên nhiều chất liệu và kích cỡ khác nhau.
- Được thiết kế trên máy vi tính hoặc thiết kế đồ họa, có bố cục trình bày rõ
ràng trên giấy A4, mỗi tác phẩm thể hiện 02 mẫu kích thước khác nhau (lớn nhất
là 15cm, nhỏ nhất là 2,5cm trong đó 01 mẫu nhỏ được thể hiện đen trắng) và có
thuyết minh đính kèm (không quá 500 từ); gửi tệp kỹ thuật số cho Ban Tổ chức.
- Tác phẩm dự thi đoạt các giải thuộc quyền sở hữu của Ban Tổ chức Hội
thi. Tất cả các tác phẩm dự thi không đoạt giải sẽ không trả lại tác giả.
- Không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và thuần phong mỹ tục.
- Mỗi tác giả có thể tham dự nhiều tác phẩm. Các tác phẩm phải khác
nhau về họa tiết, đường nét thiết kế.
V. HỒ SƠ DỰ THI
- Phiếu đăng ký dự thi (có mẫu kèm theo) phải được đặt trong một phong
bì nhỏ dán kín và chỉ được mở sau khi Ban Giám khảo hoàn thành việc chấm bài
dự thi và xét chọn xong mẫu đạt giải.
- Tác phẩm dự thi được in màu đúng với màu thiết kế trên máy và in 01
mặt. Phần thuyết minh tác phẩm dùng font chữ Times New Roman, size 14,
không quá 500 từ. Thể hiện rõ ý tưởng sáng tác, ý nghĩa biểu trưng, cấu tạo, màu
sắc (ghi rõ mã màu của các hệ màu RGB, CMYK, PANTONE).
- Bản thuyết minh ý nghĩa của từng mẫu biểu trưng dự thi. Bản thuyết
minh được đính liền với tờ mẫu thiết kế logo. Trên bản thuyết minh và tờ mẫu
thiết kế không được ghi thêm thông tin cá nhân hoặc kèm theo ký hiệu riêng.
- Một thẻ nhớ lưu tệp kỹ thuật số mẫu biểu trưng dự thi với chất lượng tốt.
Hồ sơ được cho vào bao thư lớn, ngoài bao thư ghi rõ Tác phẩm tham
dự Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú.
- 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.
VI. THỜI GIAN NHẬN BÀI DỰ THI: từ nay đến hết ngày 29 tháng 01
năm 2021 (Thứ sáu).
VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- Ban Giám khảo sẽ lựa chọn 10 mẫu thiết kế dự thi tiêu biểu để chấm
chọn ra 01 tác phẩm xuất sắc nhất để làm biểu trưng của huyện, 09 tác phẩm còn
lại được trao giải khuyến khích.
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Nếu không chọn được tác phẩm dự thi đạt yêu cầu cao nhất, Ban Giám khảo
có thể sẽ quyết định không trao giải nhất mà chỉ trao giải khuyến khích của hội thi.
- Giải thưởng của cuộc thi 75.000.000đ bao gồm:
+ 01 giải nhất 30.000.000 đồng, kèm giấy khen của UBND huyện.
+ 09 giải khuyến khích (tùy theo số lượng, chất lượng các tác phẩm dự
thi) mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng, kèm theo giấy khen của UBND huyện.
VIII. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TÁC GIẢ DỰ THI
- Đúng đối tượng dự thi.
- Chấp hành thể lệ tham gia Hội thi.
- Mỗi tác giả có thể tham dự nhiều tác phẩm. Các tác phẩm phải khác
nhau về họa tiết, đường nét thiết kế.
- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình sáng tác, nếu
có phát hiện vi phạm quyền tác giả sau khi công bố giải thưởng. Ban Tổ chức sẽ
thu hồi giải thưởng và hủy bỏ kết quả đã công bố đối với tác phẩm đó; đồng thời
Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của
tác phẩm, không được sử dụng biểu trưng đã đoạt giải tại cuộc thi này để sử
dụng vào các mục đích khác khi chưa có sự đồng ý của Ban Tổ chức.
- Tác phẩm đoạt giải sẽ được Ban Tổ chức sử dụng tuyên truyền trên
Cổng thông tin điện tử và các hoạt động khác của huyện, tác giả đoạt giải phải
chỉnh sửa tác phẩm theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
IX. HÌNH THỨC CHẤM CHỌN
* Hình thức chấm
Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm qua 02 vòng:
- Vòng sơ khảo: lựa chọn 10 tác phẩm tốt nhất để đưa vào vòng chung khảo.
- Vòng chung khảo: lựa chọn 01 tác phẩm có chất lượng tốt nhất theo tiêu
chí của Ban Tổ chức trong số 10 tác phẩm của vòng sơ khảo và trên cơ sở đó xét
trao giải theo cơ cấu giải thưởng như Mục 7 của Thể lệ này.
- Ban Giám khảo thực hiện việc chấm điểm, xét các tác phẩm đạt giải theo
tiêu chí và các thang điểm, bảng điểm cụ thể, khách quan, khoa học.
- Tất cả các tác phẩm dự thi đều được mã hóa theo quy định riêng của ban
tổ chức, không rõ tác giả và địa chỉ để việc chấm được khách quan.
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* Tiêu chí xét chọn tác phẩm
- Biểu trưng (logo) phải dễ nhận diện, tạo cảm xúc, ấn tượng; có tính liên
tưởng, liên kết cao và phải đảm bảo các tiêu chí về tính biểu trưng, tính thẩm mỹ
và tính ứng dụng.
- Phải diễn tả được những đặc trưng rõ nét nhất của huyện Châu Phú. Biểu
trưng phải được tạo hình trên cơ sở tinh lọc về hình, mảng, màu sắc theo ngôn
ngữ đồ họa. Toàn bộ các yếu tố hình thức của biểu trưng được bố cục hài hòa
giữa các yếu tố: diện tích, mảng, chữ, khung, màu sắc…
- Biểu trưng (logo) phải đảm bảo có thể ứng dụng, thể hiện trên nhiều chất liệu.
- Thuận tiện cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công được trên
mọi chất liệu mà không bị mất nét, dính nét, thuận tiện cho việc tuyên truyền và
đảm bảo sử dụng lâu dài.
X. SỬ DỤNG TÁC PHẨM
Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) về huyện nhằm mục đích phục vụ nhiệm
vụ chính trị. Bản quyền các tác phẩm đoạt giải thuộc về UBND huyện Châu Phú.
Tất cả các tác phẩm dự thi Ban Tổ chức không trả lại tác giả.
XI. HÌNH THỨC CHẤM ĐIỂM
Được chấm theo thang điểm 100. Các tiêu chí gồm: Nội dung (35đ); hình
thức bố cục (45đ); mục đích sử dụng (20đ). Ban Giám khảo sẽ cụ thể hóa các
thang điểm chi tiết.
XII. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC CÓ LIÊN QUAN
- Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú được toàn quyền sở hữu bản quyền vô
thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đạt giải.
- Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về những tranh chấp
quyền tác giải và các quyền liên quan. Nếu phát hiện tác phẩm đạt giải vi phạm
bản quyền, Ban Tổ chức có quyền thu hồi giải thưởng, giấy khen của tác giả đạt
giải cuộc thi.
- Ban Tổ chức cuộc thi có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số
chi tiết cho phù hợp với yêu cầu, đặc điểm khi sử dụng làm biểu trưng (Logo)
chính thức của huyện Châu Phú.
- Mọi thông tin có liên quan đến cuộc thi sẽ được cập nhật, thông báo
trên: Đài Phát thanh truyền hình An Giang, Đài Truyền thanh huyện Châu Phú,
Cổng thông tin điện tử tỉnh, huyện và các kênh thông tin khác.

5

- Tác giả đạt giải khi đi nhận giải thưởng cần xuất trình giấy chứng minh
nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp về 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; Số điện thoại 02963.688.270; Email: 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.
Ban Tổ chức Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú rất mong
nhận được sự tham gia, hưởng ứng của các tập thể và cá nhân để Hội thi sáng tác
biểu trưng (logo) huyện Châu Phú thành công tốt đẹp./.
Nơi nhận :
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Báo An Giang;
- Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang;
- Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang;
- Tỉnh đoàn An Giang;
- Hội LHVHNT tỉnh An Giang;
- Trung tâm VHNT tỉnh An Giang;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Phòng VH&TT;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
Người ký: Ủy ban Nhân dân
huyện Châu Phú
Email:
chauphu@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An Giang
Thời gian ký: 24.11.2020
08:53:56 +07:00

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Văn Bé Tám
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UBND HUYỆN CHÂU PHÚ

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG (LOGO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM
STT
I

TIÊU CHÍ

ĐIỂM SỐ

Nội dung:

1

Phản ánh được đặc trưng của vùng đất Châu Phú

15

2

Thể hiện sự nỗi bật về Châu Phú

20

II

Hình thức bố cục:

3

Màu sắc

15

- Sử dụng, kết hợp màu sắc tương thích về mặt ý
nghĩa, nội dung.
- Thể hiện tốt khi chuyển sang Trắng đen ( photo )
- Có màu sắc bắt mắt người xem
4

Đường nét, tạo hình

10

- Rõ ràng, có tính cách điệu, biểu tượng, phù hợp
khi phóng to thu nhỏ
5

Bố cục, chặt chẽ:

10

- Phù hợp với chủ đề, có ý nghĩa.
- Dễ nhớ
6
III

Ấn tượng, độc đáo, có điểm nhấn, không bị trùng
lặp, khác biệt so với những logo khác.
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Mục đích sử dụng:
Tính đa dụng

7
8

Ứng dụng hiệu quả trên các phương tiện truyền
thông, và dễ gia công trên các chất liệu khác nhau

10

Hiệu quả về mục đích sử dụng
- Phù hợp để quảng bá trong nước và quốc tế

10

7

- Phải có tính đối tượng – Logo phù hợp với
nhóm người xem.

