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THÔNG BÁO 
Về việc không tổ chức lễ công bố, trao giải thưởng Hội thi sáng tác 

 biểu trưng (logo) huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 
 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 146/KH-UBND, ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện Châu Phú về việc tổ chức Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện 

Châu Phú. 

Căn cứ Thông báo số 41/TB-BTC, ngày 24/11/2020 của Ban Tổ chức Hội  

thi về Thể lệ Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú và Thông báo             

số 40/TB-BTC, ngày 24/11/2020 của Ban Tổ chức Hội thi; Quyết định số             

2495/QĐ-BTC, ngày 31/12/2020 của Ban Tổ chức Hội thi về việc ban hành Quy 

chế chấm thi Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú; Quyết định số 

2496/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020 về việc thành lập Ban Giám khảo Hội thi sáng 

tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú. 

Căn cứ kết quả chấm chọn Vòng sơ khảo vào ngày 04/3/2021 đến ngày 

05/3/2021, Vòng chung khảo ngày 31/3/2021 của Ban Giám khảo chấm giải các tác 

phẩm biểu trưng (logo) huyện Châu Phú và Thông báo số 19//TB-BTC, ngày 

05/4/2021 của Ban Tổ chức hội thi về việc công khai kết quả Hội thi sáng tác biểu 

trưng (logo) huyện Châu Phú, tỉnh An Giang trên cổng thông tin điện tử từ ngày 

05/4/2021 đến ngày 29/4/2021.  

Căn cứ Thông báo số 27/TB-BTC, ngày 28/5/2021 của Ban Tổ chức Hội thi 

sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú về việc công bố tác giả đạt giải thưởng 

Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 

Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-UBND, ngày 14/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Châu Phú về việc khen thưởng các tác giả đạt giải thưởng tại Hội thi 

sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 

 Theo kế hoạch, lễ công bố và trao giải thưởng Hội thi sáng tác biểu trưng 

(logo) huyện Châu Phú, tỉnh An Giang sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2021.                 

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang đang diễn 

biến phức tạp, trong đó có huyện Châu Phú đã và đang tiếp tục thực hiện cách ly  

xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên phạm vi toàn huyện, nên buổi lễ sẽ không tổ 

chức trao giải thưởng như dự kiến. Ban Tổ chức Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) 

huyện Châu Phú, tỉnh An Giang rất mong quý tác giả thông cảm, chia sẽ với                      

địa phương.  

Ban Tổ chức Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú đề nghị quý 

tác giả cung cấp thông tin số tài khoản, bản sao giấy CMND, địa chỉ để Ban Tổ 
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chức Hội thi làm căn cứ chuyển khoản số tiền đạt giải và Giấy chứng nhận tác phẩm 

biểu trưng (logo) cho từng tác giả theo Quyết định số 1769/QĐ-UBND, ngày 

14/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú về việc khen thưởng các tác               

giả đạt giải thưởng tại Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú, tỉnh                 

An Giang. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ 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 hoặc địa chỉ Email: 

pvhtt.chauphu@angiang.gov.vn; Cán bộ phụ trách đồng chí Huỳnh Võ Kim Ngân, 

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin, ĐT: 0941419912. 

Thông báo này được công khai rộng rải trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để các nhóm tác giả, cá nhân tác giả tham gia hội thi biết (kèm theo các logo 

đạt giải thưởng)./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở VH, TT&DL; 

- Sở TT&TT; 

- Hội LHVHNT tỉnh; 

- TT. HU, HĐND, UBND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;  

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- TTVH-TT huyện; 

- Đài Truyền thanh huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các tác giả đạt giải; 

- Lưu: VT.  

 

 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Bé Tám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pvhtt.chauphu@angiang.gov.vn
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10 BIỂU TRƯNG (LOGO) ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH 

 

 

1. LOGO MS: BTCP.12.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THUYẾT MINH Ý TƯỞNG LOGO MS: BTCP.12.18 
 

- Logo huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cách điệu 2 chữ cái C, P (chữ tên huyện 

Châu Phú) kết hợp với hình tượng nhánh lúa, dòng sông Hậu, cờ đỏ sao vàng tỏa sáng 

biểu hiện vẻ đẹp thiên nhiên, con người, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử 

đặc sắc của một huyện đang trên đà phát triển và hội nhập. 

- Hình tượng dòng sông Hậu hiền hoa, thơ mộng uốn lượn nói đến Châu Phú có hệ 

thống sông, kênh, rạch chằng chịt không những cung cấp nước ngọt dồi dào phục vụ cho 

sản xuất nông nghiệp và phục vụ cho đời sống người dân, mà còn là hệ thống đường giao 

thông thủy rất thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.   

- Hình tượng nhánh lúa nói đến đất đai Châu Phú rất phì nhiêu màu mỡ do sự bồi 

đắp của dòng sông Hậu nên người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, đặc biệt là họ 

trồng cây lúa. 

- Cờ đỏ sao vàng tỏa sáng, biểu thị cho trí tuệ, tài năng, sự năng động, niềm tin 

vững chắc và niềm tự hào của nhân dân huyện Châu Phú vào sự lãnh đạo sáng suốt, tài 

tình của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trên những chặng đường phát triển 

mới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS: BTCP.12.18 

Tác giả TRẦN VĂN NGHĨA  

Địa chỉ: Văn phòng Dự án 1 - Trung tâm Phát 

triển Vùng SENA. Số 35 đường Điện Biên Phủ, 

phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
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2. LOGO MS: BTCP.38.137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

THUYẾT MINH Ý TƯỞNG LOGO MS: BTCP.38.137 

 

- Có thể nói, cái tên Trần Văn Thành luôn là cái tên đầy tự hào khi chúng ta nhắc 

đến Huyện Châu Phú, hình tượng và những câu chuyện lịch sử về ông luôn sống mãi trong 

đời sống nhân dân huyện Châu Phú. Ông chính là Người anh hùng đã lãnh đạo cuộc khởi 

nghĩa Bảy Thưa vang danh ngày nào. Hiện lên với thế hiên ngang, uy lẫm trong logo, 

Tượng đài Đức Quản cơ Trần Văn Thành làm toát lên tinh thần yêu nước bất khuất kiên 

cường của vùng đất Châu Phú, vẻ đẹp của Tượng đài là tấm gương lớn soi sáng cho các 

thế hệ nhân dân Châu Phú lấy làm động lực để đoàn kết vươn lên phát triển kinh tế toàn 

diện. 

- Những nét đồ hoạ uốn lượn mềm mại dưới chân Tượng đài tạo nên hình ảnh đầy 

tính biểu tượng về Người anh hùng nổi tiếng nhất của huyện Châu Phú, tái hiện lại hình 

ảnh chèo thuyền, rẽ sóng tiến về phía trước đầy hào hùng của Đức Quản cơ Trần Văn 

Thành. Hình ảnh rẽ sóng vươn khơi của Đức Quản cơ tượng trưng cho thế và lực lớn mạnh 

của nền kinh tế Châu Phú, đồng lòng quyết chí vượt qua mọi khó khăn thử thách để vươn 

lên xây dựng và phát triển toàn diện về mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội. Hình tượng sóng 

nước này đồng thời biểu hiện cho hình ảnh của con sông Hậu hiền hoà và hệ thống giao 

thông kênh rạch dày đặc trên địa bàn huyện Châu Phú. 

- Ngay sau Tượng Đài, Đền thờ Đức Quản cơ Trần Văn Thành chính là địa chỉ 

đỏ về giáo dục lòng yêu nước, là điểm du lịch văn hoá nổi tiếng thu hút nhiều lượt du 

khách ghé thăm mỗi năm của huyện Châu Phú, đây cũng chính là nơi diễn ra nhiều Lễ hội 

đậm tinh hoa văn hoá, bản sắc truyền thống của đất và người Châu Phú. 

 - Vươn lên trời cao với đường nét kỷ hà khoẻ khoắn, Khối Đô thị hiện đại phản 

ánh tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, thể hiện bộ mặt Đô thị văn minh hiện đại của 

huyện Châu Phú, biểu hiện cho nền Kinh tế Công nghiệp, Dịch vụ đang phát triển nhanh 

như vũ bão của huyện. Cuộn theo nhịp cong của logo, nhánh Bông lúa chín vàng thể hiện 

sự no ấm, trù phú của vùng đất Châu Phú, đồng thời phản ánh nền Kinh tế Nông nghiệp 

vững mạnh đang trên đà hiện đại hoá rực rỡ của huyện Châu Phú. 

- Hình tượng cá Basa tung tăng quẩy nước thể hiện huyện Châu Phú có thế mạnh 

về sản xuất và nuôi trồng thuỷ sản. Cá Basa là một trong những giống cá chủ lực của 

huyện. 

- Hình tượng 3 cánh sen cuộn ôm lấy các hình tượng ở trung tâm logo tượng trưng 

cho ý nghĩa: Châu phú là nơi hội tụ và tỏa sang của tinh hoa, văn hóa dân tộc, nhân dân 

Châu Phú đang đón lấy những tương lai, vận hội, thời cơ đầy tươi sang để phát triển nền 

kinh tế tiến nhanh lên hiện đại, vững mạnh. 
 

MS: BTCP.38.137 

Tác giả VÕ DUY HIỆP 

Địa chỉ: Xóm Phú Thọ, thôn Phú Lễ, xã Quảng 

Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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3. LOGO MS: BTCP.26.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THUYẾT MINH Ý TƯỞNG LOGO MS: BTCP.26.83 

 

Huyện Châu Phú là một huyện thuộc tỉnh An Giang,nằm gọn trong vùng đồng bằng 

sông Cửu Long,là nơi hội tụ những giá trị về Lịch sử,Văn hóa và Kinh tế.Trong công cuộc 

đấu tranh giành độc lập,đất và người Châu Phú đã chứng kiến những mất mát đau thương 

cũng như sự đấu tranh kiên cường bất khuất để giải phóng dân tộc mà tiêu biểu là hình 

ảnh Quản Cơ Thành,một người con ưu tú của vùng đất Châu Phú anh hùng đã được cách 

điệu tinh giản,cô đọng,dễ hiểu và đây là nơi để thế hệ trẻ noi theo phải sống,làm việc và 

học tập tốt nhằm tri ân những thế hệ đi trước đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay. 

Ý tưởng logo được khai triển từ hai chữ cái viết tắt CP (Châu Phú),chữ P nằm ở 

bên phải logo được hình thành bởi hình ảnh tượng đài kết hợp cùng lá Quốc kỳ vút bay 

cao tượng trưng cho những giá trị của quá khứ oai hùng là nền tảng vững chắc cho một 

một tương lai tươi sáng của vùng đất Châu Phú anh hùng đang từng ngày đổi thay cùng 

đất nước.Chữ C nằm về bên trái logo,được chia làm hai phần,phần trên là sự giao thoa của 

đầu chữ C với hình ảnh bông lúa và con cá.Hình ảnh bông lúa,con cá tượng trưng cho nơi 

đây là vùng đất nông nghiệp hết sức trù phú và có nghề nuôi trồng,đánh bắt thủy sản rất 

phát triển.Bông lúa được thiết kế có chủ đích với tổng cộng 13 hạt tượng trưng cho 12 xã 

và 1 thị trấn của huyện Châu Phú.Phần dưới của chữ C là hình ảnh con thuyền và sóng 

nước,hình ảnh này tượng trưng cho mùa nước nổi của huyện Châu Phú ,một điểm đặc biệt 

và là một đặc sản riêng có của vùng đồng bằng sông Cửu Long.Hình ảnh bánh răng xe 

trên logo tượng trưng sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông thôn của huyện. 

Tóm lại logo huyện Châu Phú là sự kết hợp nhiều hình ảnh đặc trưng của huyện 

được sắp xếp một cách hài hòa vào trong một hình tròn vững chắc,tượng trưng cho sự viên 

mãn,cho quá trình hình thành và phát triển của huyện Châu Phú,về giá trị hào khí truyền 

thống,về tinh thần phát triển trong thời đại hội nhập./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS: BTCP.26.83 

Tác giả VÕ DOÃN TUẤN 

Địa chỉ: Số 06 ngõ 129, đường Ngư Hải, Phường 

Lê Mao, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
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4. LOGO MS: BTCP.13.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THUYẾT MINH Ý TƯỞNG LOGO MS: BTCP.13.28 

 

 

Biểu trưng trang trọng với bố cục hình tròn tượng trưng cho sự phát triển cân đối, 

năng động và trường tồn. 

Logo huyện Châu Phú cách điệu hình tượng chữ C và P (tên huyện Châu Phú) chữ 

C (có nghĩa là chữ “Châu”) cách điệu từ lá cờ tổ quốc, cờ đỏ sao vàng . Đặt chính giữa 

biểu trưng là tượng đài ông Đức Cố Quản Trần Văn Thành (đặt tại thị trấn Cái Dầu), đây 

là vị anh hùng dân tộc, ông thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa thời kháng chiến chống 

Pháp, tượng đài của ông kết hợp với đường cong tạo thành chữ P (có nghĩa là chữ “Phú”) 

màu xanh lá, phía dưới chữ P có 4 đường thẳng màu xanh lá tượng trưng cho con sông 

Hậu đầy phù sa với mặt nước phẳng lặng không có sóng gió lúc nào cũng bình yên, 

con sông rộng lớn hầu như chảy gọn qua giữa lòng của huyện Châu Phú. 

Châu Phú còn được biết đến là vùng có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, bên 

cạnh đó huyện Châu Phú cũng có tiềm năng về phát triển công nghiệp (khu công nghiệp 

Bình Long). Và đó là biểu trưng quanh vòng tròn với hình bánh răng màu xanh lá tượng 

trưng cho sự phát triển công nghiệp kết hợp với hình bông lúa vàng tượng trưng cho sự 

phát triển nông nghiệp, và đó chính là thế mạnh phát triển kinh tế ở huyện Châu Phú. 

Phần chữ “Châu Phú” được sử dụng chữ nét đều tạo nên sự chắc chắn mạnh mẽ, 

biểu hiện sức sống mãnh liệt của con người ở huyện Châu Phú. 

Logo huyện Châu Phú là một chỉnh thể thống nhất, khái quát quá những giá trị đặc 

trưng của lịch sử hình thành miền đất, quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, tinh hoa văn 

hóa đa sắc màu phong phú, đặc trưng phát triển kinh tế và nét đẹp thiên nhiên, Con người 

huyện Châu Phú. 

Màu chủ đạo là màu xanh lá trên nền trắng, màu xanh lá tượng trưng cho màu phù 

sa mang ý nghĩa cho sự tươi sáng của vùng đất trù phú, màu vàng tượng trưng cho sự 

thành công và tràn đầy năng lượng, màu đỏ tượng trưng cho Đảng và Nhà Nước. Ba màu 

sắc hội tụ trong một logo chung tay dẫn dắt đưa huyện Châu Phú càng ngày càng phát 

triển đi lên vươn cao và tỏa sáng./. 

 

 

 

 

 

MS: BTCP.13.28 

Tác giả PHẠM HUỲNH PHƯƠNG DUNG 

Địa chỉ: Số 03, tổ 01 ấp Bình Thới, Xã Bình 

Thủy, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang  

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_B%E1%BA%A3y_Th%C6%B0a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_B%E1%BA%A3y_Th%C6%B0a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_B%E1%BA%A3y_Th%C6%B0a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_B%E1%BA%A3y_Th%C6%B0a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_B%E1%BA%A3y_Th%C6%B0a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_B%E1%BA%A3y_Th%C6%B0a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_B%E1%BA%A3y_Th%C6%B0a
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5. LOGO MS: BTCP.36.130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THUYẾT MINH Ý TƯỞNG LOGO MS: BTCP.36.130 

 

Tính độc đáo của logo huyện Châu Phú được sử dụng nghệ thuật chữ tượng hình 

từ tên địa danh viết tắt “CP”, cùng với các hình tượng tiêu biểu về Châu Phú, tạo dấu ấn 

đậm nét về địa lý, lich sử, văn hóa, thế mạnh phát triển kinh tế địa phương. 

Cấu trúc chứ “CP” là hình tượng TRẦN VĂN THÀNH được khái quát tinh tế nằm 

trang trọng tại trung tâm, tạo điểm nhấn và không gian rộng mở. Tượng trưng cho niềm 

tự hào về truyền thống cách mạng huyện Châu Phú. 

Phần bụng của chữ “P” bừng sáng như ánh hào quang với hình tượng cờ tổ quốc, 

bánh răng công nghiệp hóa nông thôn và bông lúa vàng bội thu,…hứa hẹn một tương lai 

trù phú. 

Phía dưới là dòng sông Hậu đầy ắp nguồn thủy sản, đặc biệt là thế mạnh phát triển 

cá tra. Điều này, tượng trưng cho thiên nhiên và con người được hòa quyện, thể hiện nét 

đẹp văn hóa tình đất và người không thể tách rời, qua đó còn gửi thông điệp Châu Phú là 

miền đất lành hiếu khách, luôn thân thiện đón chào du khách đến tham quan, thu hút đầu 

tư phát triển kinh tế. 

Tổng thể logo là một khối liên kết thống nhất, đường nét năng động, âm dương hài 

hòa thông suốt. Thể hiện Cán bộ và Người dân Châu Phú luôn chung sức phối hợp nhịp 

nhàng, cùng chung tay gìn giữ - phát huy những giá trị truyền thống lịch sử, phát huy lợi 

thế điều kiện địa lý mà thiên nhiên ban tặng. 

Hình thức thể hiện đơn giản, nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa tích cực. Phù hợp làm 

logo cho huyện Châu Phú trong thời kỳ hội nhập hiện nay, nhằm quảng bá hình ảnh địa 

phương thu hút đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch và nhiệm vụ chính trị. Logo dễ 

ứng dụng trên mọi phương tiện và chất liệu khác nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS: BTCP.36.130 

Tác giả PHẠM TAM 

Địa chỉ: 149/52A Trịnh Đình Trọng, P. Phú 

Trung, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 
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6. LOGO MS: BTCP.12.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THUYẾT MINH Ý TƯỞNG LOGO MS: BTCP.12.21 

 

 

- Logo huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cách điệu 2 chữ cái C, P (chữ tên huyện 

Châu Phú) kết hợp với hình tượng Tượng đài Quản cơ Trần Văn Thành, nhánh lúa, 3 nét 

sóng mặt nước và cánh chim bay lên biểu hiện vẻ đẹp thiên nhiên, con người, đồng thời 

tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của một huyện đang trên đà phát triển và 

hội nhập.   

- Tượng đài Quản cơ Trần Văn Thành biểu trưng cho vùng đất Anh hùng giàu 

truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng. Nơi in đậm tinh thần anh dũng, kiên 

cường, bất khuất của Quản cơ Trần Văn Thành và cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa. Ngày nay, 

trên quê hương Châu Phú, truyền thống vẻ vang, hào hùng ấy đã và đang tiếp thêm sức 

mạnh cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang Châu Phú 

trong sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh và phát triển. 

- Ba nét sóng mặt nước tượng trưng cho dòng sông Hậu và hai rạch lớn là Năng 

Gù, Cần Thảo. Đồng thời cũng biểu hiện Châu Phú có hệ thống sông, kênh, rạch chằng 

chịt không những cung cấp nước ngọt dồi dào phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và phục 

vụ cho đời sống người dân, mà còn là hệ thống đường giao thông thủy rất thuận lợi cho 

việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. 

- Hình tượng nhánh lúa nói đến đất đai Châu Phú rất phì nhiêu màu mỡ do sự bồi 

đắp của dòng sông Hậu nên người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, đặc biệt là họ 

trồng cây lúa. 

- Cánh chim vút bay cao biểu hiện tinh thần đoàn kết, sự tương trợ giúp đỡ lẫn 

nhau, sức sống vươn lên mạnh mẽ của nhân dân huyện Châu Phú trong quá trình hình 

thành, xây dựng và phát triển huyện nhà. 

 

 

 

 

 

 

Tác giả TRẦN VĂN NGHĨA  

Địa chỉ : Văn phòng Dự án 1 - Trung tâm Phát 

triển Vùng SENA. Số 35 đường Điện Biên Phủ, 

phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

 

MS: BTCP.12.21 
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7. LOGO MS: BTCP.18.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THUYẾT MINH Ý TƯỞNG LOGO MS: BTCP.18.53 

 

Logo được thể hiện trên bố cục hình tròn vận động tượng trưng cho sự đoàn kết, 

phát triển bền vững và trường tồn. Chuyển tải được thế mạnh đặc trưng kinh tế, văn hóa, 

lịch sử, địa lý nổi bật của huyện. Bên trong logo được tạo hình hai chữ C.P (viết tắt của 

chữ Châu Phú) gắn kết với nhau tạo thành hình chú chim Bồ Câu thể hiện mãnh đất lành 

chim đậu, cũng như thể hiện sự phát triển vươn cao vươn xa, hướng đến tương lai tươi 

sáng của huyện Châu Phú.  

Hình bông lúa trĩu hạt thể hiện nền kinh tế nông nghiệp chủ lực phát triển của 

huyện, cũng vừa thể hiện Châu Phú là vựa lúa lớn của tỉnh An Giang. Nhất là hình bông 

lúa kết hợp với chấm bi tròn phía trên (biểu tượng của khoa học công nghệ) tượng trưng 

cho việc huyện sử dụng các khoa học công nghệ cao vào ngành nông nghiệp góp phần 

tăng thêm lợi nhuận năng suất cao cho người dân nơi đây. Hình bánh răng công nghiệp 

tượng trưng cho khu công nghiệp Bình Long đang phát triển đưa kinh tế huyện chuyển 

mình vươn lên mạnh mẽ. 

Hình các tòa nhà cao tầng vươn lên cao thể hiện mảnh đất anh hùng của Giai thoại 

lịch sử Đức Quản Cơ – Trần Văn Thành đang chuyển mình vươn lên phát triển trỡ thành 

đô thị loại IV và được hiện thực hóa bỡi khu đô thị cao cấp Sao Mai thị trấn Cái Dầu đạt 

chuẩn Đô thị Loại IV. 

Hình Chùm nhãn căng mọng nằm chính giữa logo nhằm giới thiệu sản vật nổi tiếng 

của địa phương Nhãn xuống Khánh Hòa, nhãn xuồng Mỹ Đức được cấp chứng nhận 

VietGAP. 

Đường vệt cong xanh dương dưới cùng là tượng trưng cho con Sông Hậu hiền hòa 

chảy qua địa phận huyện. Mang phù sa, nguồn nước ngọt về bồi đắp cho cây trái tốt tươi, 

tưới tiêu cho nền Nông Nghiệp huyện phát triển bội thu. Cũng như mang lại nguồn lợi lớn 

từ việc đánh bắt, nuôi trồng thủy sản cho huyện. Trong đó nổi bật là khu nuôi cá Tra 

Nam Việt (hình con cá tra). 

Biểu trưng sử dụng màu xanh dương màu hòa bình, hợp tác, phát triển. Màu đỏ thể 

mãnh đất có truyền thống cách mạng. Nhất là màu đỏ thể hiện sự nhiệt huyết, năng động 

sáng tạo của toàn thể cán bộ và người dân nơi đây luôn đoàn kết chung tay dựng xây huyện 

Châu Phú phát triển phồn thịnh vươn ra hội nhập. Biểu trưng có thể ứng dụng trên 

mọi chất liệu./. 
 

 

Tác giả NHÓM THIẾT KẾ MỚI – NGUYỄN 

VĂN NGÁT 

Địa chỉ: 247/45A Lạc Long Quân, Phường 3, 

Quận 11, TP. Hồ Chí Minh. 

 

MS: BTCP.18.53 
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8. LOGO MS: BTCP.38.135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THUYẾT MINH Ý TƯỞNG LOGO MS: BTCP.38.135 

 

- Có thể nói, cái tên Trần Văn Thành luôn là cái tên đầy tự hào khi chúng ta nhắc 

đến Huyện Châu Phú, hình tượng và những câu chuyện lịch sử về ông luôn sống mãi trong 

đời sống nhân dân huyện Châu Phú. Ông chính là Người anh hùng đã lãnh đạo cuộc khởi 

nghĩa Bảy Thưa vang danh ngày nào. Hiện lên với thế hiên ngang, uy lẫm trong logo, 

Tượng đài Đức Quản cơ Trần Văn Thành làm toát lên tinh thần yêu nước bất khuất kiên 

cường của vùng đất Châu Phú, vẻ đẹp của Tượng đài là tấm gương lớn soi sáng cho các 

thế hệ nhân dân Châu Phú lấy làm động lực để đoàn kết vươn lên phát triển kinh tế toàn 

diện. 

- Nhìn vào tổng thể bố cục logo, đập ngay vào mắt ta chính là sự kết hợp hài hoà, 

khoẻ khoắn của 2 chữ cái “CP” (chữ viết tắt của tên huyện Châu Phú) làm nổi bật và tôn 

vinh tên gọi thiêng liêng của huyện Châu Phú. Chữ “P” được tinh tế cách điệu trong hình 

hài Ngọn Quốc kỳ tung bay phất phới thể hiện Châu Phú là huyện giàu truyền thống đấu 

tranh cách mạng, con người Châu Phú dũng cảm gan dạ, chăm chỉ, bền chí lao động sản 

xuất. Kết hợp về mặt hình tượng cùng Ngọn Quốc kỳ, hình tượng Bông hoa Sen bung nở 

tượng trưng cho ý nghĩa: Châu Phú là nơi hội tụ và toả sáng của tinh hoa, văn hoá dân 

tộc, nhân dân Châu Phú đang đón lấy những tương lai, vận hội, thời cơ đầy tươi sáng để 

phát triển nền kinh tế tiến nhanh lên Hiện đại, vững mạnh. 

- Cuộn theo nhịp cong logo, Nhánh Bông lúa chín vàng thể hiện sự no ấm, trù phú 

của vùng đất Châu Phú, đồng thời phản ánh nền Kinh tế Nông nghiệp vững mạnh đang 

trên đà hiện đại hoá rực rỡ của huyện Châu Phú. Biểu tượng Bánh răng xe Công nghiệp 

biểu hiện cho nền Kinh tế Công nghiệp, Dịch vụ đang phát triển nhanh như vũ bão của 

huyện. Sự kết hợp về thị giác của 2 hình tượng Bánh răng xe Công nghiệp và Bông lúa 

chín vàng thể hiện sự phát triển kinh tế vượt bậc của huyện Châu Phú trong thời đại mới. 

- Hình tượng cá Basa tung tăng quẩy nước thể hiện huyện Châu Phú có thế mạnh 

về sản xuất và nuôi trồng thuỷ sản. Cá Basa là một trong những giống cá chủ lực của 

huyện. 

 

 

 

 

 

MS: BTCP.38.135 

Tác giả VÕ DUY HIỆP 

Địa chỉ: Xóm Phú Thọ, thôn Phú Lễ, xã Quảng 

Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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9. LOGO MS: BTCP.30.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THUYẾT MINH Ý TƯỞNG LOGO MS: BTCP.30.105 

 

 

Tổng thể biểu tượng là một khối thống nhất, nằm gọn theo vòng tròn vận động, 

biểu tượng cho sự ấm no hạnh phúc, hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn của quê hương 

huyện Châu Phú. Logo chủ đạo từ 2 từ CP viết tắt của từ Châu Phú. Khoảng âm của chữ 

P trở thành hình ảnh lá cờ Việt Nam đang chuyển mình, tung bay như thể hiện sự chuyển 

mình phát triển của huyện với tinh thần yêu nước của cán bộ nhân dân trong huyện. Ở 

giữa là hình ảnh Quản cơ Trần Văn Thành (thủ lĩnh cuộc kháng Pháp tại Bảy Thưa 1867 

- 1873) tại thị trấn Châu Phú, huyện Châu Phú, An Giang, Việt Nam đại diện cho tinh thần 

đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân trong huyện. Ở dưới là hình ảnh nước đại 

diện cho vùng sông nước. Bên cạnh là hình ảnh bông lúa thể hiện vùng đất nông nghiệp.  

 Màu đỏ thể hiện tinh thần vươn lên, vượt qua thử thách khó khăn phát triển phồn 

vinh và thịnh vượng. Màu nâu thể hiện sự tin cậy và chân thành. Màu xanh lá tượng trưng 

cho sự phát triển, hòa thuận, tươi mát màu mỡ. Màu xanh lá cây còn mang lại cảm xúc an 

toàn. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS: BTCP.30.105 

Tác giả NGUYỄN VĂN THÀNH 

ĐV: Công ty TNHH Thiết Kế Sáng Tạo Á Đông 

Địa chỉ: Ấp Bến Cộ, Xã Đại Phước, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai 
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10. LOGO MS: BTCP.13.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THUYẾT MINH Ý TƯỞNG LOGO MS: BTCP.13.29 

 

Biểu trưng trang trọng với bố cục hình tròn tượng trưng cho sự phát triển cân đối, 

năng động và trường tồn. Màu chủ đạo là màu xanh dương trên nền trắng kết hợp với lá 

cờ đỏ sao vàng tượng trưng cho sự thành công và ngày càng phát triển đi lên vươn cao và 

tỏa sáng. 

Logo huyện Châu Phú cách điệu hình tượng chữ C và P (tên huyện Châu Phú) chữ 

C (có nghĩa là chữ “Châu”) cách điệu từ lá cờ tổ quốc cờ đỏ sao vàng. Đặt chính giữa biểu 

trưng là tượng đài ông Đức Cố Quản Trần Văn Thành (đặt tại thị trấn Cái Dầu), đây là vị 

anh hùng dân tộc, ông thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa thời kháng chiến chống Pháp, 

tượng đài của ông kết hợp với đường cong tạo thành chữ P (có nghĩa là chữ “Phú”), phía 

dưới chữ P có 4 đường thẳng tượng trưng cho con sông Hậu với mặt nước phẳng lặng 

không có sóng gió lúc nào cũng bình yên, con sông rộng lớn hầu như chảy gọn qua giữa 

lòng của huyện Châu Phú. 

Châu Phú còn được biết đến là vùng có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, bên 

cạnh đó huyện Châu Phú cũng có tiềm năng về phát triển công nghiệp (khu công nghiệp 

Bình Long). Và đó là biểu trưng quanh vòng tròn với hình bánh răng màu xanh dương 

tượng trưng cho sự phát triển công nghiệp kết hợp với hình bông lúa tượng trưng cho sự 

phát triển nông nghiệp, và đó chính là thế mạnh phát triển kinh tế ở huyện Châu Phú. 

Phần chữ “Châu Phú” được sử dụng chữ nét đều tạo nên sự chắc chắn mạnh mẽ, 

biểu hiện sức sống mãnh liệt của con người ở huyện Châu Phú. 

Logo huyện Châu Phú là một chỉnh thể thống nhất, khái quát qua những giá trị đặc 

trưng của lịch sử hình thành miền đất, quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, tinh hoa văn 

hóa đa sắc màu phong phú, đặc trưng phát triển kinh tế và nét đẹp thiên nhiên, con người 

huyện Châu Phú./.  

MS: BTCP.13.29 

Tác giả PHẠM HUỲNH PHƯƠNG DUNG 

Địa chỉ: Số 03 Tổ 01 Ấp Bình Thới, Xã Bình 

Thủy, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang  
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