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THÔNG BÁO 

Về việc công bố kết quả chấm thi Cuộc thi thiết kế logo nhãn hiệu chứng nhận  

và slogan cho sản phẩm gạo An Giang 
______________________________________ 

 

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-SKHCN ngày 09/ 8/2022 của Sở Khoa học 
và Công nghệ An Giang về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Cuộc thi 
thiết kế logo nhãn hiệu chứng nhận và slogan cho sản phẩm gạo An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-BTCCT ngày 10/8/2022 của Ban Tổ chức 
Cuộc thi Cuộc thi thiết kế logo nhãn hiệu chứng nhận và slogan cho sản phẩm gạo 
An Giang về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi thiết kế logo nhãn hiệu chứng nhận và 
slogan cho sản phẩm gạo An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-BTCCT ngày 22/9/2022 của Ban Tổ chức 
Cuộc thi Cuộc thi thiết kế logo nhãn hiệu chứng nhận và slogan cho sản phẩm gạo 
An Giang về việc ban hành Quy chế chấm thi Cuộc thi thiết kế logo nhãn hiệu 
chứng nhận và slogan cho sản phẩm gạo An Giang; 

Căn cứ Biên bản số 86b/BB-HĐGK ngày 11/10/2022 của Hội đồng Chấm 
thi Cuộc thi thiết kế logo nhãn hiệu chứng nhận gạo và slogan cho sản phẩm gạo 
An Giang. 

Sở Khoa học và Công nghệ An Giang (Ban Tổ chức Cuộc thi thiết kế logo 
nhãn hiệu chứng nhận và slogan cho sản phẩm gạo An Giang) công bố kết quả 
chấm thi Cuộc thi thiết kế logo nhãn hiệu chứng nhận gạo và slogan cho sản 
phẩm gạo An Giang như sau: 

tt Xếp giải Mã tác phẩm Tác phẩm 

I Logo   

1 Giải nhất LAG15 

 



2 
 

tt Xếp giải Mã tác phẩm Tác phẩm 

2 Giải nhì LAG22 

 

3 Giải ba LAG21 

 

II Slogan   

1 Giải nhất SAG07 

 

 Trong thời hạn 30 ngày, từ ngày công bố kết quả chấm thi, nếu không có 

tổ chức, cá nhân khiếu nại về bản quyền, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang 

sẽ quyết định công nhận kết quả đạt giải thưởng Cuộc thi thiết kế logo nhãn hiệu 

chứng nhận và slogan cho sản phẩm gạo An Giang và sẽ dự kiến trao giải cho các 

tác phẩm đạt giải trong tháng 12 năm 2022; đồng thời, đưa ra phương án xử lý vi 

phạm nếu xảy ra trường hợp bài dự thi đạt giải có vi phạm về bản quyền./.  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Cục Sở hữu trí tuệ; 

- Văn phòng đại diện Cục SHTT tại TPHCM; 

- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố; 

- Các Trường Đại học, Trường Cao đẳng; 

- Báo An Giang; Đài PT&TH An Giang; 

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở KH&CN; 

- Lưu: VT, QLCN. 
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