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THỂ LỆ 
Cuộc thi sáng tác biểu trƣng (logo) huyện Cẩm Xuyên 

 

Căn cứ Kế hoạch số 500/KH-UBND  ngày 03/3/2021 của UBND huyện Cẩm 

Xuyên về việc Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Cẩm Xuyên. 

Căn cứ Quyết định số: 1026/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND huyện 

Cẩm Xuyên về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) 

huyện Cẩm Xuyên. 

 Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Cẩm Xuyên xây dựng 

thể lệ cuộc thi như sau: 

I. NỘI DUNG, CHỦ ĐỀ VÀ ĐỐI TƢỢNG DỰ THI 

1. Nội dung, chủ đề  

 Thông qua hình tượng nghệ thuật biểu trưng (logo) huyện Cẩm Xuyên có tầm 

khái quát thể hiện về vẽ đẹp thiên nhiên, về lịch sử, bản sắc văn hóa, truyền thống 

yêu nước và cách mạng của vùng đất và con người Cẩm Xuyên; Đồng thời phản 

ánh được tiềm năng, lợi thế của huyện Cẩm Xuyên trong phát triển kinh tế - xã hội 

thời gian tới. 

2. Đối tƣợng dự thi 

 Các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, nhà điêu khắc, thiết kế, 

họa sỹ, kiến trúc sư và những người am hiểu về nghệ thuật hội họa trên mọi miền 

đất nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.   

 Thành viên Ban giám khảo được tham gia dự thi nhưng không được chấm bài 

dự thi của mình. 

II.  TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Yêu cầu về tác phẩm dự thi 

Tác phẩm dự thi phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

- Nội dung, tính mỹ thuật: thể hiện khái quát về vẽ đẹp thiên nhiên, về lịch sử, 

bản sắc văn hóa truyền thống yêu nước và cách mạng của vùng đất và con người 

Cẩm Xuyên; Đồng thời phản ánh được tiềm năng, lợi thế của huyện Cẩm Xuyên 

trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thời gian tới.  

 - Tính ứng dụng: Thuận tiện khi sao chép, phóng to, thu nhỏ, đảm bảo độ 

phân giải đều, sắc nét khi đưa vào máy tính, truyền qua fax và thể hiện được trên 

các vật phẩm có các chất liệu, hình thức khác nhau. 

 - Tính dễ hiểu, dễ nhớ: Thể hiện ý nghĩa một cách chân phương, có thể hiểu 

được đối với người có trình độ học vấn bình thường, dễ nhớ, dễ nhận biết. 

 2. Yêu cầu về quy cách và hình thức trình bày 

 - Tác phẩm dự thi được in trên giấy trắng dày, cứng, khổ giấy A4. 
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 - Mẫu thiết kế được sử dụng tối đa 4 màu, không sử dụng hình thức chuyển 

màu để dễ sử dụng trên các chất liệu khác nhau, đảm bảo biểu trưng khi thu nhỏ còn 

2,5cm vẫn thấy rõ, sắc nét, hình dáng và nét chữ. 

  - Kèm theo mỗi tác phẩm có 01 bản thuyết minh mô tả ý tưởng, ý nghĩa nội 

dung của phương án thiết kế (không quá 500 từ trên giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ 

Times New Roman) và 01 CD lưu bản gốc thiết kế theo đúng tỷ lệ được xuất hình 

ảnh định dạng .JPG). 

 - Mỗi tác phẩm thể hiện trên 02 mẫu kích thước khác nhau (lớn nhất 15cm, 

nhỏ nhất 2,5cm, trong đó 01 mẫu nhỏ được thể hiện đen trắng). 

  - Không ghi tên tác giả ở trên mặt trước tờ giấy mà chỉ ghi mã số dự thi với 

07 chữ cái và số và ký tự do tác giả tự chọn để đặt tên cho tác phẩm dự thi. Ví dụ: 

HA00322; NH00123.... 

 3. Yêu cầu đối với tác giả dự thi 

 - Đúng đối tượng dự thi. 

 - Chấp hành Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Cẩm Xuyên. 

 - Mỗi tác giả tham gia không quá 2 tác phẩm biểu trưng do chính mình sáng 

tác. Các tác phẩm phải khác nhau về họa tiết, đường nét, thiết kế; không chấp nhận 

trường hợp tác phẩm dự thi chỉ khác nhau về cách phối màu hay thay đổi những chi 

tiết quá đơn giản. 

 - Tác giả phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình, 

đảm bảo tác phẩm không trùng lặp với ý tưởng của các logo đã có ở Việt Nam và 

trên Thế giới, không vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với chủ đề 

của cuộc thi, không có tranh chấp bản quyền. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm 

trong trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến bản quyền tác phẩm dự thi. 

Nếu các tác phẩm được trao giải vi phạm pháp luật bản quyền, Ban tổ chức, Ban 

giám khảo sẽ xem xét thu hồi giải thưởng. 

 - Ban tổ chức không trả lại các tác phẩm tham dự cuộc thi trong bất kỳ trường 

hợp nào và được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ các hoạt 

động của huyện Cẩm Xuyên. 

 4. Quy định về bản quyền đối với những tác phẩm đạt giải 

 - UBND huyện Cẩm Xuyên sở hữu bản quyền sử dụng vô thời hạn cũng như 

toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu biểu trưng được sử dụng làm biểu 

trưng (logo) của huyện Cẩm Xuyên. 

 - UBND huyện Cẩm Xuyên toàn quyền quyết định về việc chọn mẫu biểu 

trưng (logo) nào được ứng dụng trong thực tế và có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, 

bổ sung một số chi tiết cho phù hợp với đặc điểm khi sử dụng làm biểu trưng (logo) 

chính thức. 

 - Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các biểu trưng 

tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác. 

 5. Hồ sơ dự thi gồm có 

 - Đơn đăng ký dự thi. 

 - Tác phẩm (mẫu biểu trưng dự thi) 

 - Bản thuyết minh ý tưởng của từng mẫu biểu trưng dự thi.  

 - 01 đĩa CD (hoặc USB) lưu file mẫu biểu trưng dự thi với chất lượng tốt. 
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 - Bản cam kết của thí sinh về bản quyền biểu trưng do chính mình sáng tác, 

không sao chép và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm về các quy định 

của pháp luật có liên quan đến bản quyền 

 - Phiếu thông tin về tác giả: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh 

nhân dân, địa chỉ thường trú, số điện thoại, email (nếu có), số lượng tác phẩm dự 

thi, mã số tác phẩm dự thi. 

 - Hồ sơ được cho vào bao thư lớn, ngoài bao thư ghi tên họ, địa chỉ người 

gửi, địa chỉ Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo địa chỉ sau: 

 

TÁC PHẨM THAM GIA 

CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƢNG (LOGO) HUYỆN CẨM XUYÊN 

Kính gửi: Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Cẩm 

Xuyên 

Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND huyện Cẩm Xuyên, số 175 

đường Hà Huy Tập - Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

Điện thoại: 0985902221 hoặc 0989635293; 

Gmail: vhttcx@gmail.com 

 

III. THỜI GIAN THI VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI: 

1. Thời gian tổ chức cuộc thi 

Ban Tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 

30/4/2021 (tác giả ở xa căn cứ dấu bưu điện). 

 2. Thời gian chấm chọn  

 - Vòng sơ khảo: Từ  05/5/2021 đến 12/5/2021. Chọn 6 tác phẩm vào vòng 

chung khảo.  

 - Từ ngày 15/5/2021 đến 22/5/2021: Mời 6 tác giả có tác phẩm được chọn 

vào vòng chung khảo chỉnh sửa tác phẩm, gửi tác phẩm (sau khi đã chỉnh sửa) và 

bản thuyết minh tác phẩm của mình tới Ban giám khảo. 

 - Chấm chọn vòng chung khảo: Từ ngày 25/5/2021 đến 30/5/2021. 

 - Tổ chức lễ trao giải thưởng và Giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải, 

đồng thời công bố biểu trưng chính thức của huyện Cẩm Xuyên (dự kiến 

31/05/2021). 

- Từ ngày 31/5/2021: Làm thủ tục đăng ký bản quyền sở hữu. 

 Nếu không chọn được tác phẩm đạt yêu cầu Ban tổ chức có thể quyết định 

tiếp tục kéo dài thêm thời gian dự thi. 

 3. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi 

 Các tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi của mình trực tiếp hoặc qua đường bưu 

điện về địa chỉ:  

 Phòng Văn hóa và Thông tin - UBND huyện Cẩm Xuyên   

 Địa chỉ: Số 175 Đường Hà Huy Tập - Thị Trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.  

 ĐT: 0989635293 hoặc 0985902221; Gmail: vhttcx@gmail.com 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 
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 - 01 giải nhất: 30 triệu đồng, kèm theo giấy chứng nhận của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân huyện; 

 - 05 giải khuyến khích: 3 triệu đồng, kèm theo giấy chứng nhận của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân huyện; 

 Trên đây là Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Cẩm Xuyên, Ban 

tổ chức cuộc thi rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tác 

giả trong và ngoài tỉnh./.  

 
 Nơi nhận: 
- Sở VHTT; Sở DL, Sở TTTT; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn. 

- Lưu: VT, BTC. 
 

PHÓ TRƢỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Văn Thắng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 

Cuộc thi sáng tác biểu trƣng (logo) huyện Cẩm Xuyên 

(Gửi kèm theo Hồ sơ dự thi mẫu thiết kế biểu trưng) 

 

 Kính gửi: BTC Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh. 

 Tên cá nhân/tổ chức (Chữ in hoa có dấu):................................................... 

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

 Số CMND:................................., ngày cấp:........................., nơi cấp:............... 

 Trình độ văn hóa:.......................................................................................... 

 Trình độ chuyên môn:......................................................................................... 

 Dân tộc:...................................Giới tính:..................................................... 

 Đơn vị công tác (nếu có):............................................................................. 

 Địa chỉ liên lạc:............................................................................................... 

 Email:............................................................................................................ 

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

 Là tác giả của mẫu thiết kế biểu trưng (logo) dự thi (tên, số lượng mẫu): 

 1.................................................................................................................... 

 2.................................................................................................................... 

 3.................................................................................................................... 

 4.................................................................................................................... 

 5.................................................................................................................... 

 Hồ sơ dự thi gồm có: 

 1.................................................................................................................... 

 2.................................................................................................................... 

 3................................................................................................................... 

 4................................................................................................................... 

 5................................................................................................................... 

 Sau khi nghiên cứu kỹ thể lệ cuộc thi, tôi (chúng tôi) xin được tham dự Cuộc 

thi "Sáng tác biểu trưng (logo) huyện Cẩm Xuyên". Tôi (chúng tôi) xin cam đoan 

mẫu dự thi trên là do tôi (chúng tôi) thiết kế, sáng tạo ra và các tài liệu gửi kèm là 

hoàn toàn phù hợp với bản gốc mà tôi đang giữ. Tôi (chúng tôi) cam kết không vi 

phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ ai và thực hiện nghiêm túc các điều khoản 

được quy định trong thể lệ cuộc thi. Nếu sai, tôi (chúng tôi) xin chịu hoàn toàn trách 

nhiệm./. 

                                                     .........................., ngày......tháng......năm 2021 

                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên) 
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