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QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Ban giám khảo cuộc thi  

sáng tác biểu trưng (logo) huyện Cẩm Xuyên 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 
 

Căn cứ Luật Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Thông báo số 61-TB/HU ngày 01/3/2021 của Thường trực Huyện 

ủy về việc thông báo kết luận tại cuộc giao ban ngày 01/3/2021 nghe và cho ý kiến 

về việc tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Cẩm Xuyên;  

Căn cứ Kế hoạch số 500/KH-UBND ngày 03/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

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

Xuyên;  

       Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, sau khi đã thống nhất với 

các phòng, ban liên quan liên quan, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Ban giám khảo cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện 

Cẩm Xuyên gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông: Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban; 

2. Ông: Phạm Văn Thắng  - Phó Chủ tịch UBND huyện - Ủy viên thường trực; 

3. Ông: Lê Hữu Quyền  - Trưởng phòng VH-TT - Ủy viên; 

4.Ông: Phạm Danh Cường  - Giám đốc Trung tâm VHTT; - Ủy viên;  
        

        Kính mời các ông (bà) có tên sau tham gia ủy viên Ban giám khảo 
 

1. Ông: Biện Văn Thuyết - Trưởng Ban TG Huyện ủy - Ủy viên; 

2. Ông: Nguyễn Siêu Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị - Ủy viên; 

3. Ông: Võ Tá Lục - Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên; 

4. Ông: Hoàng Minh Phương - Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam - Ủy  viên; 

5. Ông: Tạ Tâm  - Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam - Ủy  viên; 
 

Điều 2.  Ban Giám khảo có nhiệm vụ: Xây dựng các tiêu chí chấm điểm cho 

tác phẩm dự thi, trình Ban Tổ chức cuộc thi quyết định; Tổ chức việc chấm điểm 

cho tác phẩm dự thi theo quy định tại Thể lệ số 01/TL-BTC ngày 03/3/2021 của 

Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Cẩm Xuyên; Trưởng Ban 

Giám khảo có trách nhiệm theo dõi việc chấm thi; giải quyết những vướng mắc khi 

chấm thi; tổng hợp kết quả chấm thi, xét, xếp giải tác phẩm dự thi trình Ban Tổ 



chức cuộc thi quyết định công nhận; Ban Giám khảo tự giải thể sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ. 

 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Văn hóa - Thông 

tin; các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở VH,TT & DL 

- Chủ tịch, Phó CT UBND huyện phụ trách; 

- Thành viên BTC cuộc thi; 

- Lưu: VT,VH.  
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