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KẾ HOẠCH 

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

 Thực hiện 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, Ủy ban 

nhân dân huyện xây dựng kế hoạch cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Lựa chọn biểu trưng (logo) của huyện Cẩm Xuyên nhằm phục vụ các sự 

kiện chính trị, văn hóa, xã hội của huyện và để tuyên truyền, giới thiệu quảng bá 

những tiềm năng, lợi thế phát triển của huyện nhà. 

 2. Yêu cầu 

 - Về nội dung: Biểu trưng (logo) được lựa chọn phải thể hiện được những 

nét riêng có của quê hương Cẩm Xuyên: phản ánh khái quát về vẽ đẹp thiên nhiên, 

về lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng, về bản sắc văn hóa 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. 

 - Về hình thức: Biểu trưng (logo) được lưa chọn phải là tác phẩm mang tính 

mỹ thuật và khái quát cao, rõ nét, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng 

với công chúng; Có tính ứng dụng cao, thuận lợi trong việc in ấn, sao chép, phóng 

to, thu nhỏ và có thể thể hiện được trên nhiều chất liệu khác nhau.  

 II.  NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CUỘC THI 

 1. Tên cuộc thi: "Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Cẩm Xuyên" 

 2. Đối tượng tham gia 

 - 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.  

- Mỗi tác giả tham gia sáng tác biểu trưng (logo) gửi không quá 02 tác phẩm.  

 - Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo được tham gia dự thi, nhưng 

không được trực tiếp chấm bài dự thi của mình.  

 3. Thời gian dự 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).  
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 4. Thời gian chấm chọn 

 - Vòng sơ khảo: Từ  05/5/2021 đến 12/5/2021. Chọn 06 tác phẩm vào vòng 

chung khảo.  

 - Từ ngày 15/5/2021 đến 22/5/2021: Mời 06 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. 

 III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO 

 1. Thành lập Ban tổ chức cuộc thi  

 - Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban. 

 - Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách văn xã làm phó trưởng ban trực 

 - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin làm phó trưởng ban. 

 - Thành viên Ban tổ chức gồm: Trưởng Ban tuyên giáo HU, Trưởng phòng 

Tài chính-Kế hoạch, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng nội 

vụ, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện,  

UBMTTQ huyện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện. 

 2. Thành lập Ban giám khảo  

 - Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban giám khảo. 

 - Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách văn xã làm ủy viên thường trực. 

 - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Ủy viên; 

- Trưởng phòng VHTT huyện - Ủy viên; 

 - Mời 03 đến 05 ủy viên hội đồng là các nhà chuyên môn trong và ngoài tỉnh 

có uy tín trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật.   

 3. Thành lập Tổ thư ký, giúp việc Ban giám khảo. 

 - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện - Tổ trưởng 

 - Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện   - Tổ phó 

 - Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện - Tổ viên 

 - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin    - Tổ viên. 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Sử dụng nguồn kinh phí tuyên truyền kỷ niệm 180 năm danh xưng huyện 

Cẩm Xuyên để tổ chức cuộc thi. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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 1. Phòng Văn hóa và Thông tin  

 - Tham mưu UBND huyện ban hành Thể lệ, Quyết định thành lập Ban tổ 

chức, Ban giám khảo cuộc thi, Tổ thư ký, giúp việc và là cơ quan thường trực Ban 

tổ chức cuộc thi. 

 - Nhận và tổng hợp bài dự thi chính xác, đúng quy định; cung cấp tư liệu, 

thông tin cơ bản với các tổ chức, cá nhân có yêu cầu về những nội dung liên quan 

đến cuộc thi, thường xuyên báo cáo kết quả cuộc thi cho Thường trực UBND huyện. 

 - Liên hệ và đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên hiệp các Hội 

Văn học Nghệ thuật tỉnh phát hành thông báo rộng rãi đến các tác giả là những nhà 

điêu khắc, họa sỹ, kiến trúc sư và công dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh 

trong cả nước tham gia dự thi và tiếp nhận các tác phẩm dự thi. 

 - Tham mưu UBND huyện mời Hội đồng nghệ thuật Sở Văn hóa - TT, Sở 

Du lịch, Liên hiệp Hội VHNT cùng Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện 

vào Ban Giám khảo. 

 - Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện và các xã, thị trấn 

tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về cuộc thi. 

 - Phối hợp với Phòng Nội vụ lập danh sách tập thể, cá nhân có thành tích 

trong tổ chức thực hiện Cuộc thi đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng. 

 - Lập dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi và các kinh phí liên quan khác để tổ 

chức thực hiện kế hoạch trên. 

 2. Văn phòng HĐND-UBND huyện 
 - Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện theo dõi, kiểm tra việc 

triển khai thực hiện kế hoạch của cơ quan, đơn vị được UBND huyện giao nhiệm 

vụ. 

 - Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị các điều kiện phục vụ 

việc chấm chọn các tác phẩm dự thi. 

 - Tham mưu giấy mời tổng kết trao giải cuộc thi. 

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

 Trên cơ sở kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức Cuộc thi, tham mưu cho 

UBND huyện bố trí kinh phí để triển khai Cuộc thi đạt hiệu quả. 

 4. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, cổ động trực quan giới thiệu về 

cuộc thi, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị các điều kiện để tổ 

chức phát động, chấm thi và trao giải cuộc thi.  

 - Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền hình để kịp 

thời tuyên truyền, giới thiệu kế hoạch, nội dung, thể lệ cuộc thi trên sóng truyền 

thanh truyền hình huyện, tỉnh để các tổ chức, cá nhân biết và tham gia cuộc thi. 
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 - Làm việc với các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh để đăng tải giới 

thiệu các nội dung liên quan đến cuộc thi.  

 5. Phòng Nội vụ huyện 

Tham mưu các quyết định khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích 

trong tổ chức cuộc thi đạt kết quả tốt.  

 6. Đề nghị UBMTTQ huyện, các hội, đoàn thể cấp huyện 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động, vận động cán bộ, hội viên và 

các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Cẩm 

Xuyên, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn căn cứ vào nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch tỉnh; 
- 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; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Văn Bình 
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