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THỂ LỆ 

Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Lộc Hà” 

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 13/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc tổ chức Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng huyện Lộc Hà”, Ban 

Tổ chức Cuộc thi quy định thể lệ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG THỂ HIỆN  

1. Tác phẩm dự thi “Sáng tác biểu trưng (logo) huyện Lộc Hà” cần thể 

hiện được tính khái quát cao, mang nét đặc trưng, chứa đựng giá trị bản sắc của 

huyện để sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh con 

người và quê hương Lộc Hà. 

2. Biểu trưng Lộc Hà là tác phẩm mỹ thuật đồ họa, đảm bảo tính thẩm mỹ 

cao, tính ứng dụng và thể hiện được trên các vật phẩm có chất liệu khác nhau.  

3. Cuộc thi thể hiện tính chuyên nghiệp, nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, 

khách quan; được tổ chức rộng rãi trên quy mô toàn quốc, thu hút được sự tham 

gia đông đảo của các tổ chức và cá nhân. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI  

1. Tất cả công dân Việt Nam trên toàn quốc, công dân Việt Nam đang 

sinh sống và làm việc ở nước ngoài, không phân biệt lứa tuổi đều có thể tham 

gia Cuộc thi (trường hợp dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp làm đại 

diện đủ năng lực, hành vi dân sự trước pháp luật). 

2. Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Thư ký không được 

gửi tác phẩm tham gia dự thi.  

III. YÊU CẦU VỀ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM DỰ THI  

1. Quy định về tác phẩm  

1.1. Quy định chung  

Tác phẩm tham gia phải là sáng tác mới của tác giả, nhóm tác giả, không 

sao chép ý tưởng từ các biểu trưng (logo) ở trong và ngoài nước, tác phẩm chưa 

được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào, chưa tham gia 

cuộc thi nào khác; không vi phạm bản quyền, không vi phạm Luật Sở hữu trí 

tuệ. Mỗi tác giả/nhóm tác giả tham gia gửi không quá 05 (năm) tác phẩm. 
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1.2. Nội dung tác phẩm 

Biểu trưng thể hiện được khái quát, mang đặc trưng riêng bản sắc văn 

hóa, lịch sử truyền thống, con người Lộc Hà; có tính duy nhất, biểu tượng cao, 

cô đọng, sáng tạo, không trùng lặp với bất cứ biểu trưng nào khác; thể hiện tính 

thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng. Thuận tiện khi sao 

chép, phóng to, thu nhỏ làm biểu trưng, phù hiệu trong việc tuyên truyền, quảng 

bá, đảm bảo độ phân giải đồng đều, sắc nét khi sử dụng và sử dụng lâu dài, thể 

hiện được trên các vật phẩm có các chất liệu và hình thức khác nhau. 

1.3. Hình thức thể hiện 

Tác phẩm thể hiện bằng hình thức đồ họa (vi tính hoặc vẽ tay) trên 

01(một) trang giấy dày, cứng, khổ A4 (21cm x 27,9 cm), thể hiện không quá 3 

(ba) màu sắc (kể cả màu trắng), đảm bảo khi in đơn sắc và thu nhỏ không làm 

mất chi tiết. Trình bày 01(một) mẫu lớn nằm chính giữa đúng kích thước chiều 

ngang 15cm. Phía dưới mẫu lớn, góc bên phải tác phẩm in thêm 01 (một) mẫu 

đen trắng nhỏ kích thước 3cm x 4cm.  

Tác phẩm dự thi không được ký tên, không được sử dụng bất cứ ký hiệu 

nào khác và phải đóng gói, niêm phong, có mã số tự chọn ghi mặt ngoài phong 

bì trùng khớp với mã số ghi trên mẫu tác phẩm dự thi. Bên trong phong bì ghi 

đầy đủ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại người dự thi.  

1.4. Bản thuyết minh: Mỗi tác phẩm dự thi kèm theo một bản thuyết minh 

không quá 400 từ (đánh máy trên khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman, 

cỡ chữ 14) về ý tưởng sáng tác, ý nghĩa tác phẩm, phương pháp và chất liệu thể 

hiện. Trên bản thuyết minh ghi rõ mã số giống như mã số đã ghi ở mặt sau tác 

phẩm dự thi và có Logo đen trắng, kích thước mỗi chiều không quá 4cm. 

2. Hồ sơ dự thi: 

- Phiếu dự thi: Mỗi tác giả/nhóm tác giả dự thi đều phải có một phiếu dự 

thi, nội dung phiếu ghi đầy đủ các thông tin: Họ tên tác giả; ngày tháng năm 

sinh; quê quán, thường trú; số CMND/CCCD, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, 

email, chữ ký của tác giả và mã số dự thi giống như mã số đã ghi ở tác phẩm dự 

thi (theo mẫu đính kèm).  

- Mẫu thiết kế logo được in màu trên giấy A4 (03 bản) kèm 01 CD hoặc 

USB có chứa file gốc thiết kế logo. 

- Bản thuyết minh ý tưởng. 

- Văn bản ủy quyền cho 01 cá nhân đứng ra đại diện (nếu là nhóm tác giả). 
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Lưu ý: Tác phẩm gửi dự thi không gấp, không cuộn tròn, không ép 

plastic. Tất các các tài liệu quy định trên đựng trong phong bì lớn dán kín, bên 

ngoài ghi rõ: Tác phẩm dự thi “Sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Lộc Hà”. 

3. Thời gian, hình thức gửi và địa chỉ nhận tác phẩm dự thi 

3.1. Thời gian nhận: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/4/2022. Đối 

với các tác phẩm gửi qua đường bưu điện, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ lấy ngày ghi 

trên dấu bưu điện là ngày nộp tác phẩm. 

3.2. Hình thức gửi tác phẩm dự thi: Tác giả gửi hồ sơ trực tiếp chức hoặc 

gửi qua đường bưu điện đến Ban Tổ chức.  

3.3. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Lộc Hà, Tổ dân phố  Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

Liên hệ: bà Nguyễn Thị Thùy Mỹ, điện thoại: 0912.969.987, email: 

thuymy45@gmail.com; bà Nguyễn Thị Phương Loan, điện thoại 0972.262.585, 

email: phuongloan110@gmail.com. 

Lưu ý: Ban Tổ chức sẽ cho đăng một số tư liệu, bài viết, hình ảnh, video 

clip trên Cổng thông tin điện tử huyện, địa chỉ: locha.hatinh.gov.vn để các tác 

giả tham khảo về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế, văn hóa, lịch sử, danh 

lam thắng cảnh của địa phương phục vụ sáng tác.  

4. Quy định về tác giả 

Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm  hoàn toàn về mặt pháp lý và sở hữu 

trí tuệ đối với tác phẩm của mình. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm khi xảy ra 

tranh chấp quyền tác giả và các quyền khác liên quan đến tác phẩm dự thi. 

Trong quá trình tham gia Cuộc thi, tác giả không được sử dụng tác phẩm 

đã gửi tham dự để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác hoặc đã công bố trên các 

phương tiện thông tin đại chúng.  

Tác giả của mẫu thiết kế được chọn làm biểu trưng (logo) có trách nhiệm 

sửa đổi, bổ sung các chi tiết cần thiết đối với tác phẩm được chọn cho phù hợp 

theo yêu cầu và nộp bổ sung file gốc (dữ liệu số) cho Ban Tổ chức. 

Tác giả đã nộp hồ sơ tham dự nếu muốn rút hồ sơ phải có văn bản thông 

báo đến Ban Tổ chức trước thời hạn kết thúc nộp hồ sơ. 

5. Quy định về tác phẩm được chọn làm biểu trưng (logo) huyện Lộc Hà 

Bản quyền tác phẩm đạt giải thuộc về UBND huyện Lộc Hà. UBND 

huyện Lộc Hà được toàn quyền sử dụng tác phẩm được chọn dưới mọi hình thức 

và không giới hạn thời gian. Trường hợp tác phẩm đạt giải vi phạm bản quyền, 

Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và công bố rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

mailto:thuymy45@gmail.com
mailto:phuongloan110@gmail.com
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Tất cả các tác phẩm tham gia Cuộc thi đạt giải hay không đạt giải, Ban Tổ 

chức sẽ không hoàn trả lại hồ sơ cho tác giả. 

IV. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập Hội đồng 

Giám khảo. Hội đồng Giám khảo làm việc theo chế độ tập thể. 

2. Hội đồng Giám khảo tiến hành đánh giá, thẩm định chọn từ 4-5 tác 

phẩm đảm bảo yêu cầu đặt ra để trình Ban Tổ chức; 

3. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng hình thức phát phiếu; đăng tải tác 

phẩm biểu trưng (logo) kèm theo bản thuyết minh trên Cổng thông tin điện tử 

huyện Lộc Hà (thời gian đăng tải 10 ngày) để Nhân dân đóng góp ý kiến.  

4. Tổ chức hội nghị toàn huyện để đóng góp ý kiến trực tiếp các tác phẩm 

của Ban Tổ chức đề xuất;  

5. Tổ chức họp Hội đồng Giám khảo để thống nhất và bỏ phiếu kín chọn 

01 (một) tác phẩm tốt nhất làm biểu trưng (logo) huyện Lộc Hà.    

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG  

Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận và tiền thưởng cho 01(một) giải nhất 

50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng); 04 (bốn) giải khuyến khích, mỗi giải 

5.000.000đ (Năm triệu đồng). 

 VII. TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG   

1. Thời gian chấm tác phẩm: Từ ngày 11 đến ngày 25/4/ 2022; 

 - Kết quả Cuộc thi được thông báo trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và công bố tại hội nghị ngay sau khi có kết quả tuyển chọn; 

- Đăng ký bản quyền tác phẩm theo quy định; 

2. Lễ tổng kết và trao giải:  Ban Tổ chức sẽ thông báo sau. 

    Ban Tổ chức mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, sự phối hợp của các đơn vị 

liên quan để tổ chức Cuộc thi thành công tốt đẹp. 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Sở VHTTDL, Hội VHNT tỉnh; 

- Sở VHTTDL, Hội VHNT các tỉnh, thành phố 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh (thông báo);                                            

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện 

- Ban Tổ chức Cuộc thi; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, trường học; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, VHTT. 

 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Cường 

 



TÓM TẮT ĐẶC TRƯNG HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH 

 

Địa lý, địa hình: Lộc Hà là huyện ven biển được thành lập cách đây vừa tròn 

15 năm (2007)  với diện tích tự nhiên là 118,53 km2, dân số 8,6 vạn, có 12 đơn vị 

hành chính gồm 11 xã và 01 thị trấn. Là vùng đất dựa lưng vào dãy núi Bằng Sơn 

vừa có rừng, có biển và đồng bằng, sông ngòi. Đường bờ biển thỏa dài 12km, cát 

mịn, nước trong. Có các ngọn núi thiêng thuộc 99 ngọn núi Hồng sừng sững hiên 

ngang như khí phách, con người Hà Tĩnh nói chung, Lộc Hà nói riêng gắn với bao 

huyền tích huyền thoại như núi Am Tiên, núi Bằng Sơn, núi Hồng... 

Về kinh tế: Ngành nghề chủ đạo là nông nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thủy 

hải sản; thương mại. Định hướng trong thời gian tới tập trung phát triển theo hướng 

nông nghiệp, du lịch dịch vụ, chú trọng phát triển Khu du lịch biển Cửa Sót. Có 

Cảng cá Cửa Sót là Cảng cá lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay 12/12 xã, thị trấn đã 

đạt chuẩn Nông thôn mới, huyện đang gấp rút hoàn thành các tiêu chí và dự kiến 

đạt chuẩn Nông thôn mới vào tháng 4 năm 2022.  

Về Văn hóa: Là vùng đất “địa linh nhân kiệt” với nhiều nhân vật lịch sử, danh 

nhân nổi tiếng như Nguyễn Văn Giai, Mai Thế Quý, Phan Huy Chú, Phan Huy Ích, 

Nguyễn Đổng Chi, Nguyễn Hằng Chi… Hệ thống di tích lịch sử văn hóa, danh 

thắng phong phú với 61 di tích (06 di tích cấp quốc gia và 55 di tích cấp tỉnh) đã 

được xếp hạng cùng với nhiều lễ hội lớn nhỏ, nổi bật như: Các di tích cấp Quốc gia 

Chùa Chân Tiên trên núi Am Tiên xã Thịnh Lộc, dòng họ Phan Huy xã Thạch 

Châu, Đền thờ Tể tướng Nguyễn Văn Giai ở xã Ích Hâu, Đền thờ vọng Chiêu trưng 

Đại vương Lê Khôi, địa chỉ đỏ Đình Đỉnh Lự - nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên 

của Hà Tĩnh di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Cả. Các di tích cấp tỉnh như Đền thờ 

vua Mai Hắc Đế, Chùa Kim Dung núi Bằng Sơn, chùa Phổ Độ gắn với cầu Hộ Độ 

nổi tiếng trong bài hát Đường về Hộ Độ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Và nhiều 

người con thành đạt trên khắp mọi miền đất nước cũng như ở nước ngoài, tiêu biểu 

như Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; doanh nhật Phạm Nhật 

Vượng -  Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup… 

Về con người và đời sống xã hội: Người dân Lộc Hà vốn có truyền thống cần 

cù, chịu thương chịu khó, đoàn kết từ bao đời trong quá trình bảo vệ và xây dựng 

đất nước. Ngoài chăm lo phát triển kinh tế, người dân còn quan tâm đến đời sống 

văn hóa tinh thần, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vào đời sống thực tiễn 

như Dân ca Ví Giặm, các hoạt động văn nghệ, thể thao. Đời sống ngày càng phồn 

vinh, đồng đều giữa các địa phương. 



Huyện Lộc Hà có thế mạnh về phát triển kinh tế biển, dịch vụ, du lịch, nông 

nghiệp. Toàn huyện có 10 sản phẩm (mực, nước mắm, dầu lạc) đạt chuẩn OCOP 3 

sao; chè xanh xã Hồng Lộc được công nhận nhãn hiệu quốc gia, mực Thạch Kim 

được cấp thương hiệu của Bộ Khoa học Công nghệ. Năm 2018, Biển Lộc Hà được 

công nhận là khu du lịch cấp tỉnh. Trong những năm qua, huyện Lộc Hà có sự phát 

triển vượt bậc. Giá trị sản xuất  đạt hơn 3.620 tỷ đồng, tổng thu nhập bình quân đầu 

người đạt 40 triệu đồng; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91%, thôn/tổ dân văn hóa phố 

đạt 100%./. 



UBND HUYỆN LỘC HÀ 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

“SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG” 

  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Lộc Hà, ngày 18 tháng 02 năm 2022 

 

THƯ MỜI 
Tham gia Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) huyện Lộc Hà” 

 

Kính gửi:  

   - Hội Mỹ thuật Việt Nam; 

   - Sở Văn hóa - Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

các tỉnh, thành phố; 

- Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố; 

- Các tổ chức, cá nhân trong cả nước. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 13/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc tổ chức Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) huyện Lộc Hà”, 

Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân trong cả nước 

tham gia với các nội dung sau: 

1. Mục đích, yêu cầu, nội dung thể hiện  

- Tác phẩm dự thi “Sáng tác biểu trưng (logo) huyện Lộc Hà” cần thể hiện 

được tính khái quát cao, mang nét đặc trưng, chứa đựng giá trị bản sắc của 

huyện để sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh con 

người và quê hương Lộc Hà. 

- Biểu trưng Lộc Hà là tác phẩm mỹ thuật đồ họa, đảm bảo tính thẩm mỹ 

cao, tính ứng dụng và thể hiện được trên các vật phẩm có chất liệu khác nhau.  

2. Đối tượng tham gia 

Tất cả công dân Việt Nam trên toàn quốc, công dân Việt Nam đang sinh 

sống và làm việc ở nước ngoài, không phân biệt lứa tuổi đều có thể tham gia 

Cuộc thi (trường hợp dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp làm đại diện 

đủ năng lực, hành vi dân sự trước pháp luật). 

 3. Thời gian, hình thức gửi và địa chỉ nhận tác phẩm dự thi 

- Thời gian nhận: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/4/2022. Đối 

với các tác phẩm gửi qua đường bưu điện, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ lấy ngày ghi 

trên dấu bưu điện là ngày nộp tác phẩm. 

- Hình thức gửi tác phẩm dự thi: Tác giả gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua 

đường bưu điện đến Ban Tổ chức.  



- Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc 

Hà, Tổ dân phố  Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Liên 

hệ: bà Nguyễn Thị Thùy Mỹ, điện thoại: 0912.969.987, email: 

thuymy45@gmail.com; bà Nguyễn Thị Phương Loan, điện thoại 0972.262.585, 

email: phuongloan110@gmail.com. 

Thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của huyện Lộc Hà (www.locha.hatinh.gov.vn) hoặc liên hệ qua số điện thoại 

0912.969.987/0917.126.889. (Chi tiết vui lòng xem thêm Thể lệ và Bản giới 

thiệu tóm tắt về huyện Lộc Hà được gửi kèm theo). 

Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng đề nghị quý cơ quan chia sẻ thông tin tới 

các đơn vị trực thuộc và rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia của các cơ 

quan, tổ chức, các nghệ sĩ chuyên và không chuyên trên toàn quốc. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VH. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 
TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA& THÔNG TIN 

Nguyễn Thị Phương Loan 
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