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  SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TÁC 

BIỂU TRƯNG QUẢNG TRƯỜNG 

HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

Số:  1128/TB-BTC Nghệ An, ngày 13 tháng 5 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) 

 Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ 

 

Căn cứ Quyết định số 6686/UBND-VX ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày 

khánh thành và phát huy giá trị Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác 

Hồ, 

Thực hiện Kế hoạch số 1110/KH-SVHTT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của 

Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An về việc tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng 

(logo) Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tỉnh Nghệ An và Quyết 

định số 1124/QĐ-SVHTT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể 

thao về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Quảng 

trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, 

Ban Tổ chức thông báo Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức chọn mẫu biểu trưng (logo) có tính khái 

quát cao, chứa đựng giá trị bản sắc Quảng trường Hồ Chí Minh để làm biểu 

trưng (logo) chung trong công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh của Quảng 

trường Hồ Chí Minh. 

- Tác phẩm dự thi được chọn làm biểu trưng sẽ sử dụng trên các ấn phẩm, 

quảng bá trên các pa nô, làm phù điêu, phù hiệu, vật lưu niệm,... phục vụ cho 

việc quảng bá về hình ảnh của Quảng trường Hồ Chí Minh.  

2. Yêu cầu 

- Biểu trưng (logo) Quảng trường Hồ Chí Minh là một tác phẩm mỹ thuật 
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đồ họa ứng dụng, có tính khái quát và thẩm mỹ cao, mang dấu ấn Quảng trường 

Hồ Chí Minh. 

- Dùng để sử dụng lâu dài và thể hiện trên các vật phẩm có chất liệu khác 

nhau. 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

- Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trong và ngoài nước. 

- Các thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo không được dự thi. 

III. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ TÁC PHẨM THI 

1.  Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế. 

2. Tác phẩm (biểu trưng) dự thi không được trùng lặp, gây nhầm lẫn với 

biểu trưng, biểu tượng, hình ảnh, nhãn hiệu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài nước. Biểu trưng dự thi chưa được thừa nhận, công bố trên 

bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào khác. 

3. Mẫu biểu trưng dự thi: Mỗi bài dự thi phải thể hiện 01 mẫu thiết kế lớn 

và 01 mẫu thiết kế nhỏ trong cùng một trang giấy A4 (21cm x 29.7cm), in màu 

(logo thiết kế không được sử dụng quá 3 màu) trên nền trắng, không dòng kẻ, cụ 

thể: 

- Mẫu thiết kế lớn: Có kích thước (dài/rộng) không quá 15cm, in màu, đặt 

ở chính giữa trang giấy. 

- Mẫu thiết kế nhỏ: Là bản thu nhỏ của mẫu thiết kế có kích thước 

(dài/rộng) không quá 3cm, in màu, đặt ở phía dưới, bên phải trang giấy. 

(Không ghi bất kỳ ký hiệu nào khác ngoài 2 mẫu thiết kế trên) 

- Mặt sau mỗi tác phẩm dự thi (góc bên phải) ghi một mã số gồm 5 chữ số 

do người dự thi tự chọn. 

4. Bản tóm tắt ý tưởng sáng tác mẫu biểu trưng: Một bản thuyết minh 

không quá 250 từ nêu tóm tắt về ý tưởng sáng tác có ghi mã số tự chọn. 

5. Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu): Đơn phải được đặt trong phong bì dán 

kín, bên ngoài phong bì ghi các mã số tự chọn. Phong bì này sẽ được mở ra để 

biết tên tác giả sau khi Ban giám khảo xét chọn xong mẫu. 

(Mã số gồm 5 chữ số do người dự thi tự chọn phải thống nhất giữa bài dự 

thi, bản thuyết minh, đơn đăng ký dự thi và phong bì đựng đơn đăng ký dự thi). 
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6. Ngoài hồ sơ theo quy định, các tác giả phải gửi kèm file ảnh và bản 

thuyết minh để thuận tiện cho việc đăng tải trên các trang thông tin điện tử, phục 

vụ trưng cầu ý kiến và bình chọn). 

IV. CÁCH THỨC GỬI BÀI DỰ THI 

Cách thức gửi tác phẩm dự thi: Mỗi tác phẩm dự thi bỏ vào một phong bì 

lớn gồm tác phẩm, bản thuyết minh và một phong bì nhỏ; bên trong phong bì 

nhỏ có phiếu dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại và mã số tác phẩm dự thi 

(như đã ghi sau tác phẩm dự thi); mặt ngoài phong bì nhỏ chỉ ghi mã số tác 

phẩm dự thi. Ban tổ chức cuộc thi có trách nhiệm đánh mã số riêng cho từng tác 

phẩm, bảo mật và chỉ mở phong bì nhỏ sau khi chấm xong. 

V. BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 

1. Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình 

theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả sau khi 

đã công bố giải thưởng, Ban tổ chức cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải 

thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra 

tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm. 

2. Đối với tác phẩm được chọn, Ban tổ chức có quyền yêu cầu tác giả 

chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tính chất và mục đích sử dụng. 

3. Tác phẩm dự thi (mẫu biểu trưng) đạt giải sẽ thuộc quyền sở hữu của 

Quảng trường Hồ Chí Minh, được sử dụng vô thời hạn cũng như toàn quyền 

đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu biểu trưng đó. 

4. Các tác phẩm dự thi không được xét chọn, Ban tổ chức không trả lại 

cho tác giả. 

VI. HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Thông báo rộng rãi cho các họa sỹ chuyên và không chuyên trong và 

ngoài tỉnh biết tham gia hưởng ứng cuộc thi. 

2. Tổ chức mời một số họa sỹ có khả năng sáng tác biểu trưng ở trong và 

ngoài tỉnh tham quan thực tế sáng tác tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng 

đài Bác Hồ. 

VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- 01 Giải nhất: 20.000.000 đồng 
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- 04 Giải khuyến khích: 3.000.000 đồng. 

Kèm theo Giấy chứng nhận của Ban tổ chức 

 VIII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI 

 - Thời hạn gửi các tác phẩm dự thi: từ ngày 30/6/2022 đến hết ngày 

30/8/2020 (tính theo dấu bưu điện). Ngoài phong bì ghi rõ Tác phẩm dự thi sáng 

tác biểu trưng Quảng trường Hồ Chí Minh. 

 - Thời gian tổng kết, trao giải: (dự kiến) cuối tháng 11/2022 

- Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Tại Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí 

Minh (Số 02, Vương Thúc Mậu, P. Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An). 

 Điện thoại: 02383.590.498; 0832.283.800. 

- Các tác phẩm đạt giải sẽ được được công bố và đăng tải lên Cổng thông 

tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Cổng thông tin điện tử Quảng 

trường Hồ Chí Minh và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác. 

IX. LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI 

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2022. 

Ban tổ chức sẽ có giấy mời cho các tác giả đạt giải. 

Các tổ chức, cá nhân gửi tác phẩm dự thi đồng nghĩa với việc chấp nhận 

thể lệ của cuộc thi. Để cuộc thi đạt kết quả tốt, Ban Tổ chức cuộc thi rất mong 

được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả, các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Hội Mỹ thuật Việt Nam; 

- Sở VHTT&DL các tỉnh, thành phố; 

- Hội VHNT các tỉnh, thành phố; 

- Các trường ĐH, CĐ VHNT; 

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT    

  các huyện, TP, TX;  

- Chi hội Mỹ thuật VN tại Nghệ An; 

- Trường CĐ VHNT Nghệ An; 

- Lưu: VT, QLDSVH. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ 

Bùi Công Vinh 
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