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THỂ LỆ 

Cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập”  
 

Thực hiện Kế hoạch số 822/KH-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Yên Lập về việc Tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng 

huyện Yên Lập”; Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu 

đề - biểu tượng huyện Yên Lập”, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

- Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên 

chức và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống, nét văn hóa của 

huyện Yên Lập; nâng cao tình yêu quê hương, góp phần động viên toàn dân 

chung tay xây dựng quê hương Yên Lập phát triển toàn diện, bền vững. 

- Lựa chọn một tiêu đề - biểu tượng xuất sắc nhất, tiêu biểu nhất để sử 

dụng trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, quảng bá, 

giới thiệu hình ảnh tiêu biểu về quê hương Yên Lập. 

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Đối tượng dự thi 

- Mọi tổ chức, cá nhân đều có thể tham gia dự thi (khuyến khích các tổ 

chức, cá nhân, giáo viên chuyên ngành thiết kế logo, đồ họa, mỹ thuật, kiến trúc, 

quảng cáo).  

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được dự thi. 

2. Số lượng tác phẩm dự thi 

Số lượng tác phẩm dự thi không hạn chế, mỗi tác giả dự thi có thể sáng 

tác nhiều mẫu dự thi, nhưng mỗi mẫu dự thi phải có mã số tự chọn riêng, bài 

thuyết minh ý tưởng riêng và cùng để trong một phong bì lớn. 

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

- Tháng 6/2021: Xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi, ban 

hành Thể lệ cuộc thi và thông báo rộng rãi cuộc thi. 

- Từ ngày 01/7/2021 đến 31/10/2021: Nhận các tác phẩm tham gia dự thi. 

- Tháng 11/2021: Tổ chức chấm và trao giải cuộc thi. 

IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Về nội dung 
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- Tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập phải là một thể thống nhất về hình 

tượng và chữ viết; phản ánh được những nét tiêu biểu, đặc trưng và nổi bật nhất 

của huyện Yên Lập, đặc biệt là các yếu tố về văn hóa, con người, tài nguyên, 

thiên nhiên Yên Lập. 

- Dễ nhìn, dễ nhớ, tạo ấn tượng sâu sắc, màu sắc hài hoà. 

- Phải thể hiện được sự khác biệt, không trùng lặp với bất kỳ tiêu đề - biểu 

tượng đã được sử dụng trong nước và trên thế giới. 

- Tiêu đề được thể hiện bằng 02 phiên bản: Tiếng Anh và tiếng Việt. 

2. Về hình thức 

- Biểu tượng dự thi được thể hiện bằng hình thức đồ họa (vi tính hoặc vẽ 

tay) trên một trang giấy khổ A4 (21cm x 29,7cm) nền trắng, không dòng kẻ có 

kích thước (dài/rộng) không quá 15cm, in màu, đặt ở chính giữa trang giấy. Phía 

dưới mẫu lớn, góc bên phải tờ giấy là bản thu nhỏ của mẫu thiết kế có kích 

thước (dài/rộng) không quá 3cm, in đen trắng. 

- Tiêu đề dự thi được thiết kế hài hòa với bố cục của biểu tượng và đi liền 

với biểu tượng. 

- Mỗi tiêu đề - biểu tượng dự thi đi kèm với 01 bản thuyết minh ý tưởng 

sáng tác tiêu đề - biểu tượng ngắn gọn, súc tích không quá 500 từ (01 trang A4). 

- Trên tác phẩm dự thi không được đề tên tác giả hay sử dụng bất kỳ ký 

hiệu nào để nhận biết. Ở mặt sau mỗi tác phẩm dự thi (góc bên phải), ghi 01 mã 

số gồm 05 chữ số do người dự thi tự chọn. (Mã số gồm 05 chữ số do người dự 

thi tự chọn phải thống nhất giữa bài dự thi, bản thuyết minh, phiếu đăng ký dự 

thi và phong bì đựng phiếu đăng ký dự thi). 

V. HỒ SƠ VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Hồ sơ dự thi 

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu gửi kèm). 

- Mẫu thiết kế tiêu đề - biểu tượng (01 bản tiêu đề tiếng Việt kèm biểu 

tượng; 01 bản tiêu đề tiếng Anh kèm biểu tượng). 

- Bản thuyết minh ý tưởng của tiêu đề - biểu tượng. 

- Văn bản thỏa thuận ủy quyền cho 01 cá nhân đứng ra đại diện dự thi 

(đổi với nhóm tác giả). 

Tất cả tài liệu trên đựng trong phong bì lớn dán kín, bên ngoài ghi rõ: Bài 

dự thi Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập.  

2. Địa điểm tiếp nhận bài dự thi 

- Địa điểm tiếp nhận, giải đáp thông tin và bài dự thi: Hồ sơ dự thi gửi về 

phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên Lập; địa chỉ: khu Tân An 2, thị trấn 

Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 0210.3602.444 hoặc liên hệ 

đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin, điện thoại: 

0977.611.809 (gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện).  
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- Mọi thông tin về cuộc thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

huyện Yên Lập, tại địa chỉ: http://yenlap.phutho.gov.vn. 

VI. HÌNH THỨC XÉT CHỌN, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG  

1. Hình thức xét chọn 

- Vòng sơ khảo: Ban Giám khảo cuộc thi chọn 03 tiêu đề - biểu tượng tiêu 

biểu vào vòng chung khảo. 

- Vòng chung khảo: Ban Giám khảo chọn 01 tác phẩm xuất sắc nhất để 

trao giải nhất của cuộc thi và xét làm tiêu đề - biểu tượng của huyện, 02 tác 

phẩm còn lại được trao giải khuyến khích kèm theo Giấy chứng nhận của Ban 

Tổ chức cuộc thi. 

Trường hợp tác phẩm dự thi có sự trùng hợp trong thể hiện ý tưởng, Ban 

Tổ chức cuộc thi sẽ xét chấm giải cho tác phẩm gửi đến trước. 

2. Cơ cấu giải thưởng 

Ban Tổ chức trao hoa, giấy chứng nhận và kèm theo tiền thưởng cho mỗi 

giải như sau:  

+ 01 giải nhất trị giá 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng). 

+ 02 giải khuyến khích mỗi giải 1.000.000 (Một triệu đồng). 

3. Hình thức trao giải 

- Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả đạt giải hoặc người được 

tác giả có tác phẩm dự thi đạt giải ủy quyền đến nhận thay. 

- Việc trao giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức cuộc thi thực hiện công khai 

(có thông báo sau). 

- Trong trường hợp không chọn được tác phẩm dự thi đạt yêu cầu, Ban Tổ 

chức cuộc thi có thể quyết định không trao giải nhất của cuộc thi và sẽ trao giải 

thấp hơn giải nhất. 

VII. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ DỰ THI 

- Tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi xem như chấp thuận mọi quy định 

của Thể lệ cuộc thi. 

- Trong thời gian tham gia cuộc thi này, tác giả không được gửi tác phẩm 

tham gia bất kỳ các cuộc thi nào khác. 

- Trường hợp đã nộp hồ sơ dự thi nhưng muốn rút khỏi cuộc thi, tác giả 

phải thông báo đến Ban Tổ chức cuộc thi bằng văn bản trước khi hết thời gian 

hạn nộp hồ sơ dự thi. 

- Tác giả đạt giải cuộc thi không được sử dụng tác phẩm đã được chọn 

làm tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập vào bất kỳ mục đích khác. 

- Chi phí dự vòng chung khảo, nhận giải và các khoản nộp thuế liên quan 

đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của Pháp luật, do tác giả chi trả. 

http://yenlap.phutho.gov.vn/
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- Khiếu nại của tác giả (nếu có) gửi trực tiếp bằng văn bản về Ban Tổ 

chức cuộc thi sau khi công bố giải 03 ngày. 

VIII. QUY ĐỊNH VỀ BẢN QUYỀN VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI 

NHỮNG TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI 

- Những tác phẩm tham gia dự thi phải là những sản phẩm chưa đoạt giải 

ở những cuộc thi khác và chưa từng được sử dụng trên bất kỳ phương tiện thông 

tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước.  

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

theo quy định của pháp luật. Nêu phát hiện có vi phạm bản quyên 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. 

- Đối với tác phẩm được chọn, Ban Tổ chức cuộc thi có quyền yêu cầu tác 

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

- Tác phẩm dự thi đạt giải sẽ thuộc quyền sở hữu của UBND huyện Yên 

Lập, được sử dụng vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối 

với mẫu thiết kế đó theo mục đích của huyện. 

- Các tác phẩm dự thi không được xét chọn, Ban Tổ chức cuộc thi không 

trả lại cho tác giả. 

 Trên đây là Thể lệ cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên 

Lập”, rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo các tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài huyện để cuộc thi đạt kết quả tốt./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở VH, TT&DL; 

- Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Thọ; 

- TTHU, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. BAN TỔ CHỨC  

 TRƯỞNG BAN  

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  

Đinh Hải Nam   



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

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
Sáng tác tiêu đề -  biểu tượng huyện Yên Lập

Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng
huyện Yên Lập”.

A. Sơ lược bản thân
- Họ và tên:  ............................................................................................
- Sinh ngày ........ tháng ......... năm .............
- Số CMTND/CCCD: ........... Ngày cấp: ............ Nơi cấp......................
- Giới tính (Nam, Nữ): .........................
- Địa chỉ: .................................................................................................
- Điện thoại di động: ...............................................................................
- Email: ...................................................................................................
B. Hồ sơ gồm có
1. Tác phẩm dự thi  và bản thuyết minh (số lượng:……..) mang mã số: ..
………………………………………………………………………….
2. Văn bản thỏa thuận của tập thể các tác giả ủy quyền cho một hoặc một

nhóm tác giả đứng ra đại diện dự thi (nếu tác phẩm dự thi thuộc nhiều tác giả).
Đánh dấu X vào mục nếu có tài liệu:

Có Không

Tôi xin được tham dự cuộc thi  Sáng tác tiêu đề -  biểu tượng huyện Yên
Lập. Tôi (chúng tôi) xin cam đoan tác phẩm nói trên là do tôi (hoặc tập thể)
 ........................................................ …………………………….. thiết kế, sáng
tạo ra tác phấm và tác phẩm dự thi là hoàn toàn phù họp với bản gốc mà Tôi
(chúng tôi) đang giữ.

Tôi (chúng tôi) cam kết không sao chép, không trùng lập với bất kỳ tiêu đề-
biểu tượng đã được sử dụng trong nước và trên thế giới; không vi phạm quyền sở
hữu trí tuệ; tác phẩm chưa đoạt giải ở những cuộc thi khác và chưa từng được sử
dụng trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước. Nếu
sai tôi (chúng tôi) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 ........... , ngày .......... tháng .... năm 2021
(Ký, ghi rõ họ tên)
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