
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN KỲ ANH 

Số: 1178 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kỳ Anh, ngày 17 tháng 8  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

 

 Thực hiện Thông báo kết luận số 122-TB/HU ngày 17/8/2021 của Thường 

trực Huyện ủy; Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh tổ chức cuộc thi sáng tác biểu 

trưng (Logo) để sử dụng giao dịch trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền 

phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng thời sử 

dụng làm phù điêu, phù hiệu là biểu trưng chung để quảng bá về mảnh đất và con 

người Kỳ Anh. 

 Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác 

biểu trưng (logo) với các nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

 1. Mục đích. 

 - Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) nhằm mục đích chọn tác phẩm 

sử dụng làm biểu trưng (logo) huyện Kỳ Anh.  

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

phẩm tạp chí, sách báo, tập san, quảng bá trên các pano, làm phù điêu, phù hiệu, 

vật lưu niệm... phục vụ cho việc quảng bá hình ảnh về mãnh đất, con người huyện 

Kỳ Anh.  

2. Yêu cầu.  

- Biểu trưng (logo) huyện Kỳ Anh là một tác phẩm Mỹ thuật đồ họa ứng 

dụng, có tính khái quát những nét độc đáo về địa lý, cảnh quan thiên nhiên, truyền 

thống văn hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội của huyện và có tính thẩm mỹ cao, mang 

tính dân tộc, truyền thống và hiện đại, dùng để sử dụng lâu dài và tính thể hiện trên 

mọi chất liệu. 

          - Biểu trưng (logo) biểu hiện dưới dạng bản vẽ đồ họa, đảm bảo tính khoa học, 

bản sắc văn hoá dân tộc và tính hiện đại, đồng thời đảm bảo được tính trường tồn theo 

thời gian, dễ dàng nhận biết không giống với những biểu trưng đã có; không phức tạp 

về đường nét và màu sắc đảm bảo thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp 

nổi nhằm sử dụng được trên các văn bản, các công trình kiến trúc. 

II. NỘI DUNG. 

          1. Chủ đề: Thiết kế (vẽ ) biểu trưng (logo) huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

          2. Tên: Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.  

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH, CƠ CẤU 

GIẢI THƯỞNG. 

1. Đối tượng tham gia:   

- Tất cả công dân Việt Nam trên phạm vi 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. 
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- Các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định không được dự thi. 

2. Thời gian: Dự kiến từ ngày 17/8/2021, kết thúc và trao giải 28/11/2021; 

3. Các bước tiến hành: 

a) Công tác chuẩn bị và triển khai cuộc thi. 

- Xây dựng kế hoạch; thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Hội đồng 

thẩm định kết quả tuyển chọn tác phẩm biểu trưng (logo) huyện Kỳ Anh. Ban Tổ 

chức cuộc thi xây dựng thể lệ, quy chế cuộc thi và các tài liệu giới thiệu tóm tắt 

một số nét tiêu biểu về mãnh đất và con người Kỳ Anh. 

- Phát động cuộc thi sáng tác và đăng quảng cáo mời dự thi trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và huyện. (Báo Hà Tĩnh, Website/Cổng 

thông tin điện tử huyện, Bản tin Kỳ Anh, trạm truyền thanh các xã, trang mạng xã 

hội) 

b) Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm dự thi 

 -  Các tác giả nộp hồ sơ tác phẩm dự thi chậm nhất đến hết ngày 

11/11/2021. Đối với các tác phẩm dự thi gửi qua đường Bưu điện, Ban Tổ chức 

lấy ngày ghi trên dấu bưu điện là ngày nộp tác phẩm. 

 - Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Trung tâm Văn hóa – Truyền thông, thôn 

Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. ĐTDĐ: 0915513333 (số 

điện thoại của ông Nguyễn Văn Mạnh, phó Trưởng ban trực BTC). Hộp thư điện 

tử: trungtamvanhoaka@gmail.com (hoặc) manhvhttka@gmail.com  

c) Tổ chức chấm thi, lấy ý kiến, thẩm định: 

- Ban giám khảo tiến hành đánh giá chọn từ 4-5 tác phẩm đảm bảo yêu cầu 

đặt ra để trình Ban tổ chức; 

- Tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng hình thức đăng tác phẩm biểu trưng 

(logo) kèm theo bản thuyết minh của tác giả trên Website/Cổng thông tin điện tử 

huyện Kỳ Anh (thời gian đăng tải 15 ngày) để Nhân dân tham gia đóng góp ý 

kiến, mọi ý kiến đóng góp gửi về Ban tổ chức qua hộp thư điện tử ở trên; 

- Tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện để đóng góp ý kiến trực tiếp 

các tác phẩm của Ban tổ chức đề xuất;  

- Tổ chức họp Hội đồng thẩm định để thống nhất và bỏ phiếu kín chọn 01 

tác phẩm tốt nhất làm biểu trưng (logo) huyện Kỳ Anh.    

  Lưu ý: Nếu không chọn được tác phẩm dự thi đạt yêu cầu để làm biểu 

trưng (logo) thì UBND huyện Kỳ Anh sẽ tổ chức cuộc thi khác nhằm lựa chọn 

được tác phẩm phù hợp để làm biểu trưng (logo) huyện Kỳ Anh. 

d) Tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải: Tổ chức Hội nghị tổng kết công 

bố tác phẩm được chọn và trao thưởng cho tác giả đạt giải, dự kiến ngày 

28/11/2021; 

4. Giải thưởng và hỗ trợ tác giả: 

 - Mỗi tác giả (tổ chức/cá nhân) có tác phẩm tham gia dự thi gửi về Ban tổ 

chức được hỗ trợ chi phí 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/tác giả; 

 - Giải thưởng cho tác phẩm được chọn làm biểu trưng (logo) của huyện Kỳ 

Anh là 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng), kèm theo giấy khen của Chủ tịch 

UBND huyện Kỳ Anh. 

mailto:trungtamvanhoaka@gmail.com
mailto:manhvhttka@gmail.com
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5. Kinh phí cuộc thi: 

- Trích từ ngân sách huyện. 

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông chủ trì phối hợp với phòng Văn hóa 

thông tin tham mưu xây dựng kế hoạch, thể lệ, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám 

khảo cuộc thi, thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tuyển chọn biểu trưng (logo) 

huyện Kỳ Anh; 

- Liên hệ với phòng nghiệp vụ văn hóa, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hà 

Tĩnh mời các Họa sỹ có kinh nghiệm tham gia Ban Giám khảo cuộc thi; lập dự 

trù kinh phí cho toàn bộ cuộc thi; 

          - Đăng Thông báo Thể lệ trên Website/Cổng thông tin điện tử huyện. Đăng 

quảng cáo mời dự thi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện; 

phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND tổ chức các cuộc họp liên quan đến cuộc 

thi; 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên 

truyền trên hệ thống truyền thanh, trên Website/Trang thông tin điện tử các xã, 

qua các hội nghị về việc cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Kỳ Anh; 

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan soạn thảo lời giới thiệu về đặc 

điểm tình hình kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa, lịch sử, danh thắng thắng 

cảnh của địa phương, để đăng trên Website/Cổng thông tin điên tử huyện, nhằm 

cung cấp thêm tư liệu cho các tác giả dự thi có điều kiện tham khảo; 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu bố trí nguồn kinh phí để tổ chức 

cuộc thi; 

4. Văn phòng HĐND-UBND phối hợp với các ngành bố trí tổ chức các 

cuộc họp liên quan đến cuộc thi; 

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

Anh, đề nghị các phòng ban, đơn vị liên quan; cán bộ, đảng viên và nhân dân 

trong toàn huyện thực hiện đạt kết quả tốt nhất./. 

Nơi nhận:                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;                                             CHỦ TỊCH 
- UBND tỉnh Hà Tĩnh ( b/c); 

- Sở VHTTDL Hà Tĩnh (b/c);  

- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố; 

- Hội VHNT các tỉnh, thành phố; 

- Trung tâm VHTT-DL các tỉnh, thành phố; 

- Trường VHNT các tỉnh, thành phố;                                       

- Báo Hà Tĩnh (thông báo); 

- Đài PTTH tỉnh Hà Tĩnh (thông báo);                                           Nguyễn Tiến Hùng 
- Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND huyện 

- Thường trực MTTQ – các đoàn thể huyện 

- Các phòng ban, đơn vị, trường học 

- UBND các xã trên địa bàn huyện 

- Lưu: VT, TTVHTT. 
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