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2.2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi 

Bài dự thi gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính 
tại địa chỉ:  

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Bến Tre  

Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Điện thoại: 0275.8511480. 

Email: ttttxtdl.svhttdl@bentre.gov.vn hoặc ttxtdlbt@gmail.com 

Các tác giả tìm hiểu thông tin chi tiết về du lịch Bến Tre tại: 
http://dlbentre.blogspot.com/ 

IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Về nội dung: 

- Đối với biểu trưng: 

+ Đạt được những yêu cầu về thiết kế như: thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, 
ấn tượng với công chúng thể hiện được bản sắc văn hóa Bến Tre, kết hợp hiện đại, 
hội nhập (thể hiện qua màu sắc, đường nét, bố cục, ý nghĩa...); Có tính liên tưởng, 
liên kết cao; thể hiện được đặc trưng và nhiều ý nghĩa của Du lịch Bến Tre; thuận 
lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công trên mọi chất liệu. 

+ Biểu trưng dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam, 
không sao chép, trùng lặp với bất kỳ hình ảnh biểu trưng nào trong và ngoài nước. 

+ Biểu trưng dự thi phải là tác phẩm chưa được công bố trên bất kỳ phương 
tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền hình, diễn đàn,…), chưa từng tham dự bất 
cứ cuộc thi nào. 

- Đối với khẩu hiệu: Ngắn gọn, dễ nhớ, gây được ấn tượng; nhấn mạnh tính 
cảm xúc; có tính định hướng thị trường. 

Slogan được thể hiện bằng 02 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh: 

+ 01 bản biểu trưng kèm khẩu hiệu bằng tiếng Việt; 

+ 01 bản biểu trưng kèm khẩu hiệu bằng tiếng Anh. 

2. Về hình thức: 

- Đối với biểu trưng: 

+ Biểu trưng được sử dụng tối đa không quá 04 màu. 

+ Biểu trưng dự thi được thể hiện trên 01 trang giấy khổ A4 (21cm x 
29,7cm), biểu trưng - khẩu hiệu được đặt giữa trang giấy, có chiều dài/rộng lớn 
nhất không quá 15cm. Một bản thu nhỏ của biểu trưng màu và biểu trưng đen trắng 
được đặt phía góc dưới bên phải của mẫu lớn, có chiều dài/rộng lớn nhất không 
quá 3cm. 
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- Trường hợp đã nộp hồ sơ dự thi nhưng muốn rút khỏi cuộc thi, tác giả dự 
thi phải thông báo bằng văn bản trước thời gian hết hạn nộp tác phẩm dự thi; 

- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền mẫu thiết kế. Trong 
trường hợp việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm thi đoạt 
giải, tác giả dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật; 

- Khi có tranh chấp xảy ra trong thời gian diễn ra cuộc thi, quyết định của 
Trưởng Ban Tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng; 

- Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực 
hiện theo quy định của Pháp luật, do tác giả nhận giải chi trả. 

VII. QUY ĐỊNH VỀ BẢN QUYỀN VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI 
NHỮNG TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre sở hữu bản quyền sử dụng 
vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với các mẫu biểu trưng 
và khẩu hiệu đoạt giải; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre có quyền sử dụng tất cả các 
mẫu biểu trưng và khẩu hiệu dự thi cho các hoạt động truyền thông của cuộc thi; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre có toàn quyền sử dụng tất 
các thành phần cấu thành của tác phẩm đoạt giải để ứng dụng trong thực tế; 

- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các biểu trưng 
và khẩu hiệu tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác và là tác 
phẩm mới chưa công bố trên các phương tiện truyền thông. 

VIII. GIẢI THƯỞNG 

- 01 giải Nhất (gồm biểu trưng và khẩu hiệu): 30.000.000 đồng và Giấy 
chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi. Tác phẩm đạt giải Nhất sẽ được chọn làm 
biểu trưng và khẩu hiệu chính thức của Du lịch Bến Tre. Trường hợp biểu trưng và 
khẩu hiệu đạt giải Nhất thuộc về 02 tác giả khác nhau thì giải thưởng sẽ được phân 
chia như sau: 

+ Giải Nhất về biểu trưng: 18.000.000 đồng. 

+ Giải Nhất về khẩu hiệu: 12.000.000 đồng. 

- 03 giải Khuyến khích (gồm biểu trưng và khẩu hiệu): mỗi giải 5.000.000 
đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi. 

 

Trên đây là Thể lệ tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch 
Bến Tre./. 

 

 






