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

Kiên Giang, ngày ỔC tháng 4 nảm 2018

THÔNG BÁO
THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC BIẺU TƯỢNG (LOGO)
TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-ƯBND ngày 20 tháng 3 năm 2018 của ủy
ban nhân dân tỉnh về tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Kiên
Giang.
Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2018 của
ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu
tượng (logo) tỉnh Kiên Giang.
Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu tượng
(logo) tỉnh Kiên Giang với những yêu cầu, nội dung, thể lệ như sau:
I. NỘI DUNG, CHỦ ĐÈ SÁNG TÁC
- Thông qua hình tượng nghệ thuật khái quát nhừng nét đặc trưng nhất về
thiên nhiên, con người, truyền thống và thế mạnh của tỉnh Kiên Giang.
- Biểu tượng (logo) thể hiện các đặc trưng về địa lý, lịch sử, kinh tế, văn
hóa... của tỉnh Kiên Giang.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cuộc thi thiết kế biểu tượng (logo) tỉnh Kiên Giang để chọn 01 (một)
biểu tượng có thiết kế tiêu biểu, thể hiện nét riêng biệt về lịch sử văn hóa, kinh
tế, chính trị, xã hội để làm biểu tượng cho tỉnh Kiên Giang. Nhằm phục vụ các
hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển
của tỉnh Kiên Giang, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, các sự kiện văn
hóa, xã hội và trong quan hệ đối ngoại của tỉnh.
- Phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá
nhân vào việc tham gia "Cuộc thi biểu tượng (logo) tỉnh Kiên Giang " thể hiện
được nét đặc trưng của tỉnh Kiên Giang.
- Thông qua cuộc thi nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Kiên
Giang. Góp phần khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy
truyền thống lịch sử, những giá trị vãn hóa đặc sắc của tỉnh cho các tầng lớp
nhân dân; tăng cường sự hiểu biết về tỉnh Kiên Giang đối với du khách trong và
ngoài nước.
2. Yêu cầu
- Cuộc thi cần thể hiện tính chuyên nghiệp, nghiêm túc, chặt chẽ, khách
quan và theo đúng quy định của pháp luật, công tác thông tin, tuyên truyền
quảng bá phải nghiêm túc, rộng rãi, thiết thực và hiệu quả.

- Tác phẩm dự thi phải đảm bảo theo đúng yêu cầu, thể lệ cuộc thi về
chất lượng và số lượng, có tính biểu trưng, nghệ thuật và mỹ thuật cao, thể hiện
được nét đặc trưng của Kiên Giang, vừa mang tính truyền thống, kết hợp với
hiện đại, thể hiện sự sáng tạo, không được sao chép dưới mọi hình thức.
III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
- Tất cả các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có khả năng thiết kế
biểu tượng (trừ Ban Giám khảo),
- Các tác giả có thể dự thi theo hình thức cá nhân tự do hoặc theo nhóm.
- Độ tuổi của thí sinh là không hạn chế; 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.
IV. THẺ LỆ
1. Hình thức thể hiện
- Thể hiện trên khổ giấy A4 (29,7cm X 21cm). Mau biểu tượng chính đặt
giữa tờ giấy khổ A4 kích thước không quá 15cm X 15cm. Phía dưới bên góc trái
tờ giấy là thông số màu của biểu tượng, phía dưới bên góc phải tờ giấy là mẫu
biểu tượng thu nhỏ (đen, trắng) có kích thước không quá 3cm X 3cm.

- Chữ thể hiện trên biểu tượng (logo): "Kiên Giang".
- Mỗi mẫu biểu tượng phải có bản thuyết minh kèm theo, không quá 100
từ trên khổ giấy A4.
2. Màu sắc: Tối đa 03 màu (không kể màu trắng).
3. Bố cục: Chặt chẽ, hài hòa giữa màu sắc và hình khối (Phù hợp với thể
loại biêu tượng)
4. Số lượng: Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi.
5. Một số yêu cầu đối với các tác giả và nhóm tác giả dự thi
- Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi được gửi không hạn chế mẫu biểu
tượng. Bài dự thi phải là sáng tác của chính tác giả (hoặc đồng tác giả), không
sao chép ý tưởng, không vi phạm bản quyền, không vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ.
- Trên bài dự thi không được ký tên hoặc đánh dấu bất cứ ký hiệu nào.
Bài dự thi, bản tóm tắt ý tưởng sáng tác được để trong một phong bì lớn, kèm
theo là một phong bì nhỏ chứa thông tin về họ tên, ngày, tháng, năm sinh, số
chứng minh thư nhân dân, địa chỉ thường trú, điện thoại liên hệ.
- Bài dự thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi ghi rõ: "Bài dự thi sáng tác
biểu tượng (logo) tỉnh Kiên Giang " gửi về: Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao
tỉnh Kiên Giang, so 981 Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thành pho Rạch
Giả, tỉnh Kiên Giang.
- Bài dự thi không đúng các quy định trên được xem là không hợp lệ.
V. THỜI GIAN
Từ ngày 30/03/2018 đến ngày 30/9/2018:
- Tiếp nhận các tác phẩm: Từ ngày 02/5/2018 đến hết ngày 01/9/2018
(Bài dự thi ở xa căn cứ theo dấu Bưu điện nơi gửi).
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- Chấm giải: Ngày 05/9/2018.
- Trưng bày lấy ý kiến (tác phấm giải nhất và 05 tác phẩm giải khuyến
khích): Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 20/9/2018.
- Công bố biểu tượng chính thức, trao giải thưởng: 30/9/2018.
VI. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG CHẤM THI (Dự KIẾN)
Mời các họa sĩ, chuyên gia chuyên ngành và nhà quản lý văn hóa của
tỉnh tham gia làm thành viên Ban Giám khảo.
VII. HÌNH THỨC CHẤM ĐIỂM
Các phương án chấm thi do các thành viên Ban Giám khảo thống nhất.
VIII. GIẢI THƯỞNG
- 01 tác phẩm được chọn làm biểu tượng: 40.000.OOOđ/giải.
- 05 tác phẩm giải khuyến khích: 8.000.000đ/giải.
IX. QUYÈN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI
- Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Kiên Giang không nhằm mục
đích kinh doanh. Tất cả các bài dự thi không trả lại tác giả.
- Tác giả phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp về bả
quyền tác phẩm.
Ban Tô chức Cuộc thi rât mong nhận được sự nhiệt tình tham gia CMỌ-ỊÓA
các tác giả.
Mọi chi tiết, xin liên hệ tại Văn phòng Sở Văn hóa và Thê thao Kiên
Giong. Điện thoại: 0297.3963300. Tham khảo chi tiết cuộc thỉ trên website.
http.V/sovhtt.kiengiang.gov.vn. ,ị (ị
n(- K
KT. TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố;
- Hội VHNT các tỉnh, thành phố;
- Đài PTTH Kiên Giang (nhờ thông báo);
- Báo Kiên Giang (nhờ đưa tin);
- Trung tâm VH các tinh, thành phố;
- Lưu VT, QLVH.

GIÁM ĐÓC SỞ VĂN HÓA VÀ THẺ THAO
Diệp Hoàng Du
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