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Bmnh Duong ngày 4-L tháng 3 nám 2020

KE HOiCH
T chfrc cuc thi "Thit k biu trtrng (logo) và biu ngü' (slogan)
ye du l!ch tinh Binh Diwng nam 2020
Can cir chucing trInh cong tác nam 2020 cUa S& Van hóa, Th thao Va Du
ljch ye vic gii thiu du ljch Blnh Drnm thông qua vic to chirc cuc thi thiét ké
biêu thing (logo) và biêu ngi (slogan) ye du ljch BInh Duing. Sâ Van baa, The
thao và Du ljch xây dirng kê hoch cii the nhu sau:
I. MTJC IJICH, YEU CAU
1. Muc dich
- D tip tVc quãng bá hInh ãnh du ljch BInh Ducng thông qua các hInh thirc
truyén thOng, các cuc thi tim hiêu, sang tác... nh.m gió'i thiu và thu hut khách
du ljch den viii BInh Dtwng.
- Tim kim, hra ch9n biu tnrng (logo) và biu ngü (slogan) du ljch tinh
BInh Duang phU hçip vâi tiêm näng phát triên du ljch BInh Dixang trong giai don
mâi; biêu trung du ljch Blnh Duyng dam báo có tInh khái quát cao, tInh thâm m,
tInh ctc thu cUa ngành du ljch BInh Dirmg dê sü diing trong các hot dng thông
tin tuyên truyên, xüc tiên quáng bá du ljch dja phucmg, phiic vii các nhim vil
chInh trj, phát triên kinh tê, van hóa, xã hi.
- Tto dimg b nhn din thuong hiu du ljch BInh Duang, dua hInh ánh du
ljch BInh Ducmg xuât hin an tuqng trên h thông an phâm và trén các phung
tin truyên thông cIai chüng, hap dn du khách.
2.Yêucu
- Tác phm d thi phài th hin nhUng net dc trixng riêng cüa ngành du ljch
BInh Duang the hin duçic tiêm näng, the mnh cüng thu d.i din cho du ljch
BInhDucmg.
- Biu tnrng và biu ngU phãi dt yêu c.0 v giá trI thm m, dcin gián, d
nhn biêt và gay an tixqng mnh vâi cOng chüng.
- Biu tri.rng vâ biu ngU phâi Co tInh üng diing cao, th hin dixçic trén
nhieu chat lieu và hInh thiic khác nhau.
II. NO! DUNG
1. Di ttrçrng tham gia
- CuOc thi duçc phát dng rng râi dn các t chüc, cá nhân trong và ngoài
tinh có khã näng sang tác, thiét kë.
- Thành yiên Ban T chüc, Ban Giám khão và Ban Thu k không dugc
tham gia dir thi.
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2. S6 hrqng tác phm dr thi
- Mi tác giã tham gia cuc thi không giói han v s hrqng tác phm dir thi.
3. Thôi gian, dja dim t chü'c cuc thi
- Nhn tác phm cuc thi: tir ngày ra thông báo dn ht ngày 31/8/2020 (tInh
theo dâu buu diên).
- Thii gian chm tác phm: tháng 9/2020.
- Thai gian cong b và trao giãi: dir kin vào tháng 10/2020 (Ban T chirc
s có thông báo ngày trao giãi ci the sau).
- Dja dim nhn tác phm dir thi: Trung tam Xiic tin Du ljch tinh BInh
Duong. Dja chi: 239 ThIch Quâng Di'ic, TP. Thu Dâu Met, BInh Duong. Din
thoai lien he: 0274. 3855 636.
- HInh thüc gui tác phm di,r thi: Gui trrc tip trong giâ hành chInh hoc
qua duing buu din.
4. The lç cuçc thi
Co The l tham gia cuc thi thiêt kê biêu tru'ng (logo) và biêu ngui' (slogan)
v du ljch BInh Dircing kern theo.
IV. THANH PHAN BAN TO CHU'C
- S& Van hóa, Th thao và Du ljch tinh BInh Dumg.
- Hti Van hçc và Ngh thut tinh BInh Duong.
V. QUY TRINH CHAM GIAI vA Co CAU GIAI THIJ'NG
- Các tác phm dij thi sè duçic T Thu k± ma hóa b.ng s thi'r t1r truOc khi
chuyên den Ban Giám khâo. Ban Giám khâo sê châm timg tác phâm theo thang
diem và gii ye To Thu k tong hçp.
- Co c.0 giâi thu&ng gm: 01 Giãi Nhât, 02 Giãi NhI, 03 Giãi Ba, 05 Giãi
Khuyên khIch. Các giãi thu&ng duqc trao kern giây chrng nh.n cüa Ban TO chüc.
VI. TO CHT5'C THVC HIN
1. S& Van hóa, Th thao và Du ljch
Chju trách nhim chi dao toàn din v cuc thi.
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2. Trung tam Xüc tin Du 1!ch
- Tham muu vã phát hành Kê hoach, The 1 cuc thi.
- Tham muu thành 1p Ban T chrc, Ban Giám khão và T Thu k cuc thi.
- Tuyên truyn, quâng bá thông tin v cuc thi.
- Nhn tác phm dir thi, phân lo?i vâ ma hóa tác phm.
- T chüc chm tác phm dir thi, cong b và trao giãi.
3. Phông Quãn 1 Du ljch
- Phi hqp cüng Trung tam Xüc tin Du ljch tham gia thành phn Ban T
chüc, m1i các don vi kinh doanh djch vii du ljch trong và ngoài tinh tham gia cu,c
thi.
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4. Van phông S&
- Phát hành K hoich
tuyên truyn, quãng bá ye cuc thi trên website,
phô biên den các phông Van boa, Trung tam Van boa The thao các huyn, thj.
5. Phông To chiic — Pháp ch
- Tham mtru các Quy& djnh Gi.y chrng nhn lien quan den cuc thi.
'.
A:
6. Phong Ke hoich — Tai chinh
va

- Phi hqp vâi Trung tam Xñc tin Du ljch tham mmi và dr toán kinh phi
cüa cuc thi, bâo dam các khoàn chi, thixng theo dung quy djnh.
7. Trung
Van hóa — Ngh thu@ tinh
- Chju trách nhim phi hqp vài Trung tam Xác tin Du ljch t chüc 1 trao
giài (hi tnthng, thiêt kê san khau, am thanh, ánh sang, dan chtrcing trInh).
tam

- B tn chucng trInh van ngh phic vi 1 trao giãi.
8. Phong Van hoa va Thong tin cac huyçn, thI xa, thanh phoA:
,

•
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-

- Thông báo và quãng bá v cuc thi.
9. MÔ'i Hçui Van h9c — Ngh thut
- Tham gia Ban T chüc, Ban Giám kháo; dng thai h trç m6i cac nhà
chuyên mon tham gia Ban Giám kháo cüa cuc thi.
- Thông báo và khuyn khIch dn các thành viên trong Hi Van hc - Ngh
thi4t tinh BInh Dirnng và Hi Van hçc - Ngh thut các tinh thãnh khác tham gia
cuôc thi.
Trên day là K hoach t chüc cuc thi "Thit k biu tnrng (logo) và biu
ngct (slogan) ye du ljch tinh 3Inj Duong" näm 2020 cüa S& Van hóa, The thao và
Du ljch tinh BInh Ducmg./.
Noi nhmn:
- SO VH,TT&DL Dông - Tây Nam B;
- Hi Van h9c — Ngh thut Dong - Thy Nam B;
- Hi Van hçc Ngh thut tinh BInh Dwing;
- Các Phông, ban, don vj trirc thuc SO;
- Các cc quan Báo, Dài có lien quan;
- Phàng VH&TTcác huyn, thj xä, thành pho;
- Các cong ty thiêt kê quãng cáo;
- Thãnh viên Ban TO chüc cuc thi;
- Các trixèng Di h9c trong và ngoài tinh;
- Luu: VT, TTXTDL, H.

GIAM DOC
PIO GIA DOC

4Jn

/nh htig
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UBND TINH BINH DUt$NG
sO VAN HOA, THE ThAO VA DU I4CH

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p — Ti1 do — Hnh phüc

THE L
Tham gia cuc thi "Thit k biu trtrng (logo) và biu ngfr (slogan)
v du ljch tinh
näm 2020
(Ban hành kern KI hogch Sc4 O / '
àyIO / 3 /2020 cüa Sá Van
hóa, The thao và Du ljch tinh BIn
chic cuc thi "Thiêt kê biéu
tru'ng (logo) và biêu ngI
BInh Dtcong" nám 2020).
I. NQI DUNG CUQC THI
1. Miic dIch doe thi
- Xây drng h thng nhn din cho thuxng hiu du ljch cüa tinh Binh
Duing, phiic vi cong tác xüc tiên, quãng bá du ljch BInh Ducing.
- Phát buy khâ nãng tinh thn sang tao cUa các t chüc cá nhãn vào vic
tham gia cuc thi.
- Thông qua cuc thi nh.m giâi thiu, quãng bá hInh ành du ljch BInh
Duong
2. Chü d cuôc thi
- Chü d cuc thi: "Tôi yêu BInh Duong". Biu tnxng (logo) và biu ngü
(slogan) the hin net dc trung riêng, d nhn biêt và tao an tircrng dôi vth ngui
dan và du khách.
3. Di ttrçrng tham gia
- Cuc thi duqc phát dng rng rãi dn các t chrc, cá nhân trong và ngoài
tinh có khã nàng sang tác, thiêt kê.
- Thành viên Ban T chüc, Ban Giám khào và T Thu k không ducic tham
gia dirt thi.
II. QUY DNH TAC PHAM, TAC GL& DV THI
1. Quy dnh ye tac pham
- Tác phrn dirt thi hcip 1 phâi bao gm biu trung (logo) Va biu ng
(slogan) và bàn thuyêt minh ti.ring dirt thi (bàn thuyêt minh can ngän g9n, suic
tich, không qua 300 tr.
- Tt Ca các tác phm tham gia dirt thi Ban Th chirc së không trà lai cho tác
giã dirt thi.
a. V ni dung
Ddi vó'i bieu tru'ng:
- D nhn din, tao cam xñc, tao n tuqng, d nhó.
- Biu trLrng dirt thi phái là tác phm chua ducic cOng b trên b.t k' phucng
tin thông tin dai chuing (báo chI, truyên hInh, dik dan), chua tmg tham gia bat cü
cuôc thi nao.
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- Biu trung không vi phm thun phong m tijc, không sao chép, trüng 1p
vci bat cü hInh ành biêu tnrng nào trong và ngoài nithc.
Di vái bilu ngi (slogan,):
- Biu ngU can ngn gçn, sue tIch (khong qua 8 t1r), d nba, tao .n ftrcmg.
- Biu ngU di.rçic th hin bang phiên bàn ting Vit có th giri kern phiên
bàn tiêng Anh (neu co).
b. V hInh thfrc
- Biu tnrng (logo) và biu ngti (slogan) cn Co tInh irng diing cao, d dàng
in an trên moi chat lieu.
- Lixu mi tác phm dir thi th hin trén 02 trang giy A4 gm hai phiên
bàn:
+ Trang 01, phiên bàn 01: biu tnrng (logo) và biu ngü (slogan) n&m trong
mt bô cic, gän lien nhau.
+ Trang 02, phién bàn 02: biu ngt (slogan) tách thi vOi biu trung (logo),
näm ben ngoài biêu tnrng (logo).
- Mi phiên bàn biu trung Va biu ngtt dir thi duçic th hin mt trang gi.y
khô A4, có chiêu rng 15 cm, thiêt ke màu (dt gita trang giây); MOt bàn thu nhO
cüa biêu trung màu và biêu trung träng den có chiêu rng 3 cm (dat phIa duâi góc
ben phài cüa trang A4).
2.Quydinhvtácgiã
- Trong thii gian din ra cuc thi, tác già không duçic sir dicing các tác phm
tharn gia cuc thi nay dé tham dir bat k cuc thi nào khác.
- Mi tác giã tham gia cuc thi không gith hn v s krçng tác phm dir thi.
- Tác giá tham gia dir thi chju trách nhirn v& bàn quyn cüa tác phm di,r thi
và các quyên lien quan khác. Ban To chüc không chju trách nhim ye nhing tranh
chap quyên tác giâ và quyên lien quan.
- Bàn quyn các tác phAm dat giài thuc v Ban T chc cuc thi (không
nhàm m1ic dIch thuang mai). Ban, Tô chuc cuc thi có quyên diêu chinh, thiêt ké,
bôtrI, sap xêp lai biêu tri.rng và biêu ngtt các tác phârn dat giài dé xây dirng mt h
thông nh.n din phü hçip cho ngành du ljch BInh Duong.
- Thçrc hin dung th l cuc thi; vic tác già giri tác phm tham gia dii thi
coi nhi.r chap thu.n mci quy djnh trong the l cuc thi và cam kêt t1r nguyen
chuyên giao quyên sü diing tác phâm cho Ban To chuc.
- Tác già chju trách nhim v quyn tác giâ va các quyn lien quan khác,
Ban To chuc không chju trách nbim ye các tranh chap lien quan den quyên tác giâ
Va quyên lien quan.
III. HO SO D THI
- Tác phm di,r thi th hin trên giAy A4.
- Bàn thuy& minh tithng tác phm tren gi.y A4 (co mu kern theo).
- Bàn däng k vâ cam k& cUa tác giá tham gia cuc thi (co mu kern theo).
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- 01 file dü
(D\TD ho.c USB) chira: file thi& k biu trlrng (logo) và biu
ngi (slogan) vâi djnh dng ãnh JPG, JPEG; ban thuyêt minh tuâng trén file
word. File chüa dü lieu, tác giá có the gui trirc tiêp hoc gui qua hp thu din ti:r
cho Ban To chüc.
lieu

- 01 phong bI (ghi rO ten, dja chi, s din thoai, email cüa tác giâ dê Ban to
cht'rc lien h khi can thiêt).
IV. DA DIEM NHiN TAC PHAM
- Tác ph.m duçic dóng kin vào phong bI và gui v Ban T chirc (gtri trirc
tiêp trong gi? hành chInh hoc qua duing biru din) theo dja chi:
A
A
.A
Ban To chu'c cuQc thi Thiet ke bieu trtrng (logo) vaabieu
ngw (slogan) yeA
du ljch tinh BInh Du'o'ng" nàm 2020. S 239, ThIch Quãng Dfrc, P. Chánh
Nghia, TP. Thu Dau M9t, tinh Binh Dirong.
Din thoi: 0274. 3855 636, Email: ttxtdl@binhduong.gov.vn.
CAU GIAI THIf1NG
- Các giãi thithng nhn kèm Giy Chirng nhn cüa Ban T chirc.
- Giãi thu&ig së duçic trao tric tip cho tác giã dt giãi ho.c ngir?ñ duçic tác
già dtt giãi üy quyên den nhn thay.
- Vic trao giãi thithng sê ducic Ban T chirc thrc hin cong khai.
- Trueing hçip không chçn duçic tác phm d thi dt yéu cu, Ban T chi'rc có
the quyêt djnh không trao mt giài cüa cuc thi.
Giái thung cuc thi bao gEm:
+ 01 Giãi nht: Trj giá 20.000.000d
+ 02 Giãi nhI : M6i giâi trj giá 10.000.000d
+ 03 Giái ba : Mi giái trj giá 5.000.000d
+ 05 Giãi khuyn khIch: Mi giãi trj giá 2.000.000d
Các giài thuông ducic nhn kern vâi GiAy chirng nhn cUa Ban T chi'rc.
VI. BAN GIAM KIIAO
Dai din So Van hóa, Th thao và Du ljch tinh BInh Duong, Hi Van h9c —
Ngh thut tinh BInh throng và Hi Van h9c — Ngh thut thành phô Ho ChI
Minh.
Trên day là Th l tham gia Cuc thi sang tác biu trirng (logo) và biu ngt
(slogan) ye du ljch tinh BInh Dumg näm 2020.!.
A

v.

.

.

ci

so

3

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIILT NAM
Bc 1p — Ttr do — Hanh phác

PHIEU BANG KY THAM GIA CUQC THI
"Thit k biu trtrng (logo) và biu ngü (slogan)
A
.
.,
*
ye du lch tinh Binh
Dirrng nam 2020

Ten các nhân däng k tham gia:
Ngày, tháng, näm sinh:
S chirng minh nhãn dan:
Ngày cp:

Nii cp:

Dja chi lien h:
Din thoai

. Email:

Tôi cam doan tác phm dr thi là do tôi tr sang tác, không sao chép duói bt k'
hInh thirc nào. Tôi hoàn toàn chju trách thim tri.râc pháp 1ut khi có sr tranh chp
v quyn sâ h&u trI tu
, ngây

tháng

nám 2020

NGUM BANG KY DIJ' THI
(K và ghi rô h9 ten)
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BAN THUYET MINH TAC PHAM
Tham gia Cuc thi "Thit k biu trtrng (logo) và biu ngfr (slogan)
v Du ljch tinh BInh Diro'ng" näm 2020
Mo ta tác phm dr thi
KIch c

Máu sc

tu&ng sang tác và nghTa v biu trimg (logo) và biu ngü (slogan)
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