
UBND TINH QUANG Till CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
BANTOC1115'CCUQCTHLLOGO- Dôc 1p  — Tir do — Hinh phüc 

SLOGAN DU LICH TINH QUANG TRI 

s 71 /TB-BTC Quáng Trj, ngày 27 tháng 5 nám 2021 
& J uo  .T.  rw c:; 

THÔNG BAO 
CONGTyIEN Th1 cuc thi sang tác biu trirng (logo) 

Nry  .o. 24. va khau hiçu (slogan) Du llch  tinh Quang Tr 

Cn cir K hoach s 50/KH-UBND ngày 11/3/2021 cüa UBND tinh Quáng 
Trj ye to chirc cuc thi sang tác biêu tnmg (Logo) và khâu hiu (Slogan) Du ljch 
tinh Quãng Trj; 

CAn cir Quyt dinh s 1067/QD-UBND ngày 05/5/2021 cüa UBND tinh 
Quáng Trj ye vic thành 1p Ban To chic cuc thi sang tác biêu tnmg (Logo) và 
khâu hiu (Slogan) Du ljch tinh Quáng Trj; 

Ban T chirc cuc thi sang tác biu tnrng (Logo) và khu hiu (Slogan) Du 
lch tinh Quãng Tn thông báo The l cuc thi nhu sau: 

I. M1JC DICH CUQC 

- CuOc thi nhm lira chpn biu tnmg (Logo) và khu hiu (Slogan) th hin 
dtrçic chiên hrçrc phát triên cUa Du ljch Quãng Trj; dam bAo Co tinh khái quát cao, 
tInh thâm m5', tInh dc thu cüa ngành Du ljch QuAng Tn dê sfr dicing trong các hoat 
dng thông tin tuyên truyên, xic' tiên quãng bá du ljch da phucmg và phic vii các 
nhim vi chInh trj, phát triên kinh tê, vAn hoá - xã hi, cong tác dôi ni, dôi ngoi 
cüa tinh. 

- Tao bO nhn din thirong hiu, dua hInh ánh Du 1eh Quãng Tn xut hin n 
tuqng, chuyên nghip trên các san phâm du ljch và tren các phiicrng tin thông tin 
truyên thOng, trong xA hOi  hap dn du khách và nhà dâu tix. 

II. DO! TUNG DI 

- Các t chIrc, cánhan trong và ngoài tinh, kiu bào Vit Nam & nu&c ngoài có 
khá nAng sang tác, thiêt kê. 

- Thành viên Ban T chirc, Ban Giám khAo, T Thix k không dixqc tham gia 
dir thi. 

III. QUY DJNH TAC PHAM, TAC GIA DtT 

1. Quy ttjnh v tác phm 

1.1. Quy itjnh chung 

- Tác phm dr thi hcip 1 phãi bao gm biu tnrng (Logo); khu hiu ( Slogan) 
và bàn thuyet minh ttr&ng dr thi (ban thuyêt minh can ngn g9n, sue tIch, không 
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qua 500 tx). Khuyn khIch các tác giã th hin logo kern theo slogan trên cing mt 
tác phâm dê tao  sr dong nhât, hài hôa trong cüng mt chinh th. 

- Tác phm dr thi phái là sang tác cüa chmnh tác giá, nhóm tác giá không sao 
chép tithng tü các biêu tn.rng (logo) và khâu hiu (slogan) a trong và ngoài nuâc; 
chira tfrng duçic cong bô trên bat k' phucmg tin thông tin dai  ching (báo clii, 
truyên hInh, diêndàn, hi nghj.....); chua tirng tham gia bt cir cuc thi nào; không 
vi phm bàn quyên, không vi phm Lut Si hru trI tue. 

- H s dir thi không ding quy djnh cüa Th 1 cuc thi nay dirçic xem là 
không hçip l. Tat cã các tác phâm dir thi dat  giái hay không dat  giái, Ban T chrc 
không trã li eho tác giã. 

1.2. Quy ttjnh v nOi  dung, hInh thá'c 

1.2.1. DivóiLogo 

- TInh dc tnrng: Th hin net tiéu biu, dc tInh nhn dng cüa du ljch tinh 
Quâng Trj (khac bit vài các dc tinh nhn dang  cüa các diem den du ljch trong Ca 
nrn9c, khu c và quôe tê). 

- TInh m thut: The hin tInh m5 thut, tInh sang tao  de dáo, ph hgp vài 
net dc thing cUa du ljch Quáng Tn. 

- Tinh khái quát: Th hin tInh cô dQng, tmnh t6i gián v du?ing net, màu sc 
khi chuyên tãi ni dung vàhinh thirc ngh thu.t; tránh din giái nhâm ln vài biu 
trung cia có cüa các diem den khác. 

-TInh 1mg diing: Thun tin khi sao chép, phóng to, thu nhO, dam bào d phân 
giãi dông dêu, sac net khi si diing và the hin c1uc trên các 4t phâm có các chat 
lieu khác nhau; thun tin trong vic tuyen truyên, quãng bá và sIr diing lâu dài. 

- TInh d hiu, d nhà: Co tInh khái quát cao, d hiu, d nhâ, d nhn bit, n 
tung và không ln ln vài các logo khác ciA cO trong nirac va quôc tê. 

- Mi phiên bàn biu trung (logo) di:r thi ducrc the hin mt trang giy kh( A4, 
cO chiêu rng 15 cm, thiêt kê màu (dt giIra trang giây); Mt bàn thu nhO cüa biêu 
trung màu và biêu tnrng tràng den có chiêu rng 03 cm (dat phia duci gOc ben phãi 
cüa trang A4). Dôi vâi logo thiêt kê trên may tInh, eác file phài chrçic thiêt k trên 
phân mêm Coreldraw/Al/ps,... trIch xuât ma file ánh chat lirgng cao .TIFF/.PNG. 

1.2.2. Di vài Slogan 

- Slogan cn ngAn g9n, she tjch, dc dáo, mài me, n tircing, d hiu, d nhâ; 
The hin rO duçic srkhác bit, phác h9a, truyên tãi nhüng an tuçing dçp ye ljch sIr, 
van hóa, thiên nhiên và con ngithi Quáng Trj (khong qua 10 tir), duçc trinh bay trên 
mt trang giây khO A4 (co the durçic thiêt kê each diu, màu sac); dhrng dc ltp hoc 
di liênvói biêu thing (logo); không ln ln v&i các slogan khác ciA co trong nuâc và 
quôc tê; thun tin trong vic tuyên truyen và sIr diing lâu dài. 
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- Slogan duçic th hin bang phiên bàn ting Vit (khuyn khIch có them phiên 
bàn ting Anh). 

2. Quy dnh v tác giã 

- Mi tác giã tham gia cuOc  thi không giâi hin v s6 hrçmg tác phm dir thi. 

- Trong th&i gian din ra cuOc  thi, tác giâ không duçc sir ding các tác pMm 
tham gia cuc thi nay dé tham dr bat k' cuc thi nào khác. 

- Tác giá cüa mu thit k dirçic chQn lam biu trung (Logo) và khu hiu 
(Slogan) du ljch tinh Quáng Trj có trách nhirn si:ra dôi, bô sung các chi tiêt can 
thit d& vth tác phãm duc chn cho phü hcp theo yêu câu và np bô sung file gôc 
(dü lieu so) cho Ban To chüc cuc thi. 

- Thrc hin ding th l cuOc  thi, vic tác giá xi tác phm và các quyn lien 
quan khác Ban To chirc không chju trách nhim ye các tranh chap lien quan den 
quyên tác giã và quyên lien quan. 

- Chi phi nhn giãi và các khoàn np thu lien quan dn giái thung do tác già 
dat giái chi trã theo quy djnh hin hành cüa pháp lut. 

- Tác giá dã np h sci di,r thi nu mun rut lui khOi cuc thi phái có van bàn 
thông báo den Ban To chic triiâc thôi han  kêt thüc np ho sa dr thi. 

III. HO S5DITm 

H sor dir thi gm: 

- Phik däng k tham gia cuc thi (theo mu dinh kern); 

- Mu thi& k logo và slogan du ljch tinh Quãng Tn phái duçic in màu và den 
trng ra giy A4 (03 ban); kèmO 1 CD hoc USB có chra file gc (dü lieu s6) thi& 
kê Logo và Slogan d thi. 

- Ban thuyt minh ' tuàng sang tác di vOi mi th loai không qua 500 tr (co 
mu kern theo). 

- Tác phm dir thi không gp, không cun trôn, không ép plastic. 

- Van bàn üy quyn cho 01 cá nhân dfrng ra dai  din (n&i là nhóm tác giã). 

IV. D!A DIEM NH4N TAC PHAM VA TH(YI HiN D1! Till 

1. Dja dim nhn tác phm dtr  thi 

- H sor dr thi diicic dóng kin vào phong bI, ghi rô: Tác phm d thi sang tác 
biêu tnrng (Logo) và khâu hiu (Slogan) Du ljch tinh Quáng Tn" và gCri ye Ban To 
chrc (giri trirc tiêp trong gir hành chInh hoc qua du&ng buu din) tai  dja chi: 

S& Van hoá, Th thao vâ Du ljch tinh Quáng Trj - Thuàng trrc BTC cu5c thi 
"Sang tác biêu trwng vâ khâu hiêu Du ljch tinh Quáng Trj ". Dja chi: 1A, duông 
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Hang Vu-ong, Thành pM Dông Ha, tinh Quáng Trj. Din thoqi: 0233.3853.684, 
Email: sodulichquangtrigmail. corn 

- Ban T chiTrc cuc thi së không chju trách nhim v các trithng hqp tr han, 
that lac,  hi.r hông hay không con nguyen vn dôi vâi các tác phâm gui h s qua 
dithng buu din. 

- Khi nhn duçic h sci hqp l, ci quan thix&ng trirc Ban T chirc cuc thi (Si 
Van hóa, The thao và Du ljch Quãng Tn) dim vào so và báo xác thc bang phiêu 
nhn, email hoc din thoai. 

2. Thôi han dir thi 

- Thtii gian nh*n tác phm d thi: Tü ngày ra Thông báo phát dng cuc thi 
den hêt ngày 30/8/2021 (tInh theo dâu him din). 

- Then gian chm thi: tháng 9/2021 

- ThOri gian cong b và trao giái: d kin t chirc vào tháng 10/2021 (Ban T 
chzc cu5c thi sê có thông báo cy the sau). 

V. CO CAU GIAI THUONG 

Giâi thithng cuc thi bao gm: 

- V biu trtlng (logo): 

+ 01 giãi Nht: tn giá 30,000.000 dông. 

+ 04 giái Khuyn khich: lij giá 10.000.000 dông/ môi giái 

- V khu hiu (slogan): 

+ 01 giãi Nht: trj giá 20.000.000 dng. 

+ 04 giãi Khuyn khIch: tn giá 5.000.000 dng/ mi giái 

(Lu-u j Trong trw&ng hcrp logo và slogan ctat giái nhat cia cling 01 tác giá thI 
phcn thwóng là 50.000.000 dông ;dqt giái Khuyén khlch cling 01 tác giá thi phán 
thu-óng là 15.000.000 ctóng) 

- Các giãi thuàng nhn kern Giy Chüng nh.n cüa Ban T chüc. 

- Giãi thuâng sê dugc trao trrc tip cho tác giã dt giâi hoc ngithi duqc tác 
giã dat  giái üy quyén den nhn thay. 

- Vic trao giãi thuing se dtrçic Ban T chirc thrc hin cong khai. 

- Trithng hqp không ch9n di.rçic tác phm dir thi dat  yêu cu, Ban T chüc Co 

the quyêt djnh không trao mt so giái ci1a cuc thi. 

VI. BAN GIAM iuiAo 
- Dai din lãnh dao  UBND tinh; 

- Di din lãnh do Ban Tuyên giáo Tinhüy; 
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- Dai din lânh dao  Sâ Van hoá, Th thao và Du lch; 

- Dai  din lAnh do Sâ Thông tin và Truyn thông; 

- Dai din lãnh do Báo Quãng Tn; 

- Dai din lãnh dao HOi Van h9c ngh thut Quâng Tn; 

- Dii din lãnh dao  Hip hi Du ljch Quäng Di; 

- Dai din lãnh dao  Trung tam Xiic tin Du tix, Thrnmg mai  và Du ljch; 

- Dai din lãnh dao  Chi hi M5' thut Vit Nam tinh Quãng Trj; 

- Dai din lãnh dao  Tru&ng  Dai  h9c Ngh thut Hu (02). 

VII. CHAM THI 

- Các tác phm kern theo thuyt minh tham gia dir thi Se di.rçrc Ban T chüc 
tnrng bay tai  Triên lam và trên trên Website: 9uangtri.gov.vn; ipa.quangtri.gov.vn  
tie tnmg câu ' kiên dông gop bInh chQn cho biêu trimg và khâu hiu du ljch Quãng 
In. 

- Các tác phm dir thi sê &rçic Ban Giám kháo chm 2 vông. 

- Chm vông so khão ch9n ra mi th loai 05 tác phm có s dim dánh giá 
cao nhât vào vông chung kháo. 

- Chrn vông chung khâo d chn 01 tác phm dat  giái nht và 04 tác phm 
dat giái khuyen khIch cho môi the loai Logo và Slogan. 

- Thông tin cá nhân cüa các tác giá tham gia dir thi sê duçic Ban T chüc gift 
bI mt den khi Ban Giám khâo cong bô quyêt djnh các tác phârn dot giái. 

VIII. QUYEN S% HULJ DO! VàI TAC PHAM BOAT GIAI 

1. Ban quyn s hftu d6i vOi các tác phAm Logo và Slogan du Uch tinh Quãng 
Di doat giái thuc ye UBND tinh Quâng Tij. Sâ Van hóa, The thao và Du llch 
Quâng Tn duçic UBND tinh üy quyên sâ hftu và sü dimg vô th?yi han,  cUng nhu 
toàn quyén däng k sâ h&u tn tue,  ban quyên tác giá dOi vi tác phârn duçic hra 
ch9n chInh thüc &ra vào sü ding. 

2. SVän hóa, Th thao và Du ljch Quãng Tn có quyn diu chinh, b trI, sp 
xep lai  biêu thing va khâu hiu các tãc phâm dt giái tie xây dijng mt h thông 
nhn din phü hçp cho ngành Du ljch Quáng Tii. 

3. Tác giâ tham gia cuc thi chju trách nhim v ban quyn cüa tác phm dir 
thi và các quyên lien quan khác. Ban To chückhông chju trách nhim ye nhftng 
tranh chap quyên tác giã vâ quyên lien quan. Nêu tác phâm dat  giãi vi pham quyên 
tác giâ và quyên lien quan theo quy dnh cia pháp lut, Ban To chirc có quyêt djnh 
hüy hO và sè thu hôi tác phâm (gôm tién thu&ng và giây chüng nhn). 



TM. BAN TO CHtC 
NG BAN 

PHO CHU TICH UBND T!NH 
Hoàng Nam 
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ix. NEU KHOAN Tifi HANH 

- Th 1 nay có hiu lirc k tr ngày ban hành. Vic si'ra dM, b sung chi thrçic 
thirc hiên khi Co van ban cüa Ban To chüc. 

- D6i tirçmg dir thi, thành viên Ban T chi'rc, Ban Giám khâo và nhüng ngithi 
lien quan khác có trách nhim nghiên cru k và tuân theo các quy djnh cüa The 1 
nay. 

Ban To chüc rat mong nhn hrçic sr tham gia, huOng irng nhit tlnh ci1a các to 

chirc, cá nhãn trong và ngoài nuâc dê cuc thi dtt kêt qua tot.!. 

No'i nhân: 
- Tng Cic Du ljch; 
- Hi M5' th4t  Vit Nam; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban Tuyén giáo Tinh üy; 
- Các thành viên BTC tinh; 
- Si Du ljch, St VHTTDL, S& VH-TT, các 
tinh, thành phô; 
- Trung tam XTDL, Trung tam Xüc tiôn 
DT,TM&DL các tinh, thành pho; 
- Các Tnr?mg Dai  h9c M5' thut; 
- Phân hiu DH Hue tai  Quáng Tn 
- Tnrmg CDSP Quãng Trj; 
- Hi V}{NT các tinh, thành pho; 
- HOi VHNT tinh; 
- Các Sec: VH,TT&DL, TT&TT, GD&DT; 
- Các ca quan báo chi TW, da phuang; 
-LixuVT,VX. 
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CQNG HOA xA 119! CHU NGHTA VIIT NAM 
Bc Ip  - Tr do - Hanh phüc 

PHIEU BANG KY THAM GIA CUQC Tifi 
"Sang tác biu trirng (Logo) vã khu hiu (Slogan) du ljch Quáng Trj" 

Ten cá nhân dãng k' tham gia cuc thi:  

Ngày, tháng, näm sinh:  

S chfrng minh nhân dan (hoc the can cuàc cong dan):  

Ngày cp: Ncii cap:  

Dja chi lien h:  

Din thoai: Email:  

Tôi cam doan tác phm d%r thi là do tôi ttr sang tác, không sao chép duii bt 

k' hInh thüc nào. Tôi hoàn toàn chju trách nhim truàc pháp lu.t khi cO sr tranh 

chp v quyn s him trI tue. 

 ngày tháng nám 2021 
NGUI BANG K D1T THI 

(K và ghi rô h9 ten) 
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BAN THUYET MINH TAC PHAM 
Tham gia Cuc thi sang tác biu trung (Logo) 

và khu hiu (Slogan) du llch  Quãng Trj 

Tác phm dr thi  

Kich ci:  

Màu sac:  

' tthng sang tác và nghTa v biu tnrng (Logo) và khu hiu (Slogan) 
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