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UBND TỈNH THÁI BÌNH 

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số: 10/KH-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Thái Bình, ngày 26 tháng  3 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi thiết kế  

Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch Thái Bình 

 

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-SVHTTDL ngày 22/01/2021 của Sở về 

việc ban hành chương trình công tác năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi Thiết kế Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu 

(Slogan) du lịch Thái Bình với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

- Nhằm lựa chọn mẫu Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh 

Thái Bình để sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, xúc tiến 

quảng bá du lịch, phục vụ các nhiệm vụ chính trị - xã hội khác của tỉnh Thái Bình. 

- Xây dựng và hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu du lịch Thái Bình; 

đưa hình ảnh du lịch Thái Bình xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại 

chúng một cách chuyên nghiệp, ấn tượng, hấp dẫn du khách và các nhà đầu tư. 

- Phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá 

nhân vào việc tham gia cuộc thi Thiết kế Logo và Slogan du lịch Thái Bình một 

cách tích cực, góp phần khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát 

huy truyền thống lịch sử, những giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Thái Bình xưa 

và nay cho các tầng lớp nhân dân; tăng cường sự hiểu biết về tỉnh Thái Bình đối 

với du khách trong và ngoài nước. 

2. Yêu cầu 

- Mẫu Logo và Slogan phải có tính khái quát, tính thẩm mỹ cao, thể hiện 

được ý nghĩa, đặc trưng của du lịch Thái Bình. 

- Logo ấn tượng, dễ hiểu, dễ nhận biết. Slogan ngắn gọn, xúc tích, cảm 

xúc, dễ ghi nhớ. Bộ nhận diện có ý nghĩa, thể hiện rõ sức hấp dẫn, lợi thế cạnh 

tranh của du lịch Thái Bình so với các địa phương khác trong khu vực. 

- Thuận tiện cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công được trên 

mọi chất liệu, thuận tiện cho việc tuyên truyền và đảm bảo sử dụng lâu dài.  

- Công tác tổ chức cuộc thi chặt chẽ, khoa học, khách quan theo đúng quy 

định của pháp luật và Thể lệ cuộc thi. 
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Chủ đề: Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du 

lịch Thái Bình. 

2. Thời gian tổ chức 

2.1. Lễ phát động 

Dự kiến trong tháng 4/2021. 

2.2. Lễ tổng kết trao giải 

Dự kiến trong tháng 11/2021. 

3. Địa điểm: Dự kiến tổ chức Lễ phát động và Lễ tổng kết trao giải 

cuộc thi tại hội trường Khách sạn Dream, thành phố Thái Bình. 

4. Thành phần đại biểu dự lễ phát động, tổng kết và trao giải cuộc thi 

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ VHTTDL; 

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan: Sở Thông tin và Truyền thông, 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Đài Phát thanh và truyền 

hình Thái Bình, Báo Thái Bình, Hội Du lịch Thái Bình, Các trường Đại học, cao 

đẳng trên địa bàn tỉnh; 

- Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi; 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình; 

- Thành viên Hội Mỹ thuật Việt Nam tại Thái Bình và Chi hội Mỹ thuật 

thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình; 

- Đại diễn lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Đại diện lãnh đạo phòng VH&TT các huyện, thành phố; 

- Đại diện Ban quản lý các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du 

lịch trong tỉnh; 

- Các cơ quan báo chí trung ương và địa phương; 

- Các tác giả tham gia cuộc thi và có tác phẩm đạt giải, được chọn trưng 

bày triển lãm tại lễ tổng kết trao giải. 

5. Tác phẩm dự thi: 

- Tác phẩm dự thi gồm: Logo du lịch Thái Bình và Slogan du lịch Thái Bình. 

Quy chuẩn thiết kế được quy định chi tiết tại Thể lệ cuộc thi kèm theo. 

6. Quy mô, đối tượng, số lượng và hình thức dự thi: 

- Quy mô tổ chức: Phát động rộng rãi trong phạm vi cả nước. 
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- Đối tượng dự thi: Các cá nhân hoặc tập thể trong và ngoài tỉnh, có khả 

năng thiết kế Logo và Slogan.  

- Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi và Ban Giám khảo không được tham 

gia dự thi. 

- Số lượng tác phẩm dự thi: Một tác giả hoặc nhóm tác giả được dự thi tối 

đa 03 tác phẩm. 

- Hình thức dự thi: Tác giả gửi tác phẩm dự thi có kèm theo bản thuyết 

minh ý tưởng thiết kế Logo và Slogan về Ban tổ chức cuộc thi tại địa chỉ thư 

điện tử LogovaSloganTB@gmail.com hoặc qua đường bưu điện về Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch Thái Bình (Địa chỉ: Số 194 Hai Bà Trưng, thành phố 

Thái Bình).  

7. Ban Tổ chức Cuộc thi 

- Trưởng Ban Tổ chức: Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Thái Bình 

- Phó Trưởng Ban Tổ chức: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

mời Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.  

- Các thành viên: 

+ Mời đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; 

+ Mời đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; 

+ Mời đại diện Lãnh đạo Chi Hội mỹ thuật Việt Nam tại Thái Bình; 

+ Mời đại diện Lãnh đạo Hội Du lịch Thái Bình; 

+ Mời đại diện Lãnh đạo Đài phát thanh và truyền hình, Báo Thái Bình; 

+ Trưởng các phòng, đơn vị liên quan thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch: Phòng Nghiệp vụ du lịch; Phòng Nghiệp vụ Văn hóa; Phòng Nếp sống văn 

hóa và gia đình; Phòng Tổ chức Cán bộ; Văn phòng; Phòng Kế hoạch và Tài 

chính; Trung tâm xúc tiến Du lịch. 

8. Ban Giám khảo Cuộc thi 

 Ban giám khảo cuộc thi gồm các nhà chuyên môn có uy tín trong lĩnh 

vực du lịch, thiết kế đồ họa thuộc các cơ quan, đơn vị ở Trung ương . 

9. Cơ cấu giải thưởng 

Tác giả đạt giải được nhận giải thưởng với giá trị tương ứng và Giấy 

chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi. 

* Về Logo: 

- 01 giải nhất: 30.000.000đ  

- 01 giải nhì: 10.000.000đ 

- 01 giải ba: 5.000.000đ 

mailto:LogovaSloganTB@gmail.com
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* Về Slogan: 

- 01 giải nhất: 10.000.000 đồng 

- 01 giải nhì: 5.000.000 đồng 

- 01 giải ba: 3.000.000 đồng 

III. KINH PHÍ  

Kinh phí tổ chức cuộc thi từ nguồn ngân sách tỉnh cấp cho sự nghiệp văn 

hóa, thể thao, du lịch tỉnh Thái Bình năm 2021 và kinh phí xã hội hóa  nế     . 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị các đơn vị phối hợp: 

1.1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tham gia Ban tổ chức cuộc thi; Chỉ đạo công tác tuyên truyền, triển khai 

Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bản tin nội 

bộ và các hội nghị liên quan.  

1.2. Sở Thông tin và Truyền thông 

Tham gia Ban tổ chức cuộc thi; Hỗ trợ, hướng dẫn theo dõi tuyên truyền, 

đăng tải Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

1.3. Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình, Chi Hội Mỹ thuật Việt Nam tại Thái Bình. 

- Tham gia ban tổ chức cuộc thi và đóng góp chuyên môn về nội dung Kế 

hoạch và Thể lệ của cuộc thi; dự lễ phát động, tổng kết trao giải cuộc thi. 

- Thông báo, tuyên truyền về Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi trên Tạp chí Văn 

nghệ Thái Bình. 

- Triển khai cuộc thi và động viên các họa sỹ, hội viên Hội Văn học Nghệ 

thuật Thái Bình tham gia cuộc thi. 

1.4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Tham gia thành viên Ban tổ chức cuộc thi; Hỗ trợ tuyên truyền, triển khai 

kế hoạch, Thể lệ cuộc thi đến các trường PTTH, vận động giáo viên, học sinh có 

khả năng thiết kế đồ họa, thiết kế mỹ thuật trên địa bàn tỉnh tham gia, hưởng 

ứng cuộc thi. 

1.5. Đài PTTH, Báo Thái Bình 

Tham gia thành viên BTC cuộc thi; Đăng tải nội dung Kế hoạch, Thể lệ 

cuộc thi và các tác phẩm dự thi có chất lượng trên các phương tiện thông tin do 

đơn vị quản lý. 

1.6. Hội du lịch tỉnh Thái Bình 

Tham gia Ban Tổ chức cuộc thi; Phối hợp tuyên truyền, triển khai Kế 

hoạch, Thể lệ cuộc thi đến các hội viên trong tỉnh và Hiệp hội du lịch các tỉnh, 

thành phố trong cả nước hưởng ứng, tham gia cuộc thi. 
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1.7. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm văn hóa - Thể thao huyện, 

thành phố 

 Tham mưu UBND cấp huyện triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi 

Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi tới các cá nhân, họa sỹ, nghệ sỹ, các nhà thiết kế đồ 

họa trên địa bàn tham dự cuộc thi; Đăng tải, tuyên truyền nội dung Kế hoạch, 

Thể lệ cuộc thi và các tác phẩm dự thi có chất lượng trên Cổng Thông tin điện 

tử, Đài phát thanh - Truyền hình của huyện, thành phố và hệ thống loa truyền 

thanh cơ sở. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

2.1. Phòng Nghiệp vụ Du lịch: 

- Là bộ phận thường trực, chủ trì tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện các 

nhiệm vụ: 

+ Xây dựng Kế hoạch, Thể lệ và dự trù kinh phí tổ chức Cuộc thi.  

+ Ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các nội 

dung liên quan đến Cuộc thi. 

- Thông báo Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi tới các Sở VHTTDL/Sở Du lịch/Sở 

VHTT, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương để phối hợp tuyên truyền;  

- Là đầu mối tiếp nhận các tác phẩm dự thi, giải đáp và cung cấp thông tin 

cho các đối tượng tham gia dự thi; Phân loại, mã hóa các tác phẩm dự thi trước 

khi gửi Ban giám khảo chấm. 

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức cuộc thi: họp Ban Tổ chức, Ban Giám 

khảo; tổ chức lễ phát động, tổng kết trao giải, báo cáo kết quả tổ chức cuộc thi; 

hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán các chi phí tổ chức cuộc thi. 

- Tham mưu thực hiện quy trình công nhận biểu trưng và khẩu hiệu du 

lịch Thái Bình, trình cấp có thẩm quyền theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan. 

2.2. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

- Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Du lịch trong việc thông báo Kế hoạch, 

Thể lệ cuộc thi tới các đối tượng liên quan trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban tổ chức phân công. 

2.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

 - Bố trí kinh phí kịp thời và hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán nguồn 

kinh phí tổ chức cuộc thi đảm bảo đúng quy định pháp luật. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban tổ chức phân công. 
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2.4. Văn phòng Sở 

- Gửi giấy mời đại biểu; Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, hoa, 

nước uống... phục vụ lễ phát động, triển lãm, tổng kết trao giải cuộc thi và các 

cuộc họp liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban tổ chức phân công. 

2.5. Phòng Nếp sống Văn hóa và Gia đình 

- Đăng tải kế hoạch, thể lệ cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của Sở và 

liên hệ đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban tổ chức phân công. 

2.6. Trung tâm xúc tiến du lịch 

- Tuyên truyền rộng rãi về Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi trên trang Website 

của Trung tâm; tới các Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch, Trung tâm xúc 

tiến đầu tư thương mại và du lịch các tỉnh/ thành phố;  

- Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Du lịch chuẩn bị các điều kiện tổ chức 

cuộc thi đảm bảo theo kế hoạch; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban tổ chức phân công. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi Thiết kế Biểu trưng và Khẩu hiệu du 

lịch Thái Bình. Các đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ chủ động triển khai thực 

hiện và tạo điều kiện tốt nhất cho các cá nhân, tổ chức tham gia sáng tác đạt hiệu 

quả cao nhất, góp phần tổ chức cuộc thi thành công tốt đẹp./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, Bộ 

VHTTDL; 

- Ban tổ chức cuộc thi; 

- Sở VHTTDL/Sở Du lịch/ Sở VHTT; Hội Văn học 

Nghệ thuật các tỉnh, thành phố; 

- Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; 
- Phòng VH&TT; Trung tâm VHTT huyện, thành 

phố; 

- Lưu VT; NVDL. 

 

 


