ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

69 /KH-UBND

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
A Lưới, ngày 29 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi sáng tác Logo – biểu trưng huyện A Lưới
Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 29/7/2021 của Huyện ủy A Lưới và
Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/20221 của HĐND huyện về phát
triển du lịch huyện A Lưới giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế
hoạch số 05/KH-UBND ngày 05/1/2022 của UBND huyện về phát triển du lịch
huyện A Lưới năm 2022. UBND huyện A Lưới xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc
thi sáng tác mẫu biểu trưng (logo) huyện A Lưới như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thông qua cuộc thi nhằm lựa chọn biểu trưng (logo) có tính khái quát cao,
thể hiện đặc trưng riêng của vùng đất, con người, lịch sử, bản sắc văn hóa và quá
trình đổi mới, hội nhập, phát triển của huyện A Lưới.
- Biểu trưng (logo) sẽ được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông
tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh huyện A Lưới; phục vụ các nhiệm
vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác đối nội, đối ngoại của
huyện.
2. Yêu cầu
- Về nội dung: Thể hiện đặc trưng riêng của vùng đất, con người, lịch sử,
bản sắc văn hóa và quá trình đổi mới, hội nhập, phát triển của huyện A Lưới.
- Về hình thức: Biểu trưng (logo) là một tác phẩm mỹ thuật đạt được những
yêu cầu về mỹ thuật có kiến trúc thiết kế riêng biệt, đơn giản, dễ nhớ, dễ nhận
biết, ấn tượng với công chúng…
- Về phạm vi: Biểu trưng phải có tính ứng dụng cao, thuận lợi cho việc thể
hiện trên nhiều chất liệu và hình thức khác nhau. Cuộc thi được phát động rộng
rãi, việc tổ chức thi tuyển phải chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, khoa học; đảm
bảo yêu cầu về chất lượng và thời gian đề ra.
II. NỘI DUNG
1. Tên gọi: Cuộc thi sáng tác Logo – biểu trưng huyện A Lưới.
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2. Cơ quan tổ chức
- Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện A Lưới.
- Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
- Ban Tổ chức cuộc thi gồm đại diện: Lãnh đạo UBND huyện; các cơ quan:
Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch và đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Hội đồng nghệ thuật: Mời các chuyên gia chuyên nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc… tham gia Hội đồng nghệ thuật.
3. Đối tượng dự thi
- Các tổ chức, cá nhân chuyên nghiệp và không chuyên về thiết kế, các Hoạ
sĩ, Nhà điêu khắc, Kiến trúc sư… tham gia sáng tác. Khuyến khích các tổ chức,
cá nhân, học viên, sinh viên chuyên ngành thiết kế biểu trưng, đồ họa, mỹ thuật,
kiến trúc, quảng cáo.
- Thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo không được tham gia dự thi.
4. Số lượng tác phẩm tham gia dự thi
Mỗi tác giả tham gia cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng (logo) gửi không quá
05 tác phẩm.
5. Thời gian tổ chức cuộc thi
Thời gian: Từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/8/2022.
Cụ thể như sau:
- Từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 30/5/2022: Thành lập Ban Tổ chức cuộc
thi, phát động và triển khai cuộc thi rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại
chúng; gửi thư mời kèm theo Kế hoạch tới các tổ chức, cá nhân liên quan trong
và ngoài tỉnh. Các tác giả đăng ký dự thi, nhận tài liệu nghiên cứu và triển khai
sáng tác tác phẩm dự thi.
- Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 30/7/2022:
+ Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
về cuộc thi.
+ BTC tiếp nhận tác phẩm và hồ sơ dự thi theo quy định.
- Từ ngày 30/7/2022 đến ngày 5/8/2022: Thành lập Hội đồng nghệ thuật,
chấm sơ khảo vòng một, lựa chọn 10 tác phẩm đủ điều kiện tham gia dự thi vòng
hai.
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- Từ 5/8/2022 đến 10/8/2022: Hội đồng nghệ thuật tổ chức chấm vòng hai,
chọn 03 tác phẩm tiêu biểu vào vòng ba.
- Từ 10/8/2022 đến 15/8/2022: Các tác phẩm được lựa chọn vào vòng ba
(03 tác phẩm) thể hiện lại với kích thước thực tế, kèm theo hồ sơ chi tiết.
- Từ 15/8/2022 đến 25/8/2022: Tổ chức Hội thảo, trưng bày 03 tác phẩm
lọt vào vòng ba để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Hội đồng nghệ thuật lựa
chọn 01 tác phẩm tiêu biểu nhất để xây dựng biểu trưng của huyện A Lưới.
- Thời gian trao giải: Dự kiến vào ngày 30/8/2022.
6. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Địa chỉ: Số 197, đường Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới,
tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234 3878 237, 0234 3977 299. Email:
vhtt.aluoi@thuathienhue.gov.vn.
- Hình thức gửi bài dự thi: Gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.
7. Quy định về tác phẩm dự thi
7.1. Quy định chung
- Tác phẩm dự thi thể hiện được nét đặc trưng riêng, mang bản sắc văn hóa,
lịch sử truyền thống và sự phát triển của huyện A Lưới; tác phẩm có thuyết minh
ý tưởng tạo hình biểu trưng (logo).
- Tác giả phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với các sản phẩm của
mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Nếu tác phẩm được trao giải vi
phạm pháp luật về bản quyền, Ban Tổ chức sẽ xem xét thu hồi giải thưởng.
- Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm tham dự cuộc thi trong bất kỳ
trường hợp nào và được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ các
hoạt động của huyện A Lưới.
7.2. Điều kiện tiếp nhận tác phẩm
- Tác phẩm dự thi được in trên giấy trắng dày, cứng, khổ giấy A4.
- Mẫu thiết kế được sử dụng tối đa 05 màu; kèm theo mỗi tác phẩm có một
bản thuyết minh mô tả ý tưởng, ý nghĩa nội dung của phương án thiết kế (không
quá 500 từ trên giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman) và 01 CD
(hoặc USB) lưu bản gốc thiết kế theo đúng tỷ lệ được xuất hình ảnh định dạng
.JPG).
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- Hình thức sáng tạo, đơn giản, mang tính khả thi trong thi công để trình
bày trên nhiều chất liệu.
III. KINH PHÍ HỖ TRỢ VÀ GIẢI THƯỞNG
1. Kinh phí
Từ nguồn kinh phí nhà nước và các nguồn huy động xã hội hóa (nếu có).
2. Cơ cấu giải thưởng
2.1. Các tác phẩm ở vòng hai không được lựa chọn tiếp tục dự thi vòng ba,
được hỗ trợ: 2.000.000 đồng/tác phẩm (Hai triệu đồng chẵn).
2.2. Các tác phẩm được lựa chọn ở vòng ba (03 tác phẩm), nhưng không
đạt giải, được hỗ trợ: 5.000.000 đồng/tác phẩm (Năm triệu đồng chẵn).
3. Tác phẩm được chọn
Là tác phẩm được đông đảo ý kiến nhân dân lựa chọn và Hội đồng nghệ
thuật quyết định chọn để tổ chức xây dựng biểu trưng của huyện; Ban Tổ chức
cuộc thi sẽ trao: Giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá 20.000.000 đồng (Hai
mươi triệu đồng chẵn). Tác phẩm được công nhận bản quyền theo quy định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Là cơ quan thường trực của cuộc thi, chịu trách nhiệm cung cấp các tài
liệu, số liệu, thông tin về huyện A Lưới và các tài liệu khác có liên quan cho các
cá nhân, tổ chức tham gia cuộc thi (khi có đề nghị).
- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND tham mưu thành lập Ban Tổ
chức cuộc thi, Hội đồng nghệ thuật và thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.
Tham mưu Ban Tổ chức ban hành thể lệ và các quy định khác liên quan đến cuộc
thi; tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của nhân dân; tổng hợp và báo cáo kết quả đánh
giá, xếp hạng các tác phẩm dự thi với các cấp có thẩm quyền; tham mưu hồ sơ
đăng ký bản quyền mẫu biểu trưng (logo) tại Cục bản quyền tác giả (hoặc Cục sở
hữu trí tuệ). Đề xuất phương án giải quyết các công việc phát sinh có liên quan
trong quá trình diễn ra cuộc thi.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan đăng tải công khai và tuyên truyền kế
hoạch, thể lệ cuộc thi về “Sáng tác Logo - biểu trưng huyện A Lưới” để các tổ
chức, cá nhân biết tham gia cuộc thi.
- Phối hợp với phòng Nội vụ lập danh sách các tổ chức, cá nhân có thành
tích trong tổ chức thực hiện cuộc thi đề xuất Chủ tịch UBND huyện khen thưởng.
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- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi gửi phòng Tài chính - Kế
hoạch thẩm định, trình UBND huyện xem xét, quyết định.
2. Văn phòng HĐND và UBND huyện
Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu, đề xuất các nội dung
liên quan đến cuộc thi; tổ chức hội nghị, hội thảo,...phục vụ cuộc thi.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí tổ chức cuộc thi.
4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
Tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi trên hệ thống truyền
thanh từ huyện đến cơ sở; trưng bày các thiết kế biểu trưng (logo) dự thi tại khu
vực trung tâm huyện để lấy ý kiến nhân dân.
5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, triển khai, phổ biến kế hoạch này tới các
tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua hệ thống Tuyên
giáo, bản tin nội bộ và các phương tiện thông tin đại chúng; cung cấp các tài liệu,
số liệu, thông tin về huyện A Lưới và các tài liệu khác có liên quan cho các tác
giả tham gia cuộc thi (khi có đề nghị).
- Tham gia Ban Tổ chức và giám sát cuộc thi đảm bảo đúng Kế hoạch đề
ra.
UBND huyện A Lưới trân trọng mời các tập thể, cá nhân trong và ngoài
tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm hưởng ứng cuộc thi. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Du lịch;
- Sở Văn hóa và Thể thao;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, Phó CT UBND huyện;
- Các Phòng, ban, ngành cấp huyện;
- Các đồn Biên phòng: A Đớt, Nhâm,
Hồng vân;
- Công an huyện;
- Ban chỉ huy Quân sự huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP: LĐ, CV;
- Lưu: VT.
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