
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI VẤN HỌC NGHỆ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/TL-VHNT ĐắkNông, ngàycty thảng 6 năm 2021

THỂ LỆ
Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông

1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
- Nhằm chọn ra 01 mẫu biểu trưng (Logo) chính thức sử dụng cho các 

hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông.

- Góp phần động viên, cổ vũ tinh thần hăng say, ỉao động sáng tạo nghệ 
thuật cho các tổ chức, cá nhân.

- Góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn học nghệ thuật.

2. ĐÓI TƯỢNG Dự THI
- Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh 

Đắk Nông.
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham^G^Ã^ 

dự cuộc thi.
3. NỘI DUNG L ( TỈNH HÍ

Thông qua hình tượng nghệ thuật, biêu trưng (logo) có thê khái quát đươcC . . • 
những hoạt động, thành tựu tiêu biểu của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 
Nông, bản sắc văn hóa của vùng đất và con người Đắk Nông.

3. YÊU CẦU ĐÓI VỚI TÁC GIẢ Dự THI
- Chấp hành nghiêm túc Thế lệ cuộc thi.
- Mỗi tác giả tham gia dự thi không quá 03 tác phẩm.
- Biểu trưng dự thi không phải là đối tượng tranh chấp quyền tác giả. Tác 

giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả và các quyền liên quan theo quy định của 
pháp luật. Trường họp phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả sau khi đã công 
bố giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải 
thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra 
tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm.

- Biểu trưng dự thi chưa được sử dụng, xuất hiện trên bất kỳ phương tiện 
thông tin đại chúng nào và không được sử dụng thiết kế được chọn làm biểu 
trưng của Hội trong cuộc thi lần này vào bất kỳ mục đích nào khác.

- Tác giả của mẫu thiết kế được chọn vào vòng Chung khảo có trách 
nhiệm nộp bổ sung file mềm và chỉnh sửa thiết kế cho phù hợp với yêu cầu của 
Ban Tổ chức và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông.
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- Việc tác giả nộp tác phẩm tham gia dự thi đồng nghĩa với việc chấp 
thuận các quy định trong Thể lệ cuộc thi và chuyển quyền sử dụng tác phẩm cho 
Ban Tổ chức.

- Tác giả có tác phẩm đạt giải có nghĩa vụ nộp thuế và chi phí liên quan 
đến giải thưởng theo quy định pháp luật hiện hành.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đổi với những tác phẩm dự thi 
không đến được Ban Tổ chức do lồi kỹ thuật.

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM DỤ THI
- Hình ảnh và bố cục của tác phẩm dự thi phải trang trọng, hài hòa có tính 

thẩm mỹ cao, thể hiện được tính nghệ thuật, dân tộc, hiện đại, nét nổi bật và 
phản ánh được tính đặc trưng lĩnh vực văn học nghệ thuật của tỉnh Đắk Nông; 
thuận tiên trong việc sử dụng trên mọi chất liệu, phóng to, thu nhỏ, in ấn, chạm 
khắc, đắp nổi, gia công trên mọi chất liệu vẫn đảm bảo chất lượng nghệ thuật.

- Tác phẩm dự thi dưới dạng đồ họa, đúng sắc độ thực, được thể hiện trên 
khố giấy A4 (21x 27,9), mẫu có chiều rộng nhất là 15cm đặt giữa khổ giấy, màu 
sắc phù họp (không quá 3 màu, không kể màu trắng). Phía dưới mẫu lớn, góc 
bên trái tờ giấy là mẫu được thu nhỏ (đen trắng), có chiều rộng nhất là 3cm; góc 
bên phải tờ giấy là mẫu thu nhỏ có màu giống như mẫu lớn, có chiều rộng nhất 
3cm.

- Mỗi tác phẩm của tác giả có mã số riêng (mỗi tác giả được gửi tối đa 03 
tác phẩm dự thi). Các tác phẩm của cùng tác giả phải khác nhau về họa tiết, 
dường nét thiết kế, không chấp nhận các trường hợp tác phẩm chỉ khác nhau về 
cách phối màu. Mặt trước tác phẩm dự thi không được ký tên và không được sử 
dụng bất kỳ ký hiệu nào. Mặt sau, góc phải phía dưới ghi một mã số có 5 ký tự 
gồm chữ hoặc số do tác giả tự chọn. Mỗi tác phẩm dự thi phải gửi kèm theo bản 
thuyết minh ý tưởng ngắn gọn, súc tích, dài không quá 300 từ.

- Tác phẩm được chọn làm biểu trưng (Logo) được đưa vào sử dụng, tác 
giả được nhận giải thưởng và giấy chứng nhận. Bản quyền tác phẩm thuộc Hội 
Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông. Ban Tổ chức cuộc thi không trả lại các tác 
phẩm của các tác giả tham gia dự thi.

- Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm :
+ Phiếu đãng ký dự thi theo mẫu (phụ lục kèm theo).

+ Mầu tác phẩm.

4- Bản thuyết minh ý tưởng.

+ Một phong bì nhỏ, bên trong có phiếu dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ, số 
điện thoại của tác giả và mã số tác phẩm dự thi, mặt ngoài phong bì chỉ ghi mã 
số tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm đánh mã số riêng cho 
từng tác phẩm, bảo mật và chỉ mở phong bi sau khi chấm xong vòng sơ khảo để 
thông báo cho tác giả chỉnh sửa tác phẩm trước khi trưng cầu ý kiến công chúng.
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Tất cả bỏ vào phong bì lớn, bên ngoài ghi rõ: “Tác phẩm tham gia Cuộc 
thi sáng tác biểu trưng (Logo) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông”, gửi về 
địa chỉ và thời gian quy định nêu tại mục 8 Thể lệ này.

5. QUY ĐỊNH VỀ BẢN QUYỀN VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI 
NHỮNG TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông sở hữu bản quyền sử dụng vô 
thời hạn, cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu biểu trưng 
được sử dụng làm biểu trưng của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông và 
những mẫu thiết kể được trao giải.

- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, các tác giả không được sử dụng biểu 
trưng tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.

6. GIẢI THƯỞNG
Giải thưởng cuộc thi bao gồm:

- 01 Giải nhất: Giấy chứng nhận của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk 
Nông (kèm tiền thưởng).

- 04 Giải khuyến khích: Giấy chứng nhận của Hội Văn học Nghệ thuật 
tỉnh Đắk Nông (kèm tiền thưởng).

7. BAN GIÁM KHẢO
- Ban Giám khảo cuộc thi do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông r|Y ’ 

quyết định thành lập.

- Ban Giám khảo cuộc thi sáng tác biêu trưng (Logo) Hội Văn học Nghệ 
thuật tỉnh Đắk Nông gồm một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyêtí 
môn của tỉnh và các nhà chuyên môn có kinh nghiệm, uy tín nghề nghiệp của 
Trung ương và của tỉnh. Ban giám khảo có trách nhiệm ban hành Quy chế làm 
việc và chịu trách nhiệm đối với kết quả chấm điểm đối với các tác phẩm tham 
gia dự thi.

8. THỜI GIAN TỔ CHỨC, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẲM ĐỤ THI
8.1. Thời gian tổ chức cuộc thi
a) Thời gian phát động và tiếp nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 24/6/2021 

đến hết ngày 30/11/2021 (Đối với tác phẩm dự thi gửi qua đường bưu điện sẽ 
lấy ngày trên dấu bưu điện là ngày nộp tác phẩm dự thi).

b) Thời gian xét chọn, chấm giải

- Vòng sơ khảo: Từ ngày 01/12/2021 - 08/12/2021, Ban Giám khảo tổ 
chức chấm điểm các tác phẩm đăng ký dự thi và chọn ra 05 mẫu biểu trưng 
(Logo) đạt chất lượng cao nhất để tổ chức xét vòng chung khảo.

Ban To chức cuộc thi có trách nhiệm thông báo cho tác giả có tác phẩm 
lọt vào vòng chung khảo nộp bổ sung file mềm và chỉnh sửa thiết kế cho phù 
hợp với yêu cầu của Ban Tổ chức và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông 
(nêu có) và gửi lại cho Ban Tổ chức cuộc thi chậm nhất trong ngày 13/12/2021.
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- Vòng chung khảo: dự kiến tổ chức trong tháng 12/2021. Ban Giám khảo 
tổ chức chấm điểm các tác phẩm được xét vào vòng chung khảo và chọn ra tác 
phẩm xuất sắc nhất để đề nghị trao 01 giải nhất và 04 giải khuyến khích.

Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm thông báo cho tác giả có tác phẩm 
xuất sắc nhất hoàn thiện tác phẩm theo yêu cầu (nếu có) của Ban Tổ chức và gửi 
lại Ban Tố chức. Trên cơ sở đó, Ban Tố chức có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến 
Uy ban nhân dân tỉnh xem xét, lựa chọn tác phấm làm mẫu biếu trưng (Logo) 
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông. Tác phẩm này sẽ được sử dụng làm 
biểu trưng (Logo) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông.

c) Công bố kết quả, trao giải thưởng: Tháng 12/2021.

8.2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi
Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông, (số 06 Lê Duẩn, 

phường Nghĩa Tân. TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). Mọi chi tiết xin liên hệ số 
điện thoại: 0967.877.468 gặp ông Đặng Đại Thọ - Biên tập viên Tạp chí Nâm 
Nung (Hội Văn học Nghệ thuật)./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Hội VHNT các tỉnh, thành phố;
- Thường trực Hội;
- Các chi hội trực thuộc;
- TCNN, Trang TTĐT Hội;
- Lưu :VT, VP.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ A VIỆT NAM
Độc lậgi-TS-Ịr 4» -Hậ^h phúc

v\ ŨÂXNPHũ />/ x
ĐƠN ĐÀNG KÝ Dự THI TỊHỂTKự BIỂU TRƯNG (LOGO) 

HỘI VĂN HỌC NGHĨLT^ẨT TỈNH ĐẮK NÔNG

Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) 
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông

1. Thông tin chung
- Tên cá nhân/tổ chức tham gia dự thi:......................................................................
- Họ tên người đại diện (đối với tổ chức):..............................................................
- Chức vụ:.................................................................................................................
- Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................
- Giới tính:................................................................................................................
- Số CMND/CCCD:............................. Ngày cấp................Nơi cấp:.......................
- Địa chỉ liên hệ:.......................................................................................................
- Điện thoại:..............................................................................................................
- Email:.....................................................................................................................
2. Số lượng tác phẩm dự thi:....................................................................................
3. Mã số dự thi (gồm 1 chữ cái và 5 chữ số do tác giả tự chọn cho mỗi tác

phẩm).............................................................................................................................
4. Thành phần hồ sơ kèm theo
- Tác phẩm dự thi (có ghi mã số riêng do tác giả tự chọn).
- Bản thuyết minh ý nghĩa biểu trưng (Logo)
- Đơn Đăng ký dự thi (theo mẫu)
5. Cá nhân/tổ chức tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) Hội Văn học Nghệ 

thuật tỉnh Đắk Nông
Cam kết toàn bộ thông tin, tác phẩm dự thi cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) Hội 

Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông là hoàn toàn đúng sự thật, không sao chép dưới bất 
kỳ hình thức nào và chưa từng công bố, sử dụng trước đây trên bất kỳ phương tiện thông 
tin đại chúng.

Trong trường hợp có tranh chấp về bản quyền đối với một phần hay toàn bộ tác 
phẩm dự thi, cá nhân/tổ chức sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Tô 
chức cuộc thi về tính trung thực của bản đăng ký và cam kết này.

.............. ,ngày....... tháng...... năm 20....
(Ký, ghi rô họ tên)


