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Đồng Xoài, ngày      tháng 02  năm 2022. 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi thiết kế Logo ngành Giáo dục và Đào tạo  

thành phố Đồng Xoài 

  

Căn cứ Nghị quyết số 04- NQ/TU, ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 20/09/2021 của UBND thành phố 

Đồng Xoài về việc Chuyển đổi số xây dựng chính quyền kiến tạo, thành phố tự động, 

lãnh đạo 360 độ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài năm 2021, 2022 và định hướng đến 

năm 2025;     

Để phục vụ cho việc Chuyển đổi số, quảng bá hình ảnh và sự phát triển của ngành. 

Đồng thời, phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Đồng Xoài; 

Phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế 

Logo ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Xoài, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

 - Nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu cho ngành Giáo 

dục và Đào tạo thành phố; Logo mang tính tượng hình, có tính khái quát cao, đảm bảo 

tính thẩm mỹ thể hiện truyền thống đoàn kết, những giá trị cốt lõi, sứ mạng, tầm nhìn, 

khát vọng vươn lên hội nhập quốc tế của ngành GD&ĐT và những nét riêng biệt của quê 

hương Đồng Xoài rực lửa chiến công. 

 - Tạo sân chơi bổ ích, thể hiện tài năng, đam mê sáng tạo của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức trong ngành Giáo dục và Đào tạo. 

2. Yêu cầu: 

Cuộc thi được tổ chức phải đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, khoa học, khách 

quan theo đúng thể lệ cuộc thi; được tổ chức trên quy mô toàn ngành GD&ĐT thành phố. 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ đề cuộc thi: “Sáng tác biểu trưng (Logo) ngành Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Đồng Xoài” 

2. Thời gian tổ chức. 
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- Thời gian diễn ra cuộc thi: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 30/6/2022 

(đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện để tính 

ngày nộp tác phẩm dự thi). 

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 01/6-30/6/2022. 

- Thời gian xét chọn, chấm các tác phẩm dự thi: tháng 7 - 8/2022. 

- Tổ chức tổng kết và trao giải: Dự kiến tháng 9/2022. 

3. Đối tượng, số lượng tác phẩm dự thi 

- Đối tượng dự thi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, các tổ chức, cá nhân, 

nhóm cá nhân đang học tập, công tác trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn thành phố 

Đồng Xoài. 

- Riêng thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo (Hội đồng thẩm định), tổ thư ký 

không được tham gia dự thi. 

- Số lượng tác phẩm dự thi: Không giới hạn 

4. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi 

Hồ sơ dự thi gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến địa chỉ sau:  

+ Phòng GDĐT thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.  

+ Địa chỉ: đường 9 tháng 6, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.  

+ Hoặc liên hệ trực tiếp gặp bà: Trần A Nhi - Chuyên viên phòng GDĐT thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0984745479 hoặc theo địa chỉ Email: 

trananhipgddx@gmail.com 

5. Quy định về tác phẩm dự thi 

5.1. Quy định chung 

- Tác phẩm dự thi không trùng lặp ý tưởng của các Logo đã có ở Việt Nam và trên 

thế giới, không vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với chủ đề của cuộc 

thi. 

- Logo dự thi phải là tác phẩm chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông 

tin đại chúng nào (bao gồm báo hình, báo giấy, báo điện tử, diễn đàn mạng, triển lãm,...); 

chưa từng tham dự bất cứ cuộc thi nào.  

- Logo không phức tạp về đường nét và màu sắc, đảm bảo thuận tiện trong việc in 

ấn, sao chép, phóng to, thu nhỏ, thực hiện được trên mọi chất liệu.  

- Về nội dung: Logo phải có tính khái quát cao, đảm bảo tính thẩm mỹ thể hiện 

truyền thống đoàn kết, những giá trị cốt lõi, sứ mạng, tầm nhìn, khát vọng vươn lên hội 

nhập quốc tế của ngành GD&ĐT và những nét riêng biệt của quê hương Đồng Xoài rực 

lửa chiến công. 

mailto:trananhipgddx@gmail.com
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- Về hình thức: Logo là một tác phẩm mỹ thuật đạt được các yêu cầu về thẩm mỹ, 

sự độc đáo, ấn tượng, dễ nhớ, dễ nhận biết. 

- Tác phẩm chọn làm Biểu trưng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài được đưa vào sử 

dụng, tác giả được nhận giải thưởng, bản quyền tác phẩm thuộc GDĐT thành phố Đồng 

Xoài và được quyền sử dụng tác phẩm trên để giới thiệu, quảng bá. Ban Tổ chức không 

trả lại các tác phẩm dự thi cho tác giả. 

- Tác giả gửi tác phẩm dự thi đồng nghĩa với việc chấp nhận thể lệ của cuộc thi. 

- Logo dự thi không đáp ứng các tiêu chuẩn trên được xem là không hợp lệ và 

không được đưa vào chấm dự giải. Tất cả các Logo dự thi Ban Tổ chức sẽ không trả lại 

cho tác giả dự thi. 

5.2. Quy cách và tiêu chuẩn thiết kế:  

- Màu sắc tối đa của Logo không quá 04 (bốn) màu, trong đó có một màu chủ đạo 

(không tính màu trắng). 

- Tác phẩm dự thi được in ra giấy trắng dày, cứng khổ A4 cứng 

- Mẫu thiết kế phải có một bản thuyết minh mô tả ý tưởng, ý nghĩa của phương án 

thiết kế (không quá 500 từ, in trên giất A4, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman) và 01 

đĩa CD lưu bản gốc thiết kế theo đúng tỷ lệ được xuất hình ảnh định dạng JPG 

- Hình thức sáng tạo, đơn giản, mang tính khả thi trong thi công để trình bày trên 

nhiều chất liệu. 

(Có thể lệ cuộc thi kèm theo) 

5.3. Tiêu chí định hướng đặc trưng 

Logo phải thể hiện truyền thống đoàn kết, những giá trị cốt lõi, sứ mạng, tầm nhìn, 

khát vọng vươn lên hội nhập quốc tế của ngành GD&ĐT và những nét riêng biệt của quê 

hương Đồng Xoài rực lửa chiến công. 

6.  Cơ cấu giải thưởng  

- 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng (bằng chữ: Năm triệu đồng) và giấy giấy chứng 

nhận giải thưởng. 

- 10 giải khuyến khích: Mỗi giải 500.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng) 

và và giấy giấy chứng nhận giải thưởng. 

- Tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi sẽ được phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài 

chọn làm Biểu trưng (Logo) GDĐT thành phố Đồng Xoài. 

III.  KINH PHÍ 

Kinh phí hoạt động chuyên môn ngành và các nguồn kinh phí vận động khác  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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- Bộ phận CNTT- Kế hoạch tham mưu Trưởng phòng ban hành kế hoạch tổ chức 

cuộc thi, thể lệ cuộc thi; quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký 

cuộc thi; xây dựng các văn bản, chuẩn bị nội dung các cuộc họp liên quan đến cuộc thi; 

tuyên truyền kế hoạch tổ chức hội thi; lập dự toán kinh phí cuộc thi; tổ chức tổng kết và 

trao giải cuộc thi theo kế hoạch. 

- Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký phân công nhiệm vụ các thành viên tổ 

chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch ban hành. 

- Các trường MN, TH, THCS, THPT trên địa bàn thành phố phát động phong trào, 

khuyến khích, động viên toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia thiết 

kế sản phẩm dự thi.  

- Nhận được Kế hoạch này đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, tuyển chọn sản 

phẩm đảm bảo yêu cầu về nội dung, gửi về Ban tổ chức đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:       TRƯỞNG PHÒNG 
- LĐ, CV  Phòng GDĐT; 

- Các trường MN, MG, THCS, THPT trên địa 

- http://dongxoai.edu.vn 

- Lưu: VT.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THỂ LỆ 

Tổ chức cuộc thi thiết kế Logo  

ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Xoài  
(Ban hành kèm theo kế hoạch số        /KH-PGDĐT ngày     tháng 02 năm 2022  

của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Xoài) 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

 - Nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu cho ngành 

Giáo dục và Đào tạo thành phố; Logo mang tính tượng hình, có tính khái quát cao, 

đảm bảo tính thẩm mỹ thể hiện truyền thống đoàn kết, những giá trị cốt lõi, sứ 

mạng, tầm nhìn, khát vọng vươn lên hội nhập quốc tế của ngành GD&ĐT và 

những nét riêng biệt của quê hương Đồng Xoài rực lửa chiến công. 

 - Tạo sân chơi bổ ích, thể hiện tài năng, đam mê sáng tạo của đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức trong ngành Giáo dục và Đào tạo. 

2. Yêu cầu: 

Cuộc thi được tổ chức phải đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, khoa học, 

khách quan theo đúng thể lệ cuộc thi; được tổ chức trên quy mô toàn ngành 

GD&ĐT thành phố. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Nội dung, chủ đề: 

- Biểu trưng (Logo) phải có tính khái quát cao, đảm bảo tính thẩm mỹ thể 

hiện truyền thống đoàn kết, những giá trị cốt lõi, sứ mạng, tầm nhìn, khát vọng 

vươn lên hội nhập quốc tế của ngành GD&ĐT và những nét riêng biệt của quê 

hương Đồng Xoài rực lửa chiến công. 

- Biểu trưng (Logo) sáng tác không trùng lặp ý tưởng của các Logo đã có ở 

Việt Nam và trên thế giới, không vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù 

hợp với chủ đề của cuộc thi. 

2. Đối tượng dự thi: 

- Đối tượng dự thi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, các tổ chức, cá 

nhân, nhóm cá nhân đang học tập, công tác trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn 

thành phố Đồng Xoài. 

- Riêng thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo (Hội đồng thẩm định), tổ 

thư ký không được tham gia dự thi. 

III. TÁC PHẨM DỰ THI 
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1. Hình thức thể hiện: 

- Bố cục của Biểu trưng (Logo) ngành GD&ĐT thành phố Đồng Xoài phải 

hài hòa, có tính mỹ thuật và khái quát cao, rõ nét, dễ hiểu, dễ nhận biết và thuận 

tiện trong việc sử dụng trên mọi chất liệu, trong các ứng dụng đảm bảo chất lượng 

nghệ thuật. 

- Tác phẩm dự thi dưới dạng đồ họa đúng sắc độ thực, được thể hiện trên 

giấy trắng biểu trưng và tiêu đề màu sắc được đặt giữa trang giấy, có chiều 

dài/rộng lớn nhất không quá 15cm. Một bản thu nhỏ của logo màu có chiều 

dài/rộng lớn nhất không quá 3cm. 

- Mỗi tác phẩm dự thi phải gửi kèm theo một bản thuyết minh mô tả ý 

tưởng, ý nghĩa của phương án thiết kế (không quá 500 từ, in trên giất A4, cỡ chữ 

14, font chữ Time New Roman) và 01 đĩa CD lưu bản gốc thiết kế theo đúng tỷ lệ 

được xuất hình ảnh định dạng JPG. 

2. Số lượng tác phẩm: 

- Số lượng tác phẩm dự thi: Ban Tổ chức không giới hạn số lượng tác phẩm. 

Tuy nhiên, mỗi tác phẩm có bài thuyết minh ý tưởng riêng và cùng để trong một 

phong bì lớn. 

- Mỗi tác phẩm dự thi bỏ vào một phong bì lớn gồm: tác phẩm (bản in và đĩa 

CD), bản thuyết minh, phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu). 

 3. Quyền và trách nhiệm người dự thi: 

 - Biểu trưng (Logo) dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác 

giả. 

- Biểu trưng (Logo) dự thi phải là tác phẩm chưa được công bố trên bất kỳ 

phương tiện thông tin đại chúng nào (bao gồm báo hình, báo giấy, báo điện tử, 

diễn đàn mạng, triển lãm,...); chưa từng tham dự bất cứ cuộc thi nào.  

- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng vào bất kỳ ấn 

phẩm truyền thông hoặc cuộc thi nào khác. 

- Tác giả của tác phẩm được chọn làm Biểu trưng (Logo) của ngành 

GD&ĐT thành phố Đồng Xoài sẽ được nhận tiền thưởng và giấy chứng nhận. 

4. Quy định về quyền sở hữu đối với tác phẩm đoạt giải: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Xoài được toàn quyền quyết 

định về việc lựa chọn Biểu trưng (Logo) nào được ứng dụng trong thực tế và có 

quyền đề nghị tác giả sửa đổi, bổ sung chi tiết cho phù hợp với đặc điểm của 

ngành. Phòng GD&ĐT thành phố được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như 

toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu thiết kế đạt giải. 
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- Các tác phẩm dự thi không được xét chọn, Ban Tổ chức không trả lại cho 

tác giả. 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Thời gian tổ chức. 

- Thời gian diễn ra cuộc thi: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 

30/6/2022 (đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy ngày trên dấu 

bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi). 

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 01/6-30/6/2022. 

- Thời gian xét chọn, chấm các tác phẩm dự thi: tháng 7 - 8/2022. 

- Tổ chức tổng kết và trao giải: Dự kiến tháng 9/2022. 

2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi 

Hồ sơ dự thi gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến địa chỉ sau:  

+ Phòng GDĐT thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.  

+ Địa chỉ: đường 9 tháng 6, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước.  

+ Hoặc liên hệ trực tiếp gặp bà: Trần A Nhi - Chuyên viên phòng GDĐT 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0984745479 hoặc theo địa chỉ 

Email: trananhipgddx@gmail.com 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng (bằng chữ: Năm triệu đồng) và giấy giấy 

chứng nhận giải thưởng. 

- 10 giải khuyến khích: Mỗi giải 500.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm nghìn 

đồng) và và giấy giấy chứng nhận giải thưởng. 

- Tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi sẽ được phòng GD&ĐT thành phố Đồng 

Xoài chọn làm Biểu trưng (Logo) GDĐT thành phố Đồng Xoài. 

VI. TRÌNH TỰ CHẤM THI 

- Thành phần Ban giám khảo cuộc thi do phòng GD&ĐT thành phố Đồng 

Xoài quyết định thành lập. 

- Cuộc thi bao gồm 2 vòng: 

+ Dự kiến Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 01/8/2022 sẽ chọn ra 15 sản phẩm 

đạt chất lượng, có số điểm cao nhất vào vòng chung khảo. 
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+ Dự kiến Vòng chung khảo sẽ diễn ra vào ngày 15/08/2022, tác giả của sản 

phẩm dự thi được vào vòng chung khảo sẽ có 05 phút để thuyết trình ý tưởng với 

Ban giám khảo, chọn ra tác phẩm xuất sắc làm Biểu trưng (Logo) ngành. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Xoài rất mong nhận được sự 

tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, các tổ 

chức, cá nhân, nhóm cá nhân đang học tập, công tác trong lĩnh vực giáo dục trên 

địa bàn thành phố Đồng Xoài./. 
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