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KẾ HOẠCH 
Phát động cuộc thi “Thiết kế biểu tượng (Logo)” 

 
 

 Nhằm góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, đăng ký bản 
quyền và phục vụ cho Wedsite của đơn vị. Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên 

phát động cuộc thi “Thiết kế biểu tượng (Logo)” như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 - Chọn ra một logo có ý nghĩa, thể hiện là biểu trưng thương hiệu tác động 
đến người dân đến khám, chữa bệnh tạo nên một nét khác biệt đặc trưng rõ ràng 

nhất (về một nét riêng của đơn vị), giúp phân biệt thương hiệu của đơn vị với 
những thương hiệu của đơn vị khác; để chính thức sử dụng trong các hoạt động 

khám, chữa bệnh, công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Bệnh viện Đa 
khoa huyện Bảo Yên. 

 - Cuộc thi góp phần tăng cường sự hiểu biết về Bệnh viện Đa khoa huyện 

Bảo Yên đối với người dân, đồng thời tạo sự cống hiến phục vụ lâu dài tại đơn 
vị đối với nhân viên y tế. 

 - Mỗi tập thể, cá nhân có thể tham gia thiết kế dự thi nhiều logo, vẽ trên 
A4, trên phần mềm… Mỗi logo kèm theo bảng thuyết minh. Logo đạt giải nhất 

sẽ được sử dụng làm Logo cho Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên. 

 II. NỘI DUNG CUỘC THI 

 1. Đối tượng dự thi 

 - Tất cả các tập thể, tổ chức, các nhân trong và ngoài đơn vị có ý tưởng 

sáng tạo, có khả năng thiết kế và nguyện vọng tham gia cuộc thi. (khuyến khích 
mỗi tập thể khoa/phòng đơn vị đăng ký dự thi ít nhất 01 tác phẩm). 

 - Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng chấm thi/Hội đồng thẩm định Logo, 
tổ thư ký không được tham gia sáng tác tác phẩn dự thi. 

 2. Cách thức tổ chức 

 - Thời gian nhận bài thi: Từ ngày thông báo đến hết 15/12/2022. 

 - Quy mô tổ chức: Phát động rộng rãi trong và ngoài đơn vị. 

 - Số lượng tác phẩm dự thi: Không giới hạn. 

 - Tác giả gửi tác phẩm dự thi trình bày trên trang giấy A4 và bản thuyết 

minh về ý tưởng logo về Ban tổ chức. 



 3. Tiêu chí chọn tác phẩm 

 - Thể hiện ý nghĩa biểu tượng của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên. 

 - Ý tưởng độc đáo, thiết kế sáng tạo. 

 - Mang tính thẩm mỹ cao. 

 - Thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, gia công trên mọi chất liệu. 

 - Dễ nhớ, dễ hiểu, dễ nhận diện và duy nhất. 

 - Bản thuyết minh phải nêu bật được ý nghĩa chi tiết logo và toàn bộ logo. 

4. Yêu cầu đối với tác phẩm 

 Tác phẩm dự thi hợp lệ phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

 - Phải đạt được các yêu cầu thiết kế như: Tính thẩm mỹ, sự độc đáo, ấn 
tượng thị giác, cảm xúc, dễ nhận biết, dễ ghi nhớ, tính liên tưởng, mang phong 

cách hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển của ngành Y và toàn huyện Bảo 
Yên, liên kết cao tạo thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, gia công trên 

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

 - Logo dự thi là bản in trên giấy A4, logo in màu đặt giữa trang giấy có 

chiều rộng/dài không quá 15cm. Tác phẩm dự thi phải kèm theo bản thuyết minh 
từng chi tiết và ý nghĩa tổng thể của toàn logo. 

 - Góc bên phải logo có mã số gồm 06 chữ số hoặc 06 ký tự do tác giả tự 
chọn. Mã số đó bỏ vào phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của tác giả, 
dán kín bên ngoài.  

Ví dụ:  

Khi Hội đồng chấm và lựa chọn xong, khớp với mã số được bóc ra từ các 

phong bì do tác giả gửi kèm để làm căn cứ xác định chính thức tác giả nào trúng 
giải. 

 - Tác phẩm dự thi không được gấp, cuộn tròn, có nhiều nếp gấp. 

 - Logo không đúng các quy định trên được xem là không hợp lệ. 

 5. Hình thức chọn tác phẩm dự thi 

 Hình thức xét chọn theo 2 vòng, cụ thể: 

 - Vòng sơ khảo: Chấm và chọn ra 05 logo có điểm cao nhất sẽ lọt vào 
vòng chung khảo. 

 - Vòng chung khảo: Các tác phẩm được công bố trên nhóm Zalo Bệnh 
viện để cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị quan tâm bình chọn. Kết 
quả cuối cùng dựa trên điểm do Hội đồng chấm điểm (chiếm 70%) và số lượt 

bình chọn trên nhóm Zalo (chiếm 30%). 

 - Để đảm bảo tính khách quan và công tâm tất cả các thông tin cá nhân 

của tác giả tham dự được giữ kín cho đến khi Hội đồng chấm thi công bố quyết 
định của tác phẩm đoạt giải. 



6. Quy định các tác phẩm tham gia dự thi 

  - Thiết kế tác phẩm phải là bản gốc do các cá nhân, tập thể, tổ chức tự 

thiết kế, tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm chưa đoạt giải ở những cuộc thi 
khác và tuyệt đối chưa từng sử dụng trên bất kỳ phương tiện truyền thông hoặc 
biểu trưng cho các cơ quan đơn vị khác. 

 - Các tác phẩm dự thi Ban tổ chức không trả lại. 

 - Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên được sở hữu bản quyền sử dụng vô 

thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký Cục sở hữu trí tuệ với những tác phẩm 
đạt giải trong cuộc thi. 

 - Tác phẩm dự thi của nhóm tác giả phải có văn bản thỏa thuận, ủy quyền 
cho cá nhân đứng ra dự thi. 

 - Ban tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết 
cho phù hợp với yêu cầu, đặc điểm khi sử dụng làm biểu tượng cho đơn vị. 

 7. Trách nhiệm của tác giả tham gia dự thi 

 - Tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi xem như chấp thuận mọi quy định, 

điều kiện của cuộc thi. 

 - Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả và quyền liên 

quan theo quy định của pháp luật. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm với các 
sản phẩm dự thi vi phạm bản quyền tác giả cũng như không can thiệp vào bất cứ 
tranh chấp bản quyền nào về sản phẩm dự thi được gửi từ tác giả. 

 - Tác giả không được sử dụng biểu tượng vào mục đích khác khi chưa có 
sự đồng ý của Ban tổ chức. 

 - Trong thời gian tham gia cuộc thi này tác giả không được gửi tác phẩm 
tham gia bất cứ cuộc thi nào khác. 

 - Trường hợp đã nộp hồ sơ tham gia dự thi nhưng muốn rút khỏi cuộc thi 
tác giả phải thông báo đến Ban tổ chức bằng văn bản trước kho hết thời hạn nộp 

hồ sơ dự thi. 

 - Ban tổ chức có quyền hủy bỏ giải thưởng đối với tác phẩm đạt giải nếu 

vi phạm quy định hoặc có xảy ra tranh chấp khiếu nại. 

 8. Điều kiện tham dự cuộc thi 

 - Bản vẽ/thiết kế logo. 

 - Bản thuyết minh ý tưởng, ý nghĩa tác phẩm. 

 - File ảnh đuôi .jpg. 

 9. Cách thức gửi bài thi 

 Trực tiếp gửi về phòng TCHC-TCKT tổng hợp (đ/c. Hoàng Anh Tuấn), 

Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, bên ngoài phong bì ghi rõ “Tác phẩm dự thi 
thiết kế biều tượng (Logo)”, có phiếu đăng ký dự thi. File bản vẽ gửi qua 

Zalo(0979584922). 



 10. Giải thưởng 

 - 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng); 

 - 01 giải Nhì: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng); 

 - 01 giải Ba: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). 

 - Kinh phí chi từ nguồn hoạt động của đơn vị. 

 III. Tổ chức thực hiện 

 1. Phòng TCHC-TCKT 

- Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng, các khoa/phòng liên quan 
triển khai thực hiện kế hoạch và thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo của cuộc 

thi. 

 - Thành phần Ban tổ chức, Ban giám khảo: 

+ Đại diện đơn vị: Ban Giám đốc Bệnh viện, phòng chức năng; 
khoa/phòng, Công đoàn, Đoàn thanh niên. 

 + Dự kiến mời thành phần Ban giám khảo: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo 
huyện; Phòng Văn hóa - Thể thao huyện. 

 - Tham mưu kinh phí phục vụ hoạt động của Ban tổ chức, Ban giám khảo, 
giải thưởng,… 

 2. Các khoa, phòng trong đơn vị 

Giao Trưởng các khoa, phòng, bộ phận triển khai đến toàn thể nhân viên 
trong đơn vị biết và gửi tác phẩm tham gia dự thi. 

3. Đề nghị Phòng Văn hoá và Thông tin huyện 

- Hỗ trợ hỗ trợ công tác thông tin tuyên truyền về Cuộc thi trên các 

phương tiện thông tin - truyền thông; phổ biến trên fanpage của các xã thị trấn 
trên địa bàn huyện. 

- Hỗ trợ tuyên truyền tới cán bộ công chức, viên chức, các hội viên và các 
tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi trên địa bàn huyện 

- Hỗ trợ đăng tải Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi Thiết kế biểu tượng (Logo) 
Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên trên Cổng Thông tin điện tử huyện. 

4. Đề nghị Trung tâm Văn hoá, Thể thao - Truyền thông huyện 

- Hỗ trợ công tác thông tin tuyên truyền về Cuộc thi trên các phương tiện 

truyền thông. 

- Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang phát thanh, truyền hình để kịp 
thời tuyên truyền kế hoạch, thể lệ cuộc thi trên sóng phát thanh để các tổ chức, 

cá nhân biết và tham gia cuộc thi. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi “Thiết kế biểu tượng (Logo)” tại 

Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên năm 2022. Đề nghị Phòng Văn hoá và 
Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thể thao-Truyền thông; các Trưởng khoa/phòng, 



Phòng khám ĐKKV phổ biến đến toàn thể nhân viên đơn vị mình được biết và 
tham gia thực hiện theo kế hoạch./. 

  Nơi nhận: 

- Ban Tuyên giáo HU; 
- Phòng VH-TT huyện; 

- TT VHTT-TT huyện; 
- BGĐ BV; 

- Các khoa/phòng; 
- Lưu VT, TCHC-TCKT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
Trần Hoài Bắc 
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