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THƯ MỜI 
Tham gia Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) huyện Lộc Hà” 

 

Kính gửi:  

   - Hội Mỹ thuật Việt Nam; 

   - Sở Văn hóa - Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

các tỉnh, thành phố; 

- Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố; 

- Các tổ chức, cá nhân trong cả nước. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 13/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc tổ chức Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) huyện Lộc Hà”, 

Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân trong cả nước 

tham gia với các nội dung sau: 

1. Mục đích, yêu cầu, nội dung thể hiện  

- Tác phẩm dự thi “Sáng tác biểu trưng (logo) huyện Lộc Hà” cần thể hiện 

được tính khái quát cao, mang nét đặc trưng, chứa đựng giá trị bản sắc của 

huyện để sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh con 

người và quê hương Lộc Hà. 

- Biểu trưng Lộc Hà là tác phẩm mỹ thuật đồ họa, đảm bảo tính thẩm mỹ 

cao, tính ứng dụng và thể hiện được trên các vật phẩm có chất liệu khác nhau.  

2. Đối tượng tham gia 

Tất cả công dân Việt Nam trên toàn quốc, công dân Việt Nam đang sinh 

sống và làm việc ở nước ngoài, không phân biệt lứa tuổi đều có thể tham gia 

Cuộc thi (trường hợp dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp làm đại diện 

đủ năng lực, hành vi dân sự trước pháp luật). 

 3. Thời gian, hình thức gửi và địa chỉ nhận tác phẩm dự thi 

- Thời gian nhận: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/4/2022. Đối 

với các tác phẩm gửi qua đường bưu điện, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ lấy ngày ghi 

trên dấu bưu điện là ngày nộp tác phẩm. 

- Hình thức gửi tác phẩm dự thi: Tác giả gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua 

đường bưu điện đến Ban Tổ chức.  



- Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc 

Hà, Tổ dân phố  Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Liên 

hệ: bà Nguyễn Thị Thùy Mỹ, điện thoại: 0912.969.987, email: 

thuymy45@gmail.com; bà Nguyễn Thị Phương Loan, điện thoại 0972.262.585, 

email: phuongloan110@gmail.com. 

Thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của huyện Lộc Hà (www.locha.hatinh.gov.vn) hoặc liên hệ qua số điện thoại 

0912.969.987/0917.126.889. (Chi tiết vui lòng xem thêm Thể lệ và Bản giới 

thiệu tóm tắt về huyện Lộc Hà được gửi kèm theo). 

Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng đề nghị quý cơ quan chia sẻ thông tin tới 

các đơn vị trực thuộc và rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia của các cơ 

quan, tổ chức, các nghệ sĩ chuyên và không chuyên trên toàn quốc. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VH. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 
TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA& THÔNG TIN 

Nguyễn Thị Phương Loan 
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