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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN EA KAR 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /KH-UBND 

 

       Ea Kar, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  
Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Ea Kar  

 
 

Căn cứ Chương trình số 11-CT/HU, ngày 22/11/2021 của huyện ủy Ea Kar về 

thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk 

Lắk “Lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Ea Kar trở thành thị xã trước năm 2025”; 

Hướng tới Chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập huyện Ea Kar (13/9/1986 

– 13/9/2022) và các ngày lễ lớn của đất nước. UBND huyện Ea Kar ban hành Kế hoạch 

tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Ea Kar, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Nhằm lựa chọn một sáng tác tiêu biểu, thể hiện nét riêng biệt về lịch sử, văn 

hóa, kinh tế, chính trị, xã hội để làm Biểu trưng (Logo) của huyện Ea Kar. 

 Biểu trưng (Logo) sẽ được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin 

tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của huyện đối với bạn bè 

trong nước và quốc tế; đồng thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội, an ninh, quốc phòng của huyện Ea Kar. 

 2. Yêu cầu 

 Việc tổ chức cuộc thi phải mang tính chuyên nghiệp, nghiêm túc, chặt chẽ, 

khách quan và theo đúng quy định của pháp luật; tác phẩm dự thi cần đảm bảo theo 

đúng yêu cầu cuộc thi về số lượng và chất lượng; tác phẩm dự thi phải mang tính 

truyền thống kết hợp với hiện đại, cấu trúc của Biểu trưng phải đảm bảo tính nghệ 

thuật, sáng tạo, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Biểu trưng phải có tính ứng dụng cao, thuận lợi cho việc thể hiện trên nhiều 

chất liệu và hình thức khác nhau. 

II. NỘI DUNG  

1. Tên gọi cuộc thi: “Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Ea Kar”. 

2. Cơ quan tổ chức cuộc thi: 

- Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Ea Kar. 

- Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

- Ban tổ chức cuộc thi gồm đại diện: Lãnh đạo UBND huyện, Ban tuyên giáo 

Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Văn hóa 

và Thông tin, Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch và đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan. 

3. Đối tượng dự thi 

Tất cả các tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc 

trên khắp mọi miền của đất nước Việt Nam và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, 

không phân biệt tuổi tác, giới tính, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ đều được tham 

dự cuộc thi (các thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định cuộc thi không 

được dự thi). 

4. Số lượng tác phẩm tham gia dự thi 
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Mỗi tác giả tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) gửi không quá 03 tác 

phẩm dự thi. 

5. Thời gian tổ chức cuộc thi:  

Từ ngày 12/5/2022 đến ngày 13/9/2022, cụ thể như sau: 

- Từ ngày 15/5/2022 đến ngày 20/5/2022: Ban hành các Quyết định thành lập 

Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định, Tổ thư ký, Thể lệ cuộc thi, phát động và triển khai 

rộng rãi cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Từ ngày 21/5/2022 đến 16 giờ 00 ngày 15/8/2022: Ban tổ chức tiếp nhận tác 

phẩm và hồ sơ dự thi theo quy định (các tác giả ở xa tính theo dấu bưu điện, nhưng 

không quá 02 ngày tính từ ngày kết thúc thời gian nhận tác phẩm dự thi). 

- Từ ngày 18/8/2022 đến ngày 01/9/2022: Hội đồng thẩm định chấm sơ khảo 

vòng một, lựa chọn 10 tác phẩm đủ điều kiện tham gia dự thi vòng hai. 

- Từ ngày 02/9/2022 đến ngày 08/9/2022: Hội đồng thẩm định tổ chức chấm 

vòng hai, chọn 03 tác phẩm tiêu biểu vào vòng ba. 

- Từ ngày 09/9/2022 đến ngày 21/9/2022: Tổ chức trưng bày 03 tác phẩm lọt 

vào vòng ba (vòng chung khảo), giới thiệu trên cổng thông tin điện tử của huyện 

(http://eakar.daklak.gov.vn) để lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân.  

- Từ ngày 22/9/2022 đến ngày 28/9/2022: Hội đồng thẩm định chấm điểm 

vòng chung khảo để chọn ra các tác phẩm đạt giải tại cuộc thi, lựa chọn 01 tác phẩm 

tiêu biểu nhất để xây dựng biểu trưng của huyện Ea Kar. 

- Ngày 05/10/2022: Công bố kết quả cuộc thi. 

- Ngày 15/10/2022: Tổ chức công bố biểu trưng (Logo) chính thức của huyện 

Ea Kar và trao giải cho các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi. 

6. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

- Địa chỉ: Số 07 Trần Hưng Đạo, tổ dân phố 2A, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk. 

- Điện thoại liên hệ: 0986.256.768  gặp đồng chí Nguyễn Văn Minh, viên chức 

Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Email: phongvhtt@eakar.daklak.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 phải thể hiện nét đặc trưng của huyện Ea Kar, mang bản sắc văn 

hóa - lịch sử truyền thống và sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ea Kar. 

- Tác giả phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm 

bảo không có tranh chấp bản quyền. Nếu các tác phẩm được trao giải vi phạm pháp luật 

bản quyền, Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định sẽ xem xét thu hồi giải thưởng. 

- Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm dự 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 Ea Kar.  

7.2. Quy cách và hình thức trình bày 

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

- Mẫu thiết kế được sử dụng tối đa 04 màu; kèm theo mỗi tác phẩm có 01 bản 

thuyết minh mô tả ý tưởng, ý nghĩa nội dung của phương án thiết kế (không quá 500 

từ in trên giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times 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 

http://eakar.daklak.gov.vn/
mailto:phongvhtt@eakar.daklak.gov.vn
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trên nhiều chất liệu. 

8. Cơ cấu giải thưởng 

- Ban Tổ chức trao thưởng cho 01 tác phẩm đạt giải Nhất làm biểu trưng (logo) 

huyện Ea Kar. Giải thưởng gồm Giấy chứng nhận của Ban tổ chức và số tiền 

100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).  

- Đối với 02 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo nhưng không đạt giải, Ban tổ 

chức sẽ trao giải Khuyến khích: Mỗi giải 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), 

kèm theo giấy chứng nhận của Ban tổ chức. 

- Các tác phẩm được vào vòng hai: Được chọn 01 tác phẩm/01 tác giả để hỗ 

trợ 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng). 

 - Nếu không chọn được tác phẩm đạt yêu cầu, Ban Tổ chức có thể quyết định 

không trao giải, cơ cấu giải thưởng do Ban tổ chức quyết định hoặc tiếp tục kéo dài 

thời gian dự thi.  

 - Trong trường hợp tác giả không có điều kiện tham gia nhận giải, Ban Tổ 

chức sẽ gửi qua đường bưu điện hoặc chuyển khoản theo yêu cầu. 

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ quan, đơn 

vị liên quan tham mưu UBND huyện triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi, phát động 

và tổng kết trao giải thưởng.  

- Tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định, 

Tổ thư ký giúp việc cuộc thi, tham mưu Ban tổ chức ban hành Thể lệ và các quy định 

khác liên quan đến cuộc thi. 

 - Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng nội dung thông 

tin, tuyên truyền về huyện Ea Kar (biên soạn tóm tắt đặc điểm lịch sử, văn hóa, con 

người, hình ảnh tiêu biểu của huyện Ea Kar…) để cung cấp tư liệu, thông tin tổng 

quan về huyện Ea Kar với các tổ chức, cá nhân làm tài liệu tham khảo. 

 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị báo chí, các huyện, thị trong và ngoài tỉnh 

tuyên truyền, quảng bá nội dung cuộc thi để các tổ chức, cá nhân biết và tham gia. 

 - Tham mưu UBND huyện ban hành thư mời tham gia Cuộc thi Sáng tác biểu 

trưng (Logo) huyện Ea Kar đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện và phát 

hành đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. 
- Thường xuyên theo dõi quá trình diễn biến cuộc thi, tổng hợp đánh giá báo cáo 

tiến độ và kết quả cuộc thi cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện. Hướng dẫn 

Tổ thư ký chuẩn bị chu đáo trong việc thu nhận tác phẩm dự thi, lập mã số và sắp xếp 

lưu trữ tác phẩm đảm bảo nghiêm túc, khoa học và bí mật; chuẩn bị chu đáo nội dung, 

các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ chấm chọn, lấy ý kiến bình chọn và thẩm định 

tác phẩm dự thi. 

- Liên hệ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, 

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội Mỹ thuật Việt 

nam để tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ về chuyên môn và tuyên truyền, quảng bá trong 

quá trình triển khai tổ chức cuộc thi. 

- Liên hệ một số trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kiến trúc, mỹ thuật 

trong nước để thông báo rộng rãi cho các giảng viên, sinh viên tham gia cuộc thi. 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ lập danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích 
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trong tổ chức thực hiện cuộc thi đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng. 

- Lập dự toán kinh phí cuộc thi gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định 

trình UBND huyện xem xét quyết định. 

2. Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện tuyên truyền Kế hoạch, Thể 

lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Ea Kar; viết các tin, bài cập nhật quá 

trình diễn ra cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của huyện, trên hệ thống đài truyền 

thanh huyện; phối hợp tuyên truyền Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi trên sóng truyền thanh 

– truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng, bằng các hình thức tuyên 

truyền phong phú để giới thiệu, quảng bá cho cuộc thi. 

- Chủ trì tham mưu tổ chức trưng bày tác phẩm; in ấn biểu trưng (logo) làm 

sản phẩm quà tặng. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nội dung của kế hoạch. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, kiểm tra việc triển khai 

thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị được UBND huyện giao nhiệm vụ. Báo 

cáo tiến độ thực hiện cuộc thi cho Lãnh đạo UBND huyện để có hướng chỉ đạo kịp 

thời. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin huyện kiểm tra các điều kiện về cơ 

sở vật chất phục vụ chấm chọn, thẩm định các tác phẩm dự thi. 

4.  Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin huyện thẩm định nội dung thông 

tin, tuyên truyền về huyện Ea Kar để làm tài liệu tham khảo. 

 - Định hướng nội dung tuyên truyền, phối hợp triển khai, phổ biến kế hoạch 

này tới các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị thông qua hệ thống 

tuyên giáo, bản tin nội bộ và các phương tiện thông tin đại chúng. 

 - Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thẩm định các tác phẩm. 

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Trên cơ sở kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng 

(Logo) huyện Ea Kar, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để triển khai cuộc thi 

đạt hiệu quả, đồng thời tham mưu các hình thức vận động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ 

cuộc thi đạt kết quả. 

6. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Chủ trì, tham mưu hồ sơ đăng ký bản quyền mẫu biểu trưng (logo) đối với tác 

phẩm đạt Giải Nhất tại Cục bản quyền tác giả (hoặc Cục sở hữu trí tuệ) theo quy định. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Triển khai kế hoạch này đến tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn huyện, 

khuyến khích các đơn vị trường học, giáo viên giảng dạy môn mỹ thuật tham gia 

Cuộc thi. 

8. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện, các hội, đoàn thể của huyện 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động, vận động cán bộ, hội viên và các 

tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi. 

9. UBND các xã, thị trấn 

Triển khai thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, hệ thống đài truyền thanh cơ sở... tới đông đảo các tầng lớp Nhân dân biết và 

hưởng ứng tham gia. 
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Ea Kar, 

đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở VHTT&DL, Sở TT&TT (B/c); 

- TT.Huyện ủy (B/c); 

- TT.HĐND, CT, các PCT UBND huyện; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Đắk Lắk; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Đức Lương 
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