
          UBND HUYỆN EAKAR       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     BAN TỔ CHỨC CUỘC THI                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 SÁNG TÁC  BIỂU TRƯNG (LOGO)  

                                                                         Ea Kar, ngày          tháng 6 năm 2022 

                   Số:          /TB-BTC  

              

THÔNG BÁO 

Về việc Điều chỉnh, bổ sung, sữa đổi, thay thế một số nội dung của  

Thể lệ cuộc thi Sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Ea Kar 
 

 

Triển khai Kế hoạch số 110/KH-UBND, ngày 12/5/2022 của UBND huyện Ea 

Kar về tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk;  Quyết 

định 264/QĐ-UBND, ngày 25/5/2022 về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tác 

biểu trưng (Logo) huyện Ea Kar; 

Ngày 30/5/2022  Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Ea Kar 

đã ban hành Thể lệ số 1201/TL-BTC, Tuy nhiên trong quá trình soạn thảo Thể lệ và sau 

khi lấy ý kiến của các Thành viên Ban tổ chức cuộc thi tại cuộc họp Ban tổ chức vào 

ngày 31/5/2022 thì có một số nội dung cần Điều chỉnh, bổ sung, sữa đổi, thay thế một 

số nội dung của Thể lệ cuộc thi Sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Ea Kar. Do đó Ban 

Tổ chức Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Ea Kar Thông báo điều chỉnh, bổ 

sung và thay thế những nội dung như sau: 

1/Về thời gian: 

-Thời gian theo Thể lệ: Cuộc thi diễn ra bắt đầu từ ngày 15/5/2022 đến ngày 

15/10/2022. 

- Điều chỉnh lại: Cuộc thi diễn ra bắt đầu từ ngày 15/5/2022 đến ngày 

31/10/2022. (chi tiết thời gian như sau). 

 Từ ngày 15/5/2022 đến ngày 31/10/2022, cụ thể như sau: 

- Từ ngày 15/5/2022 đến ngày 26/5/2022: 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 27/5/2022 đến 16 giờ 00 ngày 30/8/2022: 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 01/9/2022 đến ngày 17/9/2022: 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 18/9/2022 đến ngày 25/9/2022: Hội đồng thẩm định tổ chức chấm 

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

- Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 15/10/2022: 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 của huyện nhà.  

- Từ ngày 16/10/2022 đến ngày 20/10/2022: 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 22/10/2022: Công bố kết quả cuộc thi. 

- Ngày 31/10/2022: 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. 

2/ Những quy định và Yêu cầu của cuộc thi: 

-Tại mục 2.2: Về hình thức có ghi: 

Biểu trưng (Logo) phải có sự kết hợp hài hòa giữa hình và dòng chữ: “HUYỆN 

EA KAR” (tiếng Việt). 

Tuy nhiên thực hiện theo lộ trình Huyện Ea Kar phấn đấu trở thành thị xã trước 

năm 2025, do vậy Biểu trưng (Logo) thể hiện dòng chữ: “HUYỆN EA KAR” sẽ không 

phù hợp về sau này nếu huyện Ea Kar trở thành Thị xã. Do đó Ban tổ chức cuộc thi 

Sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Ea Kar Thông báo điều chỉnh như sau:  

Biểu trưng (Logo) phải có sự kết hợp hài hòa giữa hình và dòng chữ: “ EA KAR”  

 Vậy Ban tổ chức cuộc thi Sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Ea Kar xin Thông 

báo đến toàn thể các tổ chức, cá nhân (tham gia sáng tác) được biết để căn cứ thực 

hiện./. 

Nơi nhận:                                                             KT.CHỦ TỊCH 

-TT. Huyện ủy (báo cáo);                                                     PHÓ CHỦ TỊCH 

-TT.HĐND huyện (báo cáo); 

- CT, các PCT.UBND huyện; 

-Thành viên BTC cuộc thi (theo QĐ 264); 

 - Các cơ quan, đơn vị của huyện; 

 - Các Tổ chức, cá nhân (tham gia sáng tác);                               

 - Lưu: VT, VHTT. 

 

                                                                              TRẦN ĐỨC LƯƠNG  

                                                                       Trưởng Ban tổ chức cuộc thi  

                                                           Sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Ea Kar 

http://eakar.daklak.gov.vn/


   


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2022-06-06T09:49:31+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Cao Việt Dũng<CaoVietDung@HUEaKar> đã ký lên văn bản này!


		2022-06-07T09:48:28+0700


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2022-06-07T09:59:55+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar<vpubndhuyen@eakar.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2022-06-07T10:00:00+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar<vpubndhuyen@eakar.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2022-06-07T10:00:15+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar<vpubndhuyen@eakar.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




