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Kính gửi:  Các cá nhân, tổ chức thiết kế biểu tượng (Logo)  

và biểu tượng (Slogan) du lịch trong nước và nước ngoài 

 

 

Ngày 19/7/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng (Logo) và khẩu 

hiệu (Slogan) Du lịch Côn Đảo đã ban hành Thông báo Thể lệ cuộc số 395/TB-

BTC, theo đó, thời hạn cuối nhận bài dự thi vào ngày 15/9/2021. 

Tuy nhiên, sau gần hai tháng phát động Cuộc thi, do tình hình dịch bệnh 

Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài, công tác quảng bá, truyền thông gặp nhiều 

khó khăn; các cá nhân, tổ chức tiếp cận thông tin về cuộc thi không nhiều, nên số 

lượng tác phẩm dự thi gửi về hạn chế, chưa đủ để Ban Tổ chức xét chọn. 

Nhằm tìm kiếm tác phẩm Logo và Slogan Du lịch Côn Đảo có giá trị, đặc 

trưng, độc đáo phục vụ công tác xúc tiến, quảng bá và xây dựng thương hiệu du 

lịch Côn Đảo; Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác Logo và Slogan Du lịch Côn Đảo 

phối hợp với Hội Thiết kế Thành phố Hồ Chí Minh – VDAS điều chỉnh Thể lệ 

Cuộc thi nhằm nâng tầm, mở rộng và kéo dài cuộc thi; hướng dẫn cách thức tiếp 

cận Cuộc thi một cách khoa học hơn, nộp bài trực tuyến qua website; Ban Tổ chức 

Cuộc thi mời một số Giám khảo chuyên nghiệp đến từ Hội Thiết kế Thành phố, 02 

Hiệp hội thiết kế là Hàn Quốc và Nhật Bản tham gia tư vấn, hỗ trợ cuộc thi và cấp 

bản chứng nhận đối với các tác phẩm đạt giải, nhằm vinh danh các tác phẩm đạt 

giải. 

Với mục đích, ý nghĩa nêu trên, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác Logo và 

Slogan Du lịch Côn Đảo thông báo kéo dài cuộc thi như sau: 

- Thời hạn nộp tác phẩm dự thi: đến ngày 30/10/2021. 

- Thông tin chi tiết về Thể lệ Cuộc thi, cách thức thức nộp tác phẩm dự thi, 

yêu cầu về tác phẩm, thành phần Ban Giám khảo…. theo Thể lệ Cuộc thi sáng tác 

Logo và khẩu hiệu Slogan Du lịch Côn Đảo kèm theo và được đăng tải trên: 

+ Trang website du lịch Côn Đảo: https://condao.com.vn/vi/thong-bao-the-

le-cuoc-thi-sang-tac-bieu-tuong-logo-va-khau-hieu-slogan-du-lich-con-dao.html. 

+ Webiste Hội Thiết kế Thành phố tại:  

https://www.vietnamdesign.org.vn/cuocthi-thietke-logo-condao 

Ban Tổ chức Cuộc thi chân thành cảm ơn và kính mong các cá nhân, tổ chức 

quan tâm, gửi tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức theo thời gian quy định./. 

https://condao.com.vn/vi/thong-bao-the-le-cuoc-thi-sang-tac-bieu-tuong-logo-va-khau-hieu-slogan-du-lich-con-dao.html
https://condao.com.vn/vi/thong-bao-the-le-cuoc-thi-sang-tac-bieu-tuong-logo-va-khau-hieu-slogan-du-lich-con-dao.html
https://www.vietnamdesign.org.vn/cuocthi-thietke-logo-condao
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(Kèm Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) Du 

lịch Côn Đảo) 
 

Nơi nhận:             
- Như trên; 

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

- Thường trực Huyện ủy Côn Đảo; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng Tài chính-Kế hoạch;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Ban Tổ chức cuộc thi huyện; 

- Các đơn vị du lịch: The Secret; Poulo Condor; 

Marina Bay; Côn Đảo Resort; Sixsenses; Sài Gòn 

Côn Đảo; Orson Côn Đảo; 

- Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo; 

- Đăng tải trên các phương tiện truyền thông; 

- Trung tâm VHTT và Thể thao huyện (thông báo); 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

  

Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu tượng (Logo) 

và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch Côn Đảo 
(Ban hành kèm theo Công văn số:         /UBND-VHTT 

 ngày    /9/2021 của UBND huyện Côn Đảo) 

 

I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI 

Lựa chọn được biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Côn Đảo có 

tính khái quát cao, đảm bảo tính thẩm mỹ, đặc thù để chính thức sử dụng trong các 

hoạt động tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch Côn Đảo, hình thành thương 

hiệu độc đáo, đặc trưng cho du lịch Côn Đảo. 

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Côn Đảo, đưa hình ảnh du lịch 

Côn Đảo xuất hiện chuyên nghiệp, ấn tượng, hấp dẫn du khách trong nước và quốc 

tế. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI  

1. Đối tượng dự thi 

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước. 

- Mỗi tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi có thể gửi nhiều tác phẩm, không 

hạn chế số lượng. Các mẫu dự thi đều phải đi kèm bản thuyết minh ý tưởng.  

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi bị thất lạc do các lỗi kỹ 

thuật.  

- Thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Hội đồng Nghệ thuật, tư vấn và 

Tổ Thư ký cuộc thi này không được tham dự cuộc thi. 

2. Hồ sơ dự thi bao gồm 

- Đơn đăng ký dự thi: 01 bản.  

- Giới thiệu sơ lược về cá nhân, nhóm hoặc pháp nhân tham gia cuộc thi (tối 

đa 200 từ). 

- Sản phẩm dự thi, bao gồm:  

(1). Mẫu thiết kế (xem chi tiết mục III/1).  

(2). Thuyết minh mô tả ý tưởng mẫu thiết kế, không quá 300 từ. 

(3). Tài liệu bổ sung theo yêu cầu nếu sau khi chấm sơ khảo, được chọn vào 

chung khảo. 

Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ và mô tả sản phẩm là tiếng Việt và tiếng Anh 

(dành cho thí sinh quốc tế).  

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi 

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi kéo dài đến hết ngày 30/10/2021. 

- Thời gian chấm thi: 2 tuần đầu tháng 11/2021. 
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- Thời gian công bố và trao giải thưởng: dự kiến cuối tháng 11/2021 (Ban Tổ 

chức sẽ thông báo lịch cụ thể sau). 

4. Công bố kết quả và trao giải thưởng 

- Các tác phẩm vào vòng Chung khảo sẽ được trưng bày triển lãm tại huyện 

Côn Đảo để lấy ý kiến cộng đồng. 

- Lễ trao giải được tổ chức trang trọng tại huyện Côn Đảo với sự tham dự 

lãnh đạo Tỉnh địa phương, cơ quan báo chí và các thí sinh đạt giải nhất. 

III. YÊU CẦU TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Đối với dự thi thiết kế biểu tượng (Logo) 

- Dễ nhận diện, tạo cảm xúc, ấn tượng với công chúng, có tính liên tưởng, 

liên kết cao, thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công trên mọi 

chất liệu. 

- Biểu tượng dự thi không vi phạm thuần phong, mỹ tục của Việt Nam, 

không sao chép, trùng lặp với bất kỳ hình ảnh, biểu tượng nào trong và ngoài nước; 

không vi phạm bản quyền tác giả. 

- Biểu tượng dự thi phải là tác phẩm chưa được công bố trên bất kỳ phương 

tiện thông tin đại chúng; chưa từng tham gia bất cứ cuộc thi nào trong và và ngoài 

nước. 

- Bảng thuyết minh ý tưởng, ý nghĩa của Logo tối đa 300 từ. 

Yêu cầu về mẫu thiết kế dự thi: 

- Mẫu thiết kế dự thi phải được cung cấp dưới dạng hình ảnh JPEG, PNG 

hoặc file PDF có độ phân giải cao (ít nhất 300 pixel) với kích thước file không quá 

10 MB. 

  - Mẫu thiết kế phải bao gồm dòng chữ “CÔN ĐẢO” trong thiết kế. 

- Mẫu thiết kế có thể bao gồm hình ảnh, chữ hoặc kết hợp cả hai, nhưng tất 

cả các thành phần của mẫu biểu tượng phải thể hiện rõ ràng trên kích thước 

15x15cm và kích thước thu nhỏ 2x2cm. 

- Mẫu thiết kế có thể thể hiện bằng bất cứ hình thức, được vẽ bằng bút chì, 

bút màu, bút dạ, sơn hoặc có thể được vẽ trên máy tính… 

- Mẫu thiết kế phải đơn giản, không quá chi tiết và tất cả các yếu tố phải rõ 

ràng khi sao chép, thể hiện với các kích thước nhỏ hơn. 

- Mẫu thiết kế phải thể hiện trên 2 hình thức: màu sắc và trắng đen (link xem 

mẫu hướng dẫn) 

2. Đối với dự thi viết ý tưởng khẩu hiệu du lịch (Slogan): 

- Nội dung câu khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, gây ấn tượng, dễ nhận diện. 

- Thể hiện được tính định hướng, thế mạnh về tiềm năng, đặc trưng riêng 

của Côn Đảo. 

- Thể hiện bằng 02 (hai) ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh (nếu dự thi là 

người nước ngoài). 
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- Bảng thuyết minh ý tưởng, ý nghĩa của câu khẩu hiệu: trình bày tối đa 300 

từ 

3.2. Các thí sinh nếu được Ban Tổ chức chọn vào vòng Chung khảo sẽ 

được Ban tổ chức thông báo để nộp bổ sung thêm những hồ sơ sau: 

- File thiết kế gốc (file A.I, Photoshop hay Corel). 

- Bảng diễn giải, chỉ dẫn chi tiết thiết kế logo: kích thước, hình dáng, đường 

nét, màu sắc, chữ viết, các chỉ số màu theo thông số kỹ thuật. 

- Thiết kế bổ sung cho mẫu logo đính kèm với câu slogan được chọn. 

- Bản cam kết bằng văn bản về quyền tác giả đối với tác phẩm gửi dự thi 

TẢI FILE 

- Văn bản thỏa thuận của tập thể tác giả ủy quyền cho một hoặc một nhóm 

tác giả đứng ra đại diện dự thi (đối với tác phẩm dự thi thuộc nhiều tác giả, nếu 

có). 

IV. CÁCH THỨC NỘP BÀI DỰ THI: 

- Nộp trực tuyến theo link sau đây: NỘP BÀI 

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỰ THI LOGO VÀ SLOGAN: 

- Thể hiện đến du lịch xanh, bền vững và thân thiện. 

- Thể hiện được nét độc đáo, đặc trưng của rừng, núi, biển, đảo… 

- Đạt được những yêu cầu về thiết kế như: tính thẩm mỹ, nghệ thuật, dễ nhớ, 

dễ nhận biết, ấn tượng, phù hợp với xu thế hiện đại, hội nhập. 

VI. BAN GIÁM KHẢO: 

- Hội đồng giám khảo gồm 08 đại diện, sẽ đánh giá và chọn ra bài dự thi 

đoạt giải. 

- Các bài dự thi sẽ được đánh giá dựa trên tiêu chí thẩm mỹ, tính độc đáo, sự 

tuân thủ các qui định cuộc thi, chất lượng thiết kế và dễ dàng sử dụng trên các 

phương tiện truyền thông, tuyên truyền, in ấn, quảng bá, trực tuyến... 

- Quyết định của Ban Giám khảo sẽ là quyết định cuối cùng. 

- Tham khảo Ban Giám khảo (link). 

VII. GIẢI THƯỞNG: 

1. Về biểu tượng du lịch (Logo): 

- 01 giải nhất: Tiền mặt trị giá 70.000.000đ/giải (Bảy mươi triệu đồng);  

- 02 giải khuyến khích: Tiền mặt trị giá 10.000.000đ/giải (Mười triệu đồng); 

- Giấy chứng nhận của UBND huyện và Hiệp hội Thiết kế Thành phố. 

2. Về khẩu hiệu (Slogan): 

- 01 giải nhất, trị giá 20.000.000đ/giải (hai mươi triệu đồng) 

- 02 giải khuyến khích, trị giá mỗi giải 3.000.000đ/giải  

- Giấy chứng nhận của UBND huyện và Hiệp hội Thiết kế Thành phố. 
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UBND huyện Côn Đảo tổ chức công khai trao giải thưởng tại huyện Côn 

Đảo. Tiền thưởng các giải nhất được trao trực tiếp cho thí sinh có sản phẩm dự thi 

đạt giải hoặc người được tác giả có sản phẩm dự thi đạt giải ủy quyền nhận giải. 

Ban Tổ chức sẽ có văn bản chi tiết quy định mức hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn 

uống, lưu trú gửi đến các tác giả có tác phẩm dự thi đạt giải nhất để ra Côn đảo 

tham dự Lễ trao giải thưởng. 

Nếu tác giả đoạt giải nhất là Việt kiều hay người nước ngoài (hiện tại không 

sinh sống tại Việt nam), sẽ được tài trợ vé máy bay nội địa (từ sân bay Tân Sơn 

Nhất/Cần Thơ - Côn Đảo và ngược lại) và 02 đêm khách sạn nếu có mong muốn 

bay sang tham dự Lễ trao giải thưởng, các chi phí máy bay quốc tế hay lưu trú tại 

các địa phương khác sẽ tự túc.  máy bay sẽ 

3. Trường hợp Logo và Slogan được chọn không cùng một tác giả/nhóm 

tác giả 

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ quyết định kết hợp Logo và Slogan với nhau để tạo 

ra tác phẩm có giá trị phục vụ phát triển du lịch Côn Đảo. 

VIII. BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI 

1. Bản quyền tác phẩm 

- Đối tượng dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền mẫu thiết kế Logo, ý 

tưởng sáng tác câu Slogan và thuế thu nhập cá nhân. 

- Trong trường hợp, việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản 

phẩm dự thi đạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 

pháp luật và các tổ chức, cá nhân liên quan. 

- Mọi chi phí liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của 

Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ do tổ chức hoặc cá nhân 

trúng giải chịu trách nhiệm. 

2. Quy định về quyền sở hữu đối với những tác phẩm đoạt giải 

- UBND huyện Côn Đảo được toàn quyền sở hữu bản quyền sử dụng vô thời 

hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với những Logo, Slogan đoạt 

giải theo mục đích của UBND huyện Côn Đảo. 

- UBND huyện Côn Đảo có toàn quyền sử dụng tất cả các nội dung liên 

quan đến các tác phẩm tham dự và đoạt giải (tác phẩm & tác giả) để sử dụng vào 

công tác quảng bá, truyền thông mà không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào. 

- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết của 

tác phẩm dự thi cho phù hợp và hiệu quả hơn trước khi công bố chính thức. 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và 

quyền liên quan. Nếu phát hiện Logo và Slogan đạt giải vi phạm bản quyền, Ban 

Tổ chức có quyền hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó. 

- Những tác phẩm được lựa chọn, nhưng chưa đạt yêu cầu, Ban Tổ chức có 

quyền đề nghị tác giả điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nội dung Cuộc thi. 

- Ban Tổ chức cam kết không sử dụng và không hoàn trả lại đối với những 

tác phẩm không đạt giải. 
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IX. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 

1. Kết quả cuộc thi sáng tác: Được thông báo trên Cổng thông tin điện tử 

du lịch Côn Đảo: condao.com.vn và một số phương tiện thông tin đại chúng khác. 

2. Hướng dẫn xây dựng hồ sơ tác phẩm dự thi 

Cơ quan hướng dẫn trong quá trình xây dựng hồ sơ dự thi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Côn Đảo;  

- Điện thoại: (0254)3830140.  

- Email: thietkelogocondao@gmail.com. 

- Mọi thắc mắc về Cuộc thi xin vui lòng liên hệ Ông: Huỳnh Văn Hùng, điện 

thoại 0918429739. 

- Hay Hotline Hội thiết kế Thành phố: 0867451671. 

3. Để rút khỏi cuộc thi 

Thí sinh dự thi phải thông báo với Ban tổ chức bằng cách gửi mail đến 

thietkelogocondao@gmail.com trước thời gian hết hạn nộp bài thi 07 ngày. Ban 

Tổ chức sẽ trả lời thí sinh bằng email để xác nhận sau khi nhận được thông tin xin 

rút hồ sơ của thí sinh./. 
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