
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN TỔ CHƢC CUỘC THI  

SÁNG TÁC BIỂU TƢỢNG (LOGO) 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /TL-BTC Bình Phước, ngày         tháng 5  năm 2022 

       

THỂ LỆ 

Cuộc thi sáng tác biểu tƣợng (logo) giải Vô địch Quốc gia  

Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”  

 

 

 Căn cứ Công văn số 254/UBND-KGVX ngày 08/02/2022 của UBND 

tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; 

 Căn cứ Kế hoạch số 1008/KH-SVHTTDL ngày 28/4/2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) giải Vô 

địch Quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”; 

 Căn cứ Quyết định số  1063/QĐ-SVHTTDL ngày 06/5/2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và DU lịch về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu 

tượng (logo) giải Vô địch Quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”; 

Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) giải Vô địch Quốc gia 

Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” ban hành Thể lệ cuộc thi như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

 . Mục đ ch 

 - Nhằm lựa chọn Biểu tượng (Logo) có nét riêng biệt, đặc trưng, khái 

quát cao về lịch sử văn hóa, thể thao để sử dụng chính thức cho giải Vô địch 

Quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”. Đồng thời phục vụ cho 

các hoạt động tuyên truyền quản bá hình ảnh, truyền thống của giải Việt dã 

mang thương hiệu của Thể thao Bình Phước. 

 - Phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá 

nhân vào việc tham gia Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) giải Vô địch Quốc 

gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” một cách tích cực, góp phần 

khơi dậy niềm tự hào, thể hiện được tính lịch sử hình thành của giải đấu với 

tính hấp dẫn, cạnh tranh, tính mạnh mẽ ý chí của vận động viên nhằm chinh 

phục đỉnh cao Bà Rá.  

2. Yêu cầu 

 - Cuộc thi cần thể hiện tính chuyên nghiệp, nghiêm túc, chặt chẽ, khách 

quan và theo đúng quy định của pháp luật, công tác thông tin, tuyên truyền 

quảng bá phải nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả. 

 - Tác phẩm dự thi phải đảm bảo theo đúng yêu cầu, thể lệ cuộc thi về 

chất lượng và số lượng, có tính biểu trưng, nghệ thuật và mỹ thuật cao thể hiện 

được nét đặc trưng của giải đấu. 



 - Logo ấn tượng, dễ hiểu, dễ nhận biết phù hợp với thuần phong mỹ tục 

dân tộc Việt Nam. 

 - Thuận tiện cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, gia công được trên mọi 

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

II. TÊN GỌI VÀ NỘI DUNG 

  . Tên gọi: Cuộc thi sáng tác Biểu tượng (logo) giải Vô địch Quốc gia 

Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”. 

2. Nội dung: Hình tượng sáng tạo mang tính thể thao trong biểu tượng 

(logo) giải phải có tính khái quát cao, phản ánh những nét đặc trưng, tiêu biểu, 

nổi bật về giải Việt dã leo núi truyền thống của tỉnh, thể hiện được tính mạnh 

mẽ, bền bỉ, tinh thần, ý chí của vận động viên khi “Chinh phục đỉnh cao Bà 

Rá”. 

III. ĐỐI TƢỢNG VÀ TÁC PHẨM DỰ THI 

 . Đối tƣợng 

 - Tất cả công dân Việt Nam trên phạm vi toàn tỉnh và các tỉnh Đông 

Nam Bộ gồm: Cá nhân, tổ chức có khả năng thiết kế biểu tượng (trừ Ban Tổ 

chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký). 

 - Các tác giả có thể dự thi theo hình thức cá nhân tự do hoặc theo nhóm. 

 - Độ tuổi thí sinh không hạn chế; 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. 

2. Tác phẩm dự thi 

2.1. Hình thức thể hiện 

 Thể hiện trên khổ giấy A4 (29,7cm x 21cm). Mẫu biểu tượng chính đặt 

chính giữa tờ giấy khổ A4 kích thước không quá 15cm x 15cm. Phía dưới bên 

góc trái tờ giấy là thông số màu của biểu tượng, phía dưới bên góc phải là mẫu 

biểu tượng thu nhỏ (đen, trắng) có kích thước không quá 3cm x 3cm. 

 - Biểu tượng phải phản ánh bằng ngôn ngữ đồ họa, biểu hiện hình tượng 

tiêu biểu về Giải. 

 - Biểu tượng phải mang tính nghệ thuật và khái quát cao, đơn giản, dễ 

nhận biết, dễ hiểu, có thể kết hợp hình tượng của núi Bà Rá, vận động viên 

chạy trên các bậc tam cấp chinh phục đỉnh núi. 

 - Mỗi mẫu biểu tượng phải có bản thuyết minh kèm theo, không quá 100 

từ trên khổ giấy A4. 

2.2. Màu sắc: Tối đa 03 (ba) màu (không kể màu trắng). 

 2.3. Bố cục: Chặt chẽ, hài hòa giữa màu sắc và hình khối (phù hợp với 

thể loại biểu tượng). 

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

 - Một số yêu cầu đối với tác giả, nhóm tác giả và tác phẩm dự thi: 



 - Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi được gửi không hạn chế mẫu biểu 

tượng. Bài dự thi phải là sáng tác của chính tác giả (hoặc đồng tác giả), không 

sao chép ý tưởng, không vi phạm bản quyền, không vi phạm Luật sở hữu trí 

tuệ. 

 - Trên bài dự thi không được ký tên hoặc đánh dấu bất cứ ký hiệu nào. 

Bài dự thi, bản tóm tắt ý tưởng sáng tác được để trong một phong bì lớn, kèm 

theo là một phong bì nhỏ chứa thông tin về họ tên, ngày, tháng, năm sinh, số 

chứng minh nhân dân (căn cước công dân), địa chỉ thường trú, điện thoại liên 

hệ. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ CÁCH THỨC GỬI HỒ SƠ DỰ 

THI 

 . Thời gian: Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày ban hành Thể 

lệ đến hết ngày 15/8/2022 (đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, 

sẽ lấy ngày trên dấu Bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi). 

2. Hồ sơ dự thi 

- 01 Phiếu đăng ký dự thi (theo Mẫu 1). 

- 01 bản Mẫu thiết kế biểu tượng (logo) trên khổ giấy A4 (theo Mẫu 2). 

- Bản thuyết minh nội dung, ý nghĩa tác phẩm dự thi (mỗi tác phẩm một 

bản thuyết minh), (theo Mẫu 3). 

- 01 đĩa VCD hoặc USB chứa tất cả bản gốc thiết kế biểu tượng (logo) ở 

định dạng PDF, JPJ, CDR (từ version 16 trở xuống), bản thuyết minh ý tưởng ở 

định dạng doc hoặc docx. 

- 01 bì thư có dán sẵn tem (ghi họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc đơn vị 

công tác). 

Tất cả thành phần hồ sơ dự thi nêu trên được đóng kín trong 01 phong bì 

khổ lớn (kích thước 32cm x 42cm). 

3. Nơi nhận hồ sơ dự thi 

Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc theo 

đường Bưu điện. Bên ngoài ghi rõ thông tin nơi nhận: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu tƣợng (logo)  

giải Vô địch Quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”  

Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

Điện thoại: 02713870689; 0919112885 

Fax: 02713883160. Email: haict.svhttdl@binhphuoc.gov.vn. 

 

mailto:haict.svhttdl@binhphuoc.gov.vn


Cán bộ phụ trách: Ông Cao Thế Hải, Phó trưởng Phòng Quản lý Thể dục thể 

thao - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Phước. Số 778, Quốc lộ 14, 

phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 

02713879259; 0919112885. Fax: 02713883160. Email: 
haict.svhttdl@binhphuoc.gov.vn. 

V. PHƢƠNG THỨC XÉT CHỌN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

  . Phƣơng thức xét chọn tác phẩm dự thi 

Ban Giám khảo xét chọn theo 2 vòng, cụ thể: 

- Vòng sơ khảo: Ban Tổ chức cuộc thi sao chụp, trình chiếu qua phần 

mềm Piont các tác phẩm dự thi kèm theo bản thuyết minh. Hội đồng chấm và 

chọn ra 03 tác phẩm vào vòng chung khảo. 

- Vòng chung khảo: Ban Tổ chức cuộc thi sao chụp, trình chiếu qua phần 

mềm Piont các tác phẩm đã được chọn vào vòng chung khảo. Hội đồng chấm 

và chọn ra các tác phẩm để trao giải Cuộc thi theo cơ cấu giải thưởng. 

2. Cơ cấu giải thƣởng 

- 01 giải Nhất: 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) và Giấy chứng nhận 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich. 

- 01 giải Nhì: 7.000.000đ (Bảy triệu đồng) và Giấy chứng nhận của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lich. 

- 01 giải Ba: 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và Giấy chứng nhận của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lich. 

Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả, đồng tác giả có tác phẩm 

dự thi đạt giải hoặc người được tác giả, đồng tác giả có tác phẩm dự thi đạt giải 

ủy quyền. Việc trao giải Ban Tổ chức cuộc thi thực hiện công khai; tác phẩm 

đạt giải Nhất được Ban Tổ chức cuộc thi báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch lựa chọn làm biểu tượng (logo) của giải Vô địch Quốc gia Việt dã leo núi 

“Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”. Trường hợp không lựa chọn được tác phẩm đạt 

giải Nhất, Ban Tổ chức cuộc thi không trao giải hoặc đề nghị tiếp tục kéo dài 

thời gian dự thi. 

VI. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA TÁC GIẢ CÓ TÁC 

PHẨM DỰ THI 

- Không được sử dụng biểu tượng (logo) đã đạt giải tại cuộc thi lần này 

để tham gia vào bất kỳ cuộc thi nào khác. 

- Tác giả của tác phẩm đạt giải tại cuộc thi được nhận tiền thưởng và 

Giấy chứng nhận. 

- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí và các 

khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng theo quy định của pháp luật. 

- Tất cả các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức không trả lại cho tác giả tham 

gia cuộc thi. 

mailto:haict.svhttdl@binhphuoc.gov.vn


- Ban Tổ chức cuộc thi 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 biểu tượng (logo) chính 

thức của giải. 

- Thực hiện đúng Thể lệ của cuộc thi. 

VII. BẢN QUYỀN VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHỮNG TÁC 

PHẨM ĐẠT GIẢI 

- Tác phẩm đạt giải được chọn làm biểu tượng của giải Vô địch Quốc gia 

Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”, được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đưa vào sử dụng, sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như toàn quyền 

đăng ký sở hữu trí tuệ. 

- Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình 

theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả sau 

khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và 

thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó; đồng thời, không chịu trách nhiệm khi 

có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm. 

VIII. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, TỔ THƢ KÝ 

 . Ban Tổ chức: Thành phần Ban Tổ chức do Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch ban hành Quyết định thành lập theo đúng quy định. 

2. Ban Giám khảo: Là những người có chuyên môn, kinh nghiệm, làm 

việc theo nguyên tắc khách quan, công tâm và khoa học dựa trên tiêu chí, mục 

đích, yêu cầu do Ban Tổ chức cuộc thi đặt ra. 

 Trên đây là Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) giải Vô địch 

Quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”./. 

Nơi nhận:  TRƢỞNG BAN 
- Sở VHTTDL các tỉnh ĐNB; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các đơn vị LLVT trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, TP; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, TP; 

- Lưu: VT, TDTT (H). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL 

Trần Thế Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ban hành kèm theo Thể lệ tổ chức Cuộc thi sáng tác 

biểu tượng (logo) giải Vô địch Quốc gia Việt dã leo núi  

“Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”) 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 

Sáng tác biểu tƣợng (logo) giải Vô địch Quốc gia Việt dã leo núi  

“Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”  

 

Kính gửi: Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi sáng tác 

biểu tượng (logo) giải Vô địch Quốc gia Việt dã leo núi  

“Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”  

 

 . Tên tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi: ................................................. 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

2. Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................... 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 3. Phƣơng tiện liên lạc: 

 - Điện thoại: ................................................................................................ 

 - Email: ........................................... Fax .................................................... 

 4. Thông tin bổ sung: 

 - Nếu là cá nhân: 

 + Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................. 

 + Số CMND/ số Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: ................................... 

 + Ngày cấp: ................................... Tại: ..................................................... 

 - Nếu là tổ chức: 

 Họ và tên người đại diện: .................................., chức vụ: ........................ 

 5. Số lƣợng tác phẩm dự thi: ................................................................... 

 6. Cam kết tuân thủ Thể lệ cuộc thi: 

 Sau khi nghiên cứu kỹ Thể lệ cuộc thi, tôi/chúng tôi tự nguyện đăng ký 

tham gia Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) giải Vô địch Quốc gia Việt dã leo 

núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” và cam kết thực hiện nghiêm túc các điều 

khoản đã quy định trong Thể lệ cuộc thi do Ban Tổ chức ban hành. 

 Tôi/chúng tôi cam đoan các tác phẩm dự thi này là do tôi/chúng tôi tự 

sáng tác, không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào, chưa từng đạt giải, công 

bố, sử dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có tranh chấp về sở hữu trí 

tuệ. 

     ............................, ngày ... tháng ... năm 2022 

       Ngƣời dự thi/ngƣời đại diện 

      (ký, đóng dấu (nếu có), và ghi rõ họ tên) 

 

MẪU   



 
 

 

MẪU THIẾT KẾ BIỂU TƢỢNG (LOGO) 

(Ban hành kèm theo Thể lệ tổ chức Cuộc thi sáng tác 

biểu tượng (logo) giải Vô địch Quốc gia Việt dã leo núi  

“Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU 2 

 

 

 

 

 
 

 

150 mm 

 
ĐEN 

TRẮNG 

 
MÀU 

TỶ LỆ  /  THÔNG SỐ MÀU 
  

  C = 
 

            M =  

           

  Y =     
 

  K =   

 
    

 

PHẦN MÃ SỐ CỦA BAN 

GIÁM KHẢO 



BÀI THUYẾT MINH BIỂU TƢỢNG (LOGO) 

(Ban hành kèm theo Thể lệ tổ chức Cuộc thi sáng tác 

biểu tượng (logo) giải Vô địch Quốc gia Việt dã leo núi  

“Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”) 

  

 . Tên tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi: ................................................. 

............................................................................................................................... 

 2. Thuyết minh ý tƣởng: (ngắn gọn khoảng 100 từ )................................ 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
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............................................................................................................................... 
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............................................................................................................................... 
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............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

         ........................., ngày ... tháng ... năm 2022 

     Ngƣời dự thi/Ngƣời đại diện 

(Ký, đóng dấu (nếu có), và ghi rõ họ và tên) 
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