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THÔNG BÁO
V/v phát động cuộc thi sáng tác
biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Hà Nam
Căn cứ Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan)
du lịch Hà Nam số 06/TL-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2020, Ban tổ chức phát
động cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Hà Nam
với các nội dung như sau:
1. Mục đích:
Cuộc thi được tổ chức nhằm chọn ra tác phẩm đáp ứng các yêu cầu làm
Logo và Slogan chính thức của du lịch Hà Nam, xây dựng và hoàn thiện hệ
thống nhận diện thương hiệu cho du lịch Hà Nam, phục vụ công tác xúc tiến
quảng bá du lịch.
2. Quy mô tổ chức: Phát động rộng rãi trong cả nước, số lượng tác giả và
tác phẩm dự thi không hạn chế.
3. Đối tượng dự thi:
Các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế có khả năng sáng tác Logo và
Slogan du lịch Hà Nam được tham gia cuộc thi (thành viên Ban Tổ chức, Hội
đồng thẩm định, Tổ thư ký không được tham gia dự thi).
4. Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2020
- Phát động và thông báo rộng rãi về cuộc thi: Tháng 8 năm 2020.
- Nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 10/10/2020 đến ngày 10/11/2020 (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).
- Công bố kết quả và trao giải thưởng: Cuối tháng 11/2020.
5. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:
- File thiết kế logo trên phần mềm thiết kế (Coreldraw, AI, PS,...) và file
hình ảnh được xuất ra JPEG (đối với file đồ họa) gửi vào địa chỉ hòm thư
logoslogandulichhanam@gmail.com;
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- Các tác phẩm dự thi gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp trong giờ
hành chính tại địa chỉ:
Phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
Đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Để được cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc, vui lòng liên hệ số
điện thoại: 0226.3850.545/ 0979873385 (đ/c Tạ Thu Hằng, chuyên viên Phòng
Quản lý du lịch).
6. Thông tin về cuộc thi: vui lòng truy cập vào trang thông tin điện tử sau:
- Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà
Nam: https://svhttdl.hanam.gov.vn
- Trang thông tin điện tử của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam:
https://visithanam.vn; dulichhanam.vn và các phương tiện thông tin đại chúng khác.
Ban tổ chức trân trọng thông báo tới quý cơ quan, các tổ chức, cá nhân
trong và ngoài tỉnh, rất mong nhận được sự hỗ trợ công tác tuyên truyền và tham
gia hưởng ứng để cuộc thi đạt kết quả tốt./.
Nơi nhận:
- Tổng cục Du lịch;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Hội Mỹ thuật Việt Nam;
- Các Sở: VHTTDL, VHTT, DL các tỉnh, TP;
- Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố;
- Báo Hà Nam; Đài PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử Hà Nam;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Phòng VH&TT, TT.VHTT các huyện, TX, TP;
- BTC cuộc thi;
- Lưu: VT, QLDL.
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