
ỦY ban raÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÌNH THẢI BỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phức
Sô: /KH-UBND Thái Bình, ngày oi0 tháng nãm202S

KỂ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi sáng tác biếu trung (Logo) tỉnh Thái Bình

Càn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về
hoạt động mỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số Ol/2018/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2018 của Bộ Vãn
hóa, Thê ứiao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số
113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuạt;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính
quy định chế độ tài chính cho hoạt động tố chức giải thường sáng tạo khoa học
công nghệ Việt Nam, hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu
niên nhi đồng;

Cãn cứ Công vãn số 4191/UBND-KGVX ngày 16/11/2022 của Chủ tịch ủy
ban nhân đân tỉnh vê việc tô chức Cuộc ửii sáng tác biểu tru-ng tỉnh Thái Bình;

Trên cơ sở thực tiễn của tỉnh và xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tại Tờ trình số 20/TTr-SVHTTDL ngày 15/3/2023; ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành Kê hoạch tô chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnli Thái
Bình, cụ thể như sau:

L MỤC ĐÍCH, YÊU CẰU
1. Muc đích

- Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Thái Bình để chọn 01
(một) biêu ứưng có tìiiết kế tiêu biểu, ửiể hiện nét đặc tnmg, tính khái quát cao về
lịch sử văn hóa, kinh tê, chính trị, xã hội làm biểu trưng của tỉnh Thái Bình; được
sử dụng chính thức ừong các hoạt động thông tin tuyên truyền, phục vụ các nhiệm
vụ chính trị, phát triên ki^ tế, văn hóa xã hội, công tác đối ngoại của tỉnh; góp
phần quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người Thái Bình.

- Phát huy Idiả năng sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân tham gia
Cuộc thi sáng tác biêu trưng (Logo) tỉnh Thái Bỉnh.

2. Yêu cầu

- Công tác tổ chức Cuộc thi thực hiện nghiêm túc, khoa học, bài bản; tăng
cường công tác thông tin, tuyên tmyền bảo đảm hiệu quả, sâu rộng thu hút nhiều
tác giả tham gia; quá trình tô chức thi, xét chọn tác phẩm trao giải phải khách
quan, ứung thực, đảm bảo đúng quy định và ứiể lệ Cuộc thi.

- Mầu biểu trưng được lựa chọn bảo đảm ứieo đúng yêu cầu, thể lệ Cuộc
thi, có tính đặc trưng, sáng tạo, nghệ thuật thể hiện được nhũng nét tiêu biểu
nhât của tỉnh Thái Bình, đông thời có tính ứng dụng cao, sắc nét Idii hiển thị trên
thiêt bị điện tử, thuận tiện trong việc in ân, thu phóng, đắp nổi, gia công trên mọi
chât liệu và đảm bảo tính sử dụng lâu dài.



11. NỘI DUNG
1. Thông tin chung
1.1 Tên gọi, thời gian tằ chức, các đơn vị thực hiện:
- Tên gọi: Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Thái Bình.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023.
- Cơ quan chỉ đạo tổ chức; ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình.
- Đơn vị phối họp thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở

Thông tin và Truyên thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào
tạo, Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
và các đoàn thể của tỉnh; Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái
Bình, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

1.2, Ban Tổ chức Cuộc thi
- Trưởng Ban Tổ chức: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể ứiao và Du lịch;
- Phó Trưởng ban:
+ Mời Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam;
+ Mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
+ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Các thành viên:

+ Mời đại diện lãnh đạo: ủy ban Mặt ừận Tổ quốc Việt Nam tỉnli, Báo
Thái Bỉnh.

+ Đại diện lãnh đạo: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Giáo
dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Vãn học nghệ thuật Thái Bình,
Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.

1.3. Hội đồng nghệ thuật: Gồm các nhà chuyên môn có uy tín trong lĩnh
vực thiết kế đồ họa thuộc các cơ quan, đơn vị ở Tmng ương và địa phương.

2, Cách thức tổ chửc cuộc thi
2.1, Quy mô tề chức, đối tượng tham gia cuộc thỉ
- Quy mô tổ chức: Phát động rộng rãi trong nước và nước ngoài.
- Đối tượng tham gia: Cá nhân, tổ chức ừong nước và nước ngoài có khả năng

ữiiêt kê biêu ỪUTig (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký).
2.2, Số lượng tác phẩm dự thi: Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi

được gửi tối đa 05 tác phẩm mẫu biểu trưng.
2.3, Phương thức xét chọn tác phẩm dự thỉ theo 2 vòng:
- Vòng Sơ khảo: Chấm và chọn ra 10 tác phẩm vào vòng Chung khảo.

rỉ,



- Vòng Chung Ichảo: Chấm và chọn ra các tác phẩm để trao giải theo cơ
cấu giải thưởng của Cuộc thi.

2.4, Cơ cấu giải thưởng:
- 01 giải nhất: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).
- 05 giải khuyến lchích: mỗi giải 10.000.000 đồng (Mười triệu đằng).
- Tặng thưởng tác phẩm vào vòng Chung Ichảo mà lchông đoạt giải (04 tác

phẩm): 3.000.000 đồng/01 tác phẩm.
2.5. Thòi gian phát động, nhận tác phẩm:
- Thời gian phát động; Trong tháng 3 nãm 2023.
- Thời gian nhận tác phẩm: Từ sau ngày phát động Cuộc thi đến 16 giờ

ngày 31/10/2023.

in. TIẾN Độ TRIẺN KHAI THựC HIỆN
1. Tháng 3/2023

- Ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh
Thái Bình.

- Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Thái Bình.
- Ban hành thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trung (Logo) tỉnh Thái Bình.
- Tổ chức phát động Cuộc thi.
2. Từ ngày phát động đến ngày 31/10/2023
- Thưò-ng xuyên tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi ữên các phương tiện

thông tin đại chúng ừong và ngoài tỉnh.

- Tiếp nhận và tổng hợp tác phẩm dự thi.
- Thành lập Hội đồng nghệ thuật.
3. Từ ngày 31/10/2023 đến ngày 20/12/2023
- Hội đồng nghệ thuật tiến hành xét chọn tác phẩm dự thi qua hai vòng

(Sơ khảo và Chung khảo).

- Hội nghị Ban Tổ chức Cuộc thi thống nhất dự kiến các tác phẩm được lựa
chọn ừao giải của cuộc thi.

- Xin ý Idên của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự kiến
các tác phâm được lựa chọn trao giải của Cuộc thi.

- Xin ý Idên cán bộ, đảng viên và Nhân dân về dự kiến các tác phẩm được
lựa chọn trao giải của Cuộc tíai bằng hinh thức phù hợp.

- Tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thỉ.



IV. KINH PHÍ

- Nguồn ngân sách cấp tỉnli.
- Nguồn vốn họp pháp khác và nguồn xã hội hóa (nếu cỏ).
V. Tỏ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sỏ* Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Là cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi; Chủ trì, phối họp cùng các

sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, triển Ichai kế hoạch, tổ chức

Cuộc thi sáng tác biểu truTig (Logo) tỉnh Thái Bình theo quy định;
- Tham mun tìiành lập Ban tổ chức, Hội đồng nghệ thuật, thể lệ Cuộc thi và

tô chức Hội nghị phát động Cuộc thi sáng tác biêu tmng (Logo) tỉnh Thái Bình;
- Dự ứiảo nội dung thông tin về truyền thống lịch sử, vãn hóa, đặc điểm

tình hình chính trị, Iđnh tế, xã hội của tỉnh Thái Bình gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy thẩm định tmớc Ichi cung cấp cho các tổ chức, cá nhân dự thi;

- Chủ ừì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền
thông tăng cường công tác tuyên truyền về Cuộc thi bằng nhiều hình thức đa
dạng, phong phú; phối họp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa,
Thê thao, Sở Du lịch, Hội Vãn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố, các trường
Đại học Mỹ thuậtj Đại học Kiên trúc tuyên ừuyền về Cuộc thi;

- Tiếp nhận các tác phẩm dự thi; tổ chức xét chọn tác phẩm; chuẩn bị nội
dung họp Ban Tô chức Cuộc thi, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về dự kiến các tác phẩm được
lựa chọn ừao giải của Cuộc ứii;

- Tham mưu tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác biểu ừưng (Logo)
tỉnh Thái Bình;

- Hướng dẫn tác giả đạt giải Nhất đăng ký bản quyền tác giả theo
quy định;

- Lập dự toán kiiah phí tổ chức Cuộc thi, gửi Sở Tài chính ứiẩm định trình
Uy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyêt định.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ũỵ: Chỉ đạo, định hướng tăng cường
tuyên truyên nội dung Cuộc thi sáng tác biểu truTig (Logo) tỉnh Thái Bình đến
đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài tỉnh; thẩm định đề
cương nội dung thông tin về truyền thống lịch sử, văn hóa, đặc điểm tình hình
chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Bình để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân
dự thi.

3. ủỵ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể của tỉnh:
Tuyên truyên rộng rãi nội dung Cuộc ứii sáng tác biểu trutig ỢLogo) tỉnh Thái
Bình; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham dự Cuộc thi.

^ 4. Sỏ' Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí và ứiam mưii nguồn kinli
phí tô chức Cuộc thi báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.



5. Sỏ' Thông tin và Truỵền thông: Chỉ đạo Đài TVuyền thanh - Truyền
hình huyện, thành phố, đài truyền thanh xã, phường, thị trấn tuyên truyền về nội
dung Cuộc thi.

6. Sỏ* Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với Sở Vãn hoá, Thể thao và
Du lịch hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ quyền tác giả, quyền tác phẩm cho cá nhân,
tập ửiê đạt giải theo quy định của pháp luật.

7. Sỏ" Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn
tỉnh: Tuyên truyền rộng rãi nội dung Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh
Thái Bình; vận động cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh tích cực tham gia
Cuộc thi.

8. Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh: Phối họp với Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, triển Idiai kế hoạch,
thể lệ cuộc thi; ứiành lập Ban Tổ chức Cuộc thi.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình, Trung tâm Hỗ
trợ, Xúc tiến đầu tư phát triển tỉnh: Tuyên ữuyền, quảng bá về nội dung Cuộc
thi sáng tác biêu trưng (Logo) tỉnh Thái Bình.

10. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Triển Ichai, thông báo rộng rãi nội dung
Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Thái Bình đến các hội viên Hội Văn học
nghệ thuật của tỉnh và Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố trong cả nước.

11. Các sỏ*, ngành thuộc ủy ban nhân dân tỉnh: Tuyên truyền ừên cổng
Thông tin điện tử và bản tin (nếu có) của các sở, ngành về nội dung Cuộc thi.

12. ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi nội dung Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo)

tỉnh Thái Bình trên cổng Thông tin điện tử huyện, ứiành phố, hệ thống truyền
ửianh xã, phường, thị ừấn; phối họp thực hiện việc lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và
Nhân dân vê dự Idên các tác phâm được lựa chọn trao giải của Cuộc ứii.

Trên đây là Ke hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh
Thái Bình; yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vỊ, địa phương có liên quan
triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực
hiện, nêu có khó lchãn, vướng mắc gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để
tông họp báo cáo ưy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyêt định./.

Nơỉ ỉihận:
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;
- Hội Mỹ thuật Việt Nam;
-TTTU,TTHĐNbtỉnh;
-CT, cácPCTUBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể của tỉnh;
- Các sờ, ban, ngành của tỉnh;
- ƯBND huyện, thành phổ;
- Lưu: VT, KGVX,Th'T./

KT. CHỦ TỊCH
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Trần Thị Bích Hằng
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