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         Bắc Giang, ngày      tháng 3 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 

----------- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 189-KH/TĐTN-BTG ngày 06/01/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn tỉnh 

Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc 

lần thứ XII, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại 

hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-

2027, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về ý nghĩa, tầm quan trọng 

của Đại hội Đoàn cấp tỉnh, sự kiện chính trị, diễn đàn của tuổi trẻ tỉnh nhà; thu 

hút sự quan tâm của Nhân dân và cộng đồng xã hội đối với tổ chức Đoàn.  

- Thông qua cuộc thi nhằm lựa chọn biểu trưng (logo) chính thức của Đại 

hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-

2027 để sử dụng, đồng thời làm căn cứ để xây dựng bộ nhận diện của Đại hội. 

- Phát huy khả năng sáng tạo, thu hút sự đầu tư, tham gia của đông đảo 

họa sỹ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đặc biệt là giới trẻ yêu thích sáng tác, thiết 

kế sản phẩm truyền thông. 

2. Yêu cầu 

Cuộc thi được triển khai rộng rãi, thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, 

thanh niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh tham gia; đảm bảo thiết thực, 

hiệu quả, tiết kiệm; sản phẩm phải có giá trị về tư tưởng, tính nghệ thuật cao. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1. Đối tượng dự thi 

- Công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động trong nước. 

- Việc tham gia dự thi có thể theo hình thức cá nhân hoặc tập thể tác giả. 

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký không được tham 

dự Cuộc thi. 

2. Thời gian tổ chức 

- Cuộc thi được triển khai từ ngày 01/3/2022 đến 15/3/2022. 

- Công bố kết quả và trao giải thưởng dịp 26/3/2022.  



III. QUY ĐỊNH THAM GIA THI 

1. Yêu cầu về sản phẩm 

1.1 Về nội dung 

- Thể hiện được ý nghĩa của Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, là đợt 

sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ tỉnh Bắc Giang. 

- Thể hiện được khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, không ngại khó khăn, 

gian khổ, không ngừng phát triển, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm.  

 - Phản ánh, nêu bật hình ảnh, thông điệp, đóng góp của Đoàn thanh niên, 

tuổi trẻ tỉnh Bắc Giang trên các lĩnh vực học tập, khởi nghiệp, lao động, sáng 

tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

1.2 Về kỹ thuật, thẩm mỹ 

- Sản phẩm dự thi được thiết kế trên các phầm mềm Photoshop, Corel, 

Adobe Illustrator; không hạn chế về màu sắc; hình thức của sản phẩm phải sáng 

tạo, trẻ trung, ngắn gọn, mang tính khả thi trong thi công, tuyên truyền trên các 

chất liệu. 

- Sản phẩm dự thi bắt buộc phải sử dụng các hình ảnh như: Huy hiệu 

đoàn, số lần tổ chức Đại hội thể hiện bằng số La Mã (lần thứ XVII). 

1.3 Về tính pháp lý 

- Sản phẩm tham gia dự thi phải do tác giả tự sáng tác, không được sao 

chép dưới bất kì hình thức nào. Đồng thời, sản phẩm chưa được công bố trên 

báo chí, internet hay trưng bày, sử dụng. 

- Tác giả phải chịu trách nhiệm pháp lý về sản phẩm của mình, đảm bảo 

không có tranh chấp bản quyền. Nếu có tranh chấp, khiếu nại về quyền tác giả, 

sản phẩm sẽ bị loại, nếu sản phẩm đã được trao giải thì Ban Tổ chức sẽ thu hồi 

giải thưởng. 

- Các sản phẩm dự thi thuộc toàn quyền sử dụng của Ban Tổ chức. Ban 

Tổ chức không trả lại sản phẩm dự thi, đồng thời có quyền sử dụng nội dung, 

hình ảnh, tên tuổi của thí sinh cũng như sản phẩm mà không phải trả thêm chi 

phí nào. 

- Ban Tổ chức được quyền loại bất kỳ sản phẩm nào trước, trong và sau 

cuộc thi nếu phát hiện sản phẩm dự thi vi phạm các quy định chung nêu trên. 

- Ban Tổ chức có quyền thống nhất, thỏa thuận với tác giả về việc điều 

chỉnh nội dung sản phẩm tuyên truyền nhằm xây dựng được sản phẩm phù hợp. 

2. Tiếp nhận bài dự thi 

- Các tập thể, cá nhân có thể gửi tham gia dự thi nhiều sản phẩm. 

- Sản phẩm dự thi ghi rõ tiêu đề: “Sản phẩm tham dự Cuộc thi sáng tác 

biểu trưng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, 

nhiệm kỳ 2022-2027”. Thể hiện đầy đủ thông tin của tác giả: Họ và tên, ngày 

tháng năm sinh, đơn vị đang học tập hoặc công tác, điện thoại và email liên hệ; 

gửi thông qua 02 hình thức: 



+ File mềm gửi qua email: bantuyengiaotdbg@gmail.com gồm: Bản thiết 

kế bằng phần mềm *.AI, *.CDR (yêu cầu đầy đủ 2D và 3D), 01 file *.jpg; 01 

bản thuyết trình ngắn gọn, súc tích về ý nghĩa, nội dung chủ đạo của tác phẩm, 

trình bày trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14. 

+ Bản cứng: Mỗi sản phẩm được in 2D màu trên giấy A4. 

- Mọi chi tiết cần trao đổi, hướng dẫn liên hệ: Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn 

Bắc Giang (Tầng 8B, Trụ sở Liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, 

TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang); điện thoại 0204.3554.214/hotline: 0984051816. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Tác giả có sản phẩm được lựa chọn là biểu trưng chính thức của Đại hội 

Đoàn đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2022-2027 sẽ được trao tặng Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng trị giá 

5.000.000đ (Năm triệu đồng). 

Nếu không chọn được sản phẩm đạt yêu cầu, Ban Tổ chức có thể không 

trao giải. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai cuộc thi tới cán bộ, đoàn viên, thanh 

niên và nhân dân trong và ngoài tỉnh. 

- Tổ chức phát động, tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi trên các phương 

tiện truyền thông của tổ chức Đoàn, Hội, Đội. 

- Thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi; phân công nhiệm vụ 

thành viên Ban Giám khảo. 

- Tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi. 

- Phân công Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn là đơn vị tham mưu cho Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn theo dõi, đôn đốc, nắm bắt và triển khai hiệu quả cuộc thi. 

2. Cấp huyện và cơ sở 

- Căn cứ Kế hoạch của tỉnh triển khai tuyên truyền rộng rãi đến các cấp bộ 

Đoàn, Hội, Đội từ huyện đến cơ sở; quan tâm đến việc tuyên truyền, vận động các 

tập thể, cá nhân, đơn vị có chuyên môn thiết kế ở địa phương tham gia Cuộc thi. 

- Giao chỉ tiêu mỗi đoàn cấp huyện có ít nhất 02 sản phẩm chất lượng. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c); 

- Các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc (T/h); 

- Hội đồng Đội các huyện, Thành phố; 

- Các CLB, các hội thành viên trực thuộc Hội 

LHTN tỉnh; 

- Lưu: VT, BTG. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Giáp Xuân Cảnh 

mailto:bantuyengiaotdbg@gmail.com
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