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KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi thiết kế Biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) về  

du lịch huyện Bắc Yên chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 194-KH/HU ngày 9.7.2019 của Ban Thường vụ 

huyện ủy về việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ 

Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng; Thông báo số 1484-TB/HU ngày 29/10/2019 của Ban 

Thường vụ huyện ủy về tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2019,  

 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi 

thiết kế Biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) về du lịch huyện Bắc Yên 

chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Là hoạt động thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng 

bộ huyện lần thứ XVI; 

- Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng đến bạn bè, du khách 

trong và ngoài huyện về tiềm năng du lịch, về phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, 

thơ mộng; về những giá trị văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc của nhân 

dân các dân tộc huyện Bắc Yên. 

- Lựa chọn 01 biểu tượng (logo), một khẩu hiệu cổ động (slogan) chính 

thức thể hiện nét riêng về lịch sử, kinh tế, văn hóa, thiên nhiên, du lịch huyện 

Bắc Yên.  

- Logo, Slogan sẽ được sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên 

truyền, giới thiệu, quảng bá về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ du lịch của huyện 

Bắc Yên. 

2. Yêu cầu 

2.1. Về nội dung: Logo, Slogan phải thể hiện nét đặc trưng riêng, mang 

bản sắc văn hóa, lịch sử truyền thống và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện Bắc Yên. 

2.2. Về hình thức: 

- Logo: phải là một tác phẩm đạt tiêu chuẩn về nghệ thuật, đạt được các 

yêu cầu về thẩm mỹ, đơn giản, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng, 

thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc, hiện đại, khái quát cao. 
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- Slogan:  Khẩu hiệu phải dễ nhớ, thể hiện rõ được sự khác biệt, phác họa, 

truyền tải những ấn tượng đẹp về thiên nhiên, lịch sử văn hóa đặc sắc của các 

dân tộc huyện Bắc Yên. 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Cuộc thi được phát động rộng rãi đến các tập thể, cá nhân trong và ngoài 

huyện (Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo không được dự thi). 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Thời gian 

- Thời gian diễn ra cuộc thi từ ngày 20/11/2019 đến ngày 30/6/2020 

- Thời hạn: Nhận tác phẩm từ ngày ban hành kế hoạch cuộc thi đến hết 

ngày 31/5/2020. 

2. Địa điểm 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện Bắc 

Yên. Địa chỉ: Tiểu khu 3 - Thị trấn Bắc Yên – huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. 

Điện thoại liên hệ: 02103. 861.000 – 0983234090. 

Email: Trungtamvhttby@gmail.com 

- Địa điểm tổ chức công bố kết quả cuộc thi: Trung tâm Văn hóa huyện 

Bắc Yên. Địa chỉ: Tiểu khu III Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. 

IV. GIẢI THƯỞNG 

UBND huyện giao Ban Tổ chức cuộc thi đề xuất giải thưởng cho các tác 

phẩm đạt giải. 

 V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí tổ chức từ nguồn ngân sách huyện Bắc Yên năm 2020. 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Văn hóa & Thông tin 

 - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện và các đơn vị liên 

quan tham mưu cho UBND huyện đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch này; 

 - Tham mưu chuẩn bị các nội dung các cuộc họp liên quan đến cuộc thi. 

 2. Trung tâm Truyền thông – Văn hóa 

 - Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa, tầm 

quan trọng của cuộc thi; tuyên truyền, vận động thu hút đông đảo nhân dân, các 

họa sỹ, nghệ sỹ, các nhà thiết kế đồ họa tham gia cuộc thi. Gửi ý kiến của Ban 

giám khảo, thể lệ cuộc thi đến các tác giả đã tham gia cuộc thi và các tổ chức cá 

nhân để tham khảo ý kiến sau khi chấm các tác phẩm đã tham gia cuộc thi đợt 1 

năm 2019. 

 - Tiếp nhận, tổng hợp lập danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi 

trình Ban Tổ chức. 
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 - Tham mưu cho UBND huyện đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch 

tỉnh Sơn La hỗ trợ về mặt chuyên môn, tuyên truyền, quảng bá về cuộc thi. 

 - Lập dự trù kinh phí tổ chức cuộc thi. 

 - Bố trí các cơ sở vật chất để tổ chức địa điểm trưng bày các tác phẩm dự thi. 

 - Lấy ý kiến rộng rãi trên cổng thông tin điện tử huyện về các tác phẩm tham 

gia dự thi.  

 3. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

 Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí, thẩm định kinh phí phục vụ 

cuộc thi bảo đảm hiệu quả, thiết thực. 

 4. Đề nghị UB Mặt trận Tổ quốc VN huyện; các tổ chức đoàn thể huyện  

 Tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, hội viên để thu hút các tổ chức, cá 

nhân tham gia cuộc thi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tổ chức cuộc thi thiết kế biểu tượng (Logo) 

và khẩu hiệu (Slogan) về du lịch huyện Bắc Yên chào mừng Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ XVI. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức 

triển khai thực hiện. 

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 1146/KH-UBND ngày 28/6/2019 của 

UBND huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Sơn La; 

- Sở Văn hóa – TT&DL; 

- Thường trực huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban Tuyên giáo huyện ủy; 

- Các cơ quan chuyên môn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đức Thịnh 

  

 

 

 
 

 


