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KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi sáng tác phác thảo Biểu tượng Quảng Nam 

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy 
lần thứ tư, khóa XXII về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; theo đề nghị của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 133/TTr-SVHTTDL ngày 09/5/2022; 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác phác thảo Biểu tượng 
Quảng Nam, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Lựa chọn Biểu tượng Quảng Nam để triển khai xây dựng, góp phần làm 

nổi bật về không gian, cảnh quan kiến trúc; đồng thời, là điểm nhấn để Nhân dân 
và du khách tham quan, tìm hiểu, ghi lại hình ảnh lưu niệm, góp phần quảng bá về 
giá trị văn hóa, lịch sử của tỉnh Quảng Nam.

- Biểu tượng Quảng Nam phải đảm bảo tính thẩm mỹ, đặc thù; có tính khái 
quát cao về mảnh đất, con người, truyền thống lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Nam.

- Cuộc thi phải tạo được sự hưởng ứng rộng rãi của các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước.

- Công tác tổ chức cuộc thi đảm bảo chặt chẽ, khoa học, khách quan, thiết 
thực và hiệu quả.

II. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN
- Cơ quan chỉ đạo: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam.
- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

Sở Xây dựng, UBND thành phố Tam Kỳ, Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan.
III. NỘI DUNG
1. Đối tượng dự thi
- Công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; người 

nước ngoài đang học tập, công tác tại Việt Nam; các tổ chức trong và ngoài nước 
đều có quyền tham gia cuộc thi.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia dự thi.
2. Yêu cầu chung của tác phẩm 
- Biểu tượng Quảng Nam được thể hiện trên chất liệu bền vững, thuận lợi 

cho việc chế tác và trưng bày ngoài trời. 
- Biểu tượng phải mang tính khái quát cao về những giá trị đặc trưng, tiêu 
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biểu về lịch sử, văn hóa của vùng đất và con người Quảng Nam (đồng bằng, miền 
núi, biển đảo…) thể hiện tính mỹ thuật, sáng tạo độc đáo, đơn giản về hình tượng, 
bố cục, đường nét, màu sắc; dễ hiểu, dễ nhận biết; ấn tượng với công chúng; đảm 
bảo độ phân giải cao. Thông qua Biểu tượng, các tầng lớp Nhân dân và du khách 
sẽ có được sự nhìn nhận khái quát về truyền thống lịch sử, công cuộc xây dựng và 
phát triển của tỉnh Quảng Nam.

3. Một số gợi ý về ý tưởng Biểu tượng
Hình ảnh mang tính biểu tượng cao, khái quát những giá trị đặc trưng riêng, 

tiêu biểu về lịch sử, văn hóa của vùng đất và con người Quảng Nam; Quảng Nam - 
vùng đất mở; vùng đất hiếu học, khoa bảng... với các danh hiệu như "Ngũ tử đăng 
khoa", "Ngũ phụng tề phi", "Tứ hổ", "Tứ kiệt"; là mảnh đất “trung dũng kiên 
cường”; “đất nặng nghĩa tình”, “chưa mưa đà thấm”...

4. Hình thức thể hiện 
- Tác phẩm dự thi thể hiện trên khổ giấy A4 (29,7cm x 21 cm). Mẫu Biểu 

tượng phóng to đặt chính giữa tờ giấy khổ A4, kích thước không quá 15cm x 
15cm. Phía dưới, bên phải và trái của mẫu Biểu tượng phóng to, là 02 mẫu Biểu 
tượng thu nhỏ (đen trắng và màu) kích thước không quá 3cm x 3cm. 

- Tác phẩm dự thi thể hiện trên giấy hoặc sao chép file mềm vào USB. 
- Mỗi mẫu Biểu tượng phải kèm theo bản thuyết minh (không quá 300 từ) 

trên khổ giấy A4 (nếu là bản tiếng nước ngoài phải kèm bản dịch tiếng Việt). 
- Bố cục chặt chẽ, hài hòa giữa màu sắc và hình khối (phù hợp với thể loại 

Biểu tượng).
5. Số lượng tác phẩm dự thi: không giới hạn. 
6. Hồ sơ dự thi 
- Đơn đăng ký dự thi.
- Mẫu thiết kế Biểu tượng được in màu và đen trắng trên giấy A4 hoặc USB. 
- Bản thuyết minh ý tưởng sáng tác Biểu tượng. 
- Tác phẩm dự thi (không gấp, không cuộn tròn, không ép plastic). 
- Văn bản ủy quyền cho 01 cá nhân đại diện (nếu là nhóm tác giả tham gia 

dự thi).
- Tác giả không được ký tên hoặc có bất kỳ ký hiệu nào trên tác phẩm dự thi.
- Tác giả ghi đầy đủ thông tin cá nhân của mình (họ và tên, ngày tháng năm 

sinh, số điện thoại, địa chỉ liên lạc, số CMND/thẻ CCCD) được dán kín vào một 
phong bì riêng khi gửi kèm theo hồ sơ dự thi. 

- Hồ sơ đặt vào trong phong bì lớn khổ A4 được dán kín, bên ngoài có ghi: 
“Bài dự thi sáng tác Biểu tượng Quảng Nam” và gửi về cơ quan thường trực Ban 
Tổ chức cuộc thi. Tác giả gửi tác phẩm dự thi đồng nghĩa với việc chấp nhận thể lệ 
của cuộc thi. (Lưu ý: mật mã của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu 
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thiết kế dự thi, bản thuyết minh, bì thư và phong bì lớn gửi về Ban Tổ chức)
7. Hình thức dự thi
- Tác giả gửi hồ sơ dự thi về Ban Tổ chức qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Quảng Nam (số 02B đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam; điện thoại: 0235.3852.821). 

- Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo 02 hình thức:
+ Hình thức thứ nhất: tác giả gửi trực tiếp hồ sơ đến Ban Tổ chức. 
+ Hình thức thứ hai: tác giả gửi qua đường bưu điện đến Ban Tổ chức.
8. Ban Tổ chức cuộc thi: UBND tỉnh Quảng Nam thành lập gồm đại diện 

các cơ quan chuyên môn, các nhà quản lý văn hóa nghệ thuật trong tỉnh.
9. Ban Giám khảo: UBND tỉnh Quảng Nam mời các nhà chuyên môn, nhà 

quản lý của Trung ương và tỉnh Quảng Nam chấm điểm để lựa chọn tác phẩm, đảm 
bảo chính xác, công khai, khách quan, đúng quy định.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Ban Tổ chức sẽ trao thưởng cho tác phẩm được chọn: 70.000.000 đồng kèm 

theo Giấy Chứng nhận. Ngoài ra sẽ trao một số giải khác trị giá 10.000.000 
đồng/giải kèm theo Giấy Chứng nhận.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
- Tháng 5/2022: phát động, thông báo cuộc thi.
- Ngày 15/10/2022: kết thúc nhận tác phẩm dự thi.
- Tháng 12/2022: tổ chức chấm chọn và trao giải cuộc thi.
VI. KINH PHÍ
- Kinh phí tổ chức cuộc thi từ ngân sách tỉnh.
- Các Sở, ngành, địa phương được phân công nhiệm vụ lập dự toán kinh phí 

gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo 
cáo UBND tỉnh phê duyệt.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Định hướng tuyên truyền chủ trương của tỉnh về tổ chức Cuộc thi sáng tác 

phác thảo Biểu tượng Quảng Nam; thẩm định nội dung biên soạn để giới thiệu về 
vùng đất, con người và văn hóa Quảng Nam phục vụ cho cuộc thi; đồng thời, cử 
cán bộ tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi (nếu được đề nghị).

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi.
- Biên tập tổng quan về mảnh đất, con người Quảng Nam; những tiềm năng, 

lợi thế, tài nguyên thiên nhiên, phong cảnh, di tích văn hóa, lịch sử… để các tác giả 
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nghiên cứu, hoàn thiện tác phẩm.
- Ban hành văn bản gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và 

Thể thao trong cả nước Thông báo Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi đến các tác giả, nghệ 
sĩ hưởng ứng, tham gia.

- Tiếp nhận tác phẩm dự thi; đầu mối giải đáp, cung cấp thông tin về cuộc thi.
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức chấm chọn, Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi.
- Tham mưu ban hành, công bố Chứng nhận tác phẩm đạt giải.
- Tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi gửi Sở Tài chính thẩm định, 

báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
3. Sở Xây dựng
- Chủ trì thiết kế mặt bằng, không gian đặt Biểu tượng sau khi chấm chọn 

phác thảo cuộc thi.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành liên quan 

triển khai tổ chức cuộc thi.
4. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Kiến trúc sư tỉnh: tuyên truyền, 

triển khai Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi đến các Hội viên trong tỉnh và các Hội Văn 
học - Nghệ thuật, Hội Kiến trúc sư trong cả nước hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

5. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam: thực 
hiện các bản tin, bài viết tuyên truyền Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi, kết quả cuộc thi.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa 
bàn tỉnh thông tin tuyên truyền Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi.

7. Sở Tài chính: tham mưu mức và nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi, thẩm 
định dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố: tuyên truyền Kế hoạch, Thể lệ 
cuộc thi đến các tổ chức, cá nhân hoạt động nghệ thuật trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác phác thảo Biểu tượng Quảng 
Nam; đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương phối hợp 
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban Đảng của Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
 

Trần Văn Tân
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