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Quáng Trj, ngày 44 tháng 3 nàm 2021

KE HOACH
T chtrc cuc thi sang tác biu trung (logo)
và khãu hiu (slogan) Du lch tinh Quãng Trj

I. MIJC D'CH, YETJ CAU
1. Miic dIch
- Cuc thi nhm Iira chn biu trtrng (logo) và khu hiu (slogan) th hin
dtrcic dc trung, chiên lucic phát triên Du Ijch Quãng Trj dé sr diing trong các
hoat dng thông tin tuyên truyên, xüc tiên quàng bá du ljch; ph%ic v11 các nhim
- xã hi, cong tác dôi ni, dOi ngoi cüa
vi chInh trj, phát triên kinh tê, van
tinh.
boa

- Tto b nhn din thucing hiu Du ljch Quáng Trj, dua hInh ãnh Du llch
Quâng Trj xuât hin an tuçlng, chuyên nghip trên các san phâm du ljch và trén
các phucing tin thông tin truyên thông, hap dan du khách và nhà dâu tu.
A

A

2. Yeu cau
- Cuc thi duçic phô biên rng râi, thu hut nhiu to chirc và Ca nhân tham
gia dir thi.
- Tác phm di,r thi phái chuyn tái duçc nhUng net dtc tnrng, tiin näng, th
mnh, süc hap din, lai the cnh tranh, cQng nhu tinh dai din cho Du ljch tinh.
- Biu trtrng phâi dt yêu cuv giá trj thrn m9, dan giân, d hiu, d
nhn biêt; Khâu hiu ngän g9n, sâu sac, to an tuçlng mtnh.
- Biu trung và Khu hiu phâi có tInh img ding cao, th hin ducic trên
và hInh thi:rc khác nhau.
nhiêu chat
lieu

- Cong tác ti chirc cuc thi dam bão cht chë, khoa h9c, khách quan, thit
thrc, hiu qua.
II. NQI DUNG
1. Chit d cuc thi: Cuc thi "Sang tác biu tnxng (logo) và khu hiu
(slogan) Du ljch tinh Quâng Trj".
2. Di tLrqng tham gia
- Các t6 chirc, cá nhân trong và ngoài tinh, kiu bào Vit Nam i nuóc
ngoài có khâ nãng sang tác, thiêt kê.
- Thành viên Ban To chire, Ban Giám khão, T Thu k không duçc tham
gia dr thi.

2

3. S luqng tác phâm dir thi: Môi tác già tham gia cuc thi không gi1i
han ye so Iugng tác phâm dr thi.
4. Thoi gian, dja diem t chá'c cuc thi:
a. ThYi gian, liEn ct?3 triên khai lii rc hin
- Tháng 3/2021:
+ Phê duyt K hotch cuc thi;
+ Thành lap Ban To chirc cuôc thi;
+ H9p Ban T chirc phân cong nhim vi, trin khai Ké hoach; thông qua
thành phân Ban Giám khào, To Thr k cuc thi.
+ Ban hành Th lé cuc thi.
- Tháng 4 den tháng 8/2021.
+ Thông báo phát dng cuc thi;
+ Tuyên truyên rng rãi cuc thi trên các phi.rcing tin truyn thông;
+ Tip nhn và thng hcp tác phâm dir thi.
- Tháng 9/2021. T chirc châm tác phtm dr thi:
+ Tir 01/9/2021 - 07/09/202 1: Chm vOng sa kháo, ch9n 05 tác phtm.
+ Tr 08/9/2021 - 23/9/2021: T chirc trixng câu kiên tai Trung tam Van
hóa - Din ành tinh và trén Website: quangtri.gov.vn; ipa.quangtri.gov.vn.
+ Tr 24/9/2021 - 30/09/2021: Tong hp kêt qua trung câu kiên tham gia,
Ban Giám khão tiên hành châm vông chung khão và xêp hng các giái cuc thi.
- Tháng 10/2021.
+ To chirc L cOng bô và trao giài cuc thi (Ban To chz'c cu5c thi sê có
thông báo cy the sau).
+ Thông cáo báo chI b nhn din du ljch Quãng Trj
b. Dja diem nhmn tác phâm dy thi: Sâ Van hoá, Th thao và Du ljch tinh
Quang Trj (Dja chi: So 1A Wing Vi.rong, TP. DOng Ha, tinh Quâng Trj. DT:
0233.3853.684; Email: sodu1ichquangtrigmail.com)
5. Th 1 cuôc thi
Th l cuc thi sang tác biu trung (logo) và khtu hiu (slogan) Du ljch
tinh Quãng Trj do Ban To chic cuc thi ban hành.
III. THANH PHAN BAN TO CHUC, BAN GIAM KHAO, TO THU' K'
1. Ban To chfrc
UBND tinh thành l.p Ban T chirc cuc thi do Phó Chü tjch UBND tinh
lam Trtr&ng ban; Thành viên Ban TO chirc là dai din Iãnh dao các dan vj: Ban
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Tuyên giáo Tinh us'; SO Van boa, Th thao và Du ljch; SO Thông tin và Truyn
thông; Hi Van h9c Ngh thut tinh; Trung tam Xitc tiên Dâu tu, Thuong mai và
Du ljch tinh; Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh; Báo Quãng Trj.
2. Ban Giám khão và Ti thir k
- Ban Giám khâo và To Thu k do Ban To chüc thành lap, thirc hin vic
châm, ch9n tác phâm dr thi theo the 1 cuc thi.
- To thu k gm các thành viên là can b SO Van hoá, Th thao và Du ljch
và các don vj có lien quan.
IV. KINH PH THUC HIN
Kinh phi thirc hin cuc thi tir nguôn ngân sách tinh näm 2021.
V. TO CHIYC THVC HIN
1. So' Van hoá, Th thao và Du llch
- ChU trI, phi hçip vOi các SO, ban, ngành và các don vj lien quan tham
muu UBND tinh to chrc cuôc thi.
- SO VAn hoá, Th thao và Du ljch là co quan ThuOng tr1rc Ban T chirc
cuc thi, chju trách nhim tham muu thãnh 1p Ban To chOc, Ban Giám khào,
To thu k; xây dirng The l, Thông báo to chOc cuc thi trInh Ban To chOc phê
duyt.
- Tip nh.n cac tác phâm dr thi; trung bay các tác phâm di,r thi và to chirc
Hi nghj tong két, trao giâi cuc thi theo Kê hoch.
- Lp dir toán kinh phi t chüc cuc thi gCri SO Tài chInh thm djnh theo
quy djnh.
- Thrc hin cac nhim vi khác có lien quan dn to chOc cuc thi.
2. D ngh Ban Tuyên giáo TInh üy:
Chi dao các Co quan báo chi trên dja bàn tinh tuyên truyn sâu rng các
ni dung, thông tin có lien quan den cuc thi; dOng thOi cü thành viên tham gia
Ban To chirc cuôc thi.
3. So' Tài chInh:
Thm dtnh và trInh UBND tinh b6 trI kinh phi dê t chirc cuc thi theo
quy djnh.
4. So' Thông tin và Truyn thông:
- Phi hçp vOi SO VAn boa, Th thao và Du lch v bàn quyn tác giA,
quyên sO hu tn tu biêu trung (logo) và khâu hiu (slogan) Du ljch tinh Quàng
Trj theo quy djnh cüa pháp 1ut.
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- HuOng dn các cc quan báo chi, truyn hInh trên da bàn tinh thông tin,
tuyên truyên tnrOc, trong và sau cuc thi; cCr thành viên tham gia Ban To chüc
cuôc thi.
5. Dài phát thanh — Truyn hInh tinh, Báo Quãng Tn
Trin khai thijc hin thông tin, tuyên truyn rng rãi cuc thi sang tác biu
tri.rng (logo) và khâu hiu (slogan) Du ljch tinh Quãng Trj; ci:r thành viên tham
gia Ban To chirc cuc thi.
6. Hi Van h9c Ngh thut tinh
Thông tin rng rãi cuc thi dn các Hi, Chi hi Van h9c ngh thut các
tinh, thành phô trong Ca nithc; dông thai thông báo và khuyên khIch các thành
vien Hi Van hpc Ngh thut tinh tham gia cuc thi; c1r thành viên tham gia Ban
To chirc cuôc thi.
7. Trung tam Xñc tin Du tir, Thirong mi vã Du ch tinh
To chrc tuyên truyn và quãng bá rng râi cuc thi trén Website don vj;
lien h Trung tam Xüc tiên Dâu tu, Thucmg mivà Du ljch, Trung tam Thông
tin Xüc tiên Du llch các tinh ho trçl thông báo Kê hotch và The i cuc thi; Cfr
thành viên tham gia Ban To chifrc cuc thi.
Trên day là Kê hoach to chirc cuc thi "Sang tác biêu trtxng (logo) và khâu
hieu (slogan) du ljch tinh Quàng Trj", UBND tinh yêu câu các th, ban ngành,
dcm vj Co lien quan triên khai thirc hin, bâo dam tiên d và chat luqng./. ),

Nol nhin:
- Chi tch, các PCT UBND tinh;
- Ban Tuyên giáo Tinh üy;
- Các Sâ, ban ngành, dn v có trong KU;
- Hip hi Du Ijch tinh;
- CVP, PVP Lê HUu Phu6c;
- Lisu: VT, VX.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU T!CH
O CHU TICH

1 oang Nam

