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THÔNG BÁO
Về việc Tổ chức Cuộc thi thiết kế logo nhãn hiệu chứng nhận An Giang

Căn cứ Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2016 của
UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng nhãn hiệu chứng
nhận An Giang cho các sản phẩm nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 20162020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-SKHCN ngày 30/6/2016 của Sở Khoa học
và Công nghệ An Giang về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi thiết kế logo nhãn hiệu
chứng nhận An Giang,
Nhằm lựa chọn những logo, nhãn hiệu đẹp, phù hợp với đặc thù các sản
phẩm của tỉnh, đảm bảo các yếu tố về thẩm mỹ, kỹ thuật, phục vụ cho sản xuất,
tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của tỉnh An Giang, Sở Khoa học và Công nghệ An
Giang thông báo về việc tổ chức Cuộc thi thiết kế logo nhãn hiệu chứng nhận An
Giang với những nội dung sau:
1. Đối tượng tham gia Cuộc thi
Đối tượng tham gia Cuộc thi (dự thi) thiết kế logo nhãn hiệu chứng nhận
An Giang là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có khả năng thiết kế
nhãn hiệu (logo), tự nguyện tham gia Cuộc thi và cam kết chấp hành các quy
định theo Thể lệ cuộc thi.
Thành viên Hội đồng giám khảo và Ban Tổ chức không được tham gia
Cuộc thi.
2. Thời gian tổ chức Cuộc thi
Thời gian tổ chức Cuộc thi thiết kế logo nhãn hiệu chứng nhận An Giang:
Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/9/2016.
Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi tính theo dấu bưu điện nơi đến: 15 giờ
ngày 15 tháng 9 năm 2016.
Công bố kết quả Cuộc thi: Ngày 30 tháng 9 năm 2016.
3. Cơ cấu giải thưởng
01 (một) Giải Nhất: 30 triệu đồng.
01 (một) Giải Nhì: 20 triệu đồng;
01 (một) Giải Ba: 10 triệu đồng.

4. Bài dự thi:
Mẫu hoặc các mẫu dự thi kèm theo bản mô tả ý tưởng và Phiếu đăng ký
dự thi được đặt trong một phong bì to khổ A4 hoặc 32 cm x 42 cm và dán kín,
ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi thiết kế logo nhãn hiệu chứng nhận An Giang.
Nơi nhận hồ sơ dự thi:
Sở Khoa học và Công nghệ An Giang
Số 5/2 Ngô Quyền, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Ngoài những thông tin nêu trên, không ghi thêm bất cứ thông tin nào trên
bì thư (như họ tên, địa chỉ người gửi, điện thoại, ...).
Thông tin chi tiết về Thể lệ thiết kế logo nhãn hiệu chứng nhận An Giang
được đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ An Giang
theo địa chỉ: http://sokhcn.angiang.gov.vn/.
Nơi nhận:
- Cục Sở hữu trí tuệ;
- Văn phòng đại diện Cục SHTT tại TPHCM;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, QLCN.
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THIẾT KẾ MẪU LOGO NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN AN GIANG
Kính gửi: Hội đồng giám khảo và Ban Tổ chức
Cuộc thi thiết kế logo nhãn hiệu chứng nhận
1. Tên tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi: ....................................................................
....................................................................................................................................
2. Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................................
....................................................................................................................................
3. Phương tiện liên lạc:
Điện thoại cố định: ..........................................................................................
Điện thoại di động:.................................... Fax: .............................................
Email: ..............................................................................................................
4. Thông tin bổ sung:
- Nếu là cá nhân:
Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................
Số CMND/số hộ chiếu: ........ ........ Ngày cấp: .... ..... tại: ...........................
- Nếu là tổ chức:
Họ và tên người đại diện :

Chức vụ :

5. Số lượng mẫu logo kèm bản mô tả ý tưởng dự thi: . ...........................................
6. Cam kết tuân thủ Thể lệ cuộc thi:
Sau khi nghiên cứu kỹ Thể lệ cuộc thi, tôi/chúng tôi tự nguyện đăng ký tham gia
cuộc thi thiết kế logo và cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã được quy định
trong Thể lệ Cuộc thi do Sở Khoa học và Công nghệ An Giang ban hành.
Tôi/Chúng tôi cam đoan mẫu/các mẫu logo này là do tôi/chúng tôi tự sáng tác,
không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào, chưa từng công bố, sử dụng và chịu trách
nhiệm trước pháp luật khi có sự tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.
..................., ngày … tháng......năm …..
Người dự thi/Người đại diện
(ký, đóng dấu (nếu có) và ghi rõ họ tên)

