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ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 LCĐ KHOA HỌC TỰ NHIÊN  

Số: 01/KH – LCĐ  Bình Định, ngày 01 tháng 8 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH  

TỔ CHỨC CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN, 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 

1. MỤC TIÊU 

Khoa Khoa học Tự nhiên được thành lập theo Quyết định số 888 ngày 21/5/2019 

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Quy Nhơn trên cơ sở sáp nhập các khoa trước đây: 

Khoa Hóa, Vật lý, Địa lí – Địa chính và Sinh – Kĩ thuật nông nghiệp. Nằm trong chuỗi 

các hoạt động chào mừng Khoa mới thành lập, Liên chi đoàn Khoa học tự nhiên tổ chức 

cuộc thi “Thiết kế Logo Khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Quy Nhơn” với 

mục tiêu: 

- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, khẳng định vị trí, vai trò của Khoa trong và 

ngoài Trường; Khơi dậy niềm tự hào, truyền tải các thông điệp, ý nghĩa về ngành nghề 

đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. 

-  Nhằm phát huy tính sáng tạo, giao lưu học hỏi và phát triển các kĩ năng của học 

và sinh viên.  

- Sản phẩm đạt giải của cuộc thi sẽ được BTC dùng làm biểu trưng, in trên các 

phông nền trang trí, sách, báo, phim, ảnh, tài liệu, đồng phục, quà tặng của Khoa KHTN. 

2. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Các thế hệ giảng viên, viên chức, học viên, sinh viên của Khoa Khoa học Tự nhiên 

và những người quan tâm. 

3. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM DỰ THI 

3.1. Quy định chung 

- Tác phẩm dự thi đảm bảo chưa tham gia và đạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào được 

tổ chức trước đây. Tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi, Ban Tổ 

chức không chịu trách nhiệm trong các vấn đề tranh chấp liên quan tới bản quyền. 

- Trong trường hợp nhóm tham gia dự thi thì tác phẩm dự thi phải được gửi với tên 

của tất cả mọi người trong nhóm và tên nhóm trưởng. Trong trường hợp tác phẩm dự thi 

đạt giải được tạo ra bởi một nhóm, giải thưởng cho tác phẩm là giải thưởng cho cả nhóm 

(giá trị giải thưởng được tính theo tác phẩm như đã công bố). 

- Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi (không giới hạn số lượng). 
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- Nội dung tác phẩm dự thi không được vi phạm pháp luật và các quy định của 

Nhà nước, không trái ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, không liên quan 

đến các vấn đề chính trị, tôn giáo, không vi phạm những quy định của Trường ĐHQN. 

- Người đạt giải phải cung cấp cho Ban Tổ chức file gốc của tác phẩm dự thi. Trong 

trường hợp tác phẩm đạt giải bị phát hiện vi phạm thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ hủy 

bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng. 

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm dự thi, có thể chỉnh sửa tác phẩm dự 

thi hoặc kết hợp giữa các tác phẩm lại với nhau cho phù hợp với Khoa và xu thế; được 

quyền sử dụng tuyên truyền, quảng bá, in ấn… trong bất kỳ hoạt động nào của Khoa. 

- Ban Tổ chức có quyền bổ sung các quy định khi cần thiết để giải quyết các trường 

hợp phát sinh. 

3.2. Nội dung, hình thức 

- Mẫu thiết kế phải thể hiện tên Khoa (cả tiếng Việt và tiếng Anh), năm thành lập 

và tên Trường. 

+ Tên tiếng Việt: KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

+ Tên tiếng Anh: FACULTY OF NATURAL SCIENCES 

+ Năm thành lập: 2019 

+ Tên Trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 

- Nội dung Logo thể hiện được sức mạnh trí tuệ, khát vọng hội nhập, năng động, 

sáng tạo; Tính liên kết và phù hợp các lĩnh vực đang đào tạo của Khoa. 

- Thể hiện qua đồ họa trên máy tính hoặc trên mặt giấy dày khổ A4, chi tiết đơn 

giản, không quá 5 màu, khi in đơn sắc và thu nhỏ không làm mất chi tiết, trình bày 1 

mẫu kích cỡ 15 cm và 1 mẫu thu nhỏ 3 cm. Gửi kèm bảng thuyết minh tác phẩm, trình 

bày ngắn gọn, xúc tích không quá 500 chữ (font Times New Roman, size 13). 

3.3. Hồ sơ, thời hạn và nơi nhận 

- Bài dự thi ghi rõ: Tác phẩm tham dự Cuộc thi “Thiết kế Logo Khoa Khoa học tự 

nhiên, Trường Đại học Quy Nhơn” và thông tin của tác giả: Họ và tên, ngày tháng năm 

sinh, địa chỉ, điện thoại liên lạc, email và facebook 

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/9/2019. 

- Nơi nhận:  

+ Đối với sản phẩm thiết kế bản mềm: Mẫu thiết kế có định dạng .JPG, dung lượng 

300 dpi. Địa chỉ nhận bài thi, email: lienchikhtn@gmail.com 

+ Đối với sản phẩm thiết kế bản cứng: Gửi trực tiếp tại Văn phòng Khoa Khoa 

học tự nhiên, Phòng 83 (tầng 8, nhà 15 tầng), Trường Đại học Quy Nhơn. 
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Sau khi được xét duyệt, tác giả sẽ gửi bản file mềm được thiết kế trên các phần 

mềm đồ họa chuyên dùng: Adobe Photoshop, AutoCad, CorelDraw, Adobe Illustrator… 

về cho Ban Tổ chức. 

4. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ THỜI GIAN TRAO GIẢI 

4.1. Cơ cấu giải thưởng 

- 1 giải nhất: Giấy chứng nhận của BTC và tiền thưởng 2.000.000 VNĐ 

- 2 giải nhì: Giấy chứng nhận của BTC và tiền thưởng mỗi giải 500.000 VNĐ 

Lưu ý: Nếu không chọn được các Logo dự thi đạt yêu cầu, Ban tổ chức có thể 

quyết định không trao giải Nhất mà chỉ trao các giải khác của cuộc thi. Giải thưởng sẽ 

được trao trực tiếp cho tác giả có sản phẩm dự thi đoạt giải hoặc người được tác giả có 

sản phẩm dự thi đoạt giải ủy quyền khi kết thúc cuộc thi. Trường hợp tác giả không có 

điều kiện tham dự lễ nhận giải, Ban tổ chức sẽ gửi qua đường bưu điện. 

4.2. Thời gian trao giải 

Thời gian trao giải sẽ được Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức vào ngày Ra mắt Khoa 

Khoa học Tự nhiên và Gala chào mừng Tân sinh viên K42 (dự kiến cuối tháng 9/2019). 

5. THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO 

- Đại diện Lãnh đạo Khoa Khoa học Tự nhiên; 

- Các Trưởng bộ môn trong Khoa Khoa học tự nhiên; 

- Đại điện Liên chi đoàn và Liên chi hội Khoa. 

- Giám khảo khách mời 

Trên đây là kế hoạch của cuộc thi “Sáng tác Logo Khoa Khoa học tự nhiên, Trường 

Đại học Quy Nhơn”. LCĐ Khoa học tự nhiên trân trọng kính mời các thế hệ cán bộ, 

giảng viên, cựu học viên, sinh viên của Khoa tham gia cuộc thi và lan tỏa thông tin đến 

những người quan tâm để cuộc thi đạt hiệu quả tốt nhất. 

Các thông tin liên quan đến thể lệ và cuộc thi “Thiết kế Logo Khoa Khoa học tự 

nhiên, Trường Đại học Quy Nhơn” đều được đăng tải trên website: www.ns.qnu.edu.vn. 

Fanepage của Khoa KHTN (https://www.facebook.com/ns.qnu/notifications/). Chi tiết 

xin liên hệ ThS. Nguyễn Đức Tôn (Bí thư LCĐ Khoa học tự nhiên), số điện thoại: 

0915.018.716 hoặc qua địa chỉ email: lienchikhtn@gmail.com. 

 

Nơi nhận TM. BAN CHẤP HÀNH LCĐ 
- Chi bộ khoa, lãnh đạo khoa (b/c) 

- Các chi đoàn trực thuộc (th/h) 

- Lưu hồ sơ LCĐ, đăng Website, fanepage 

Bí thư 

(Đã ký) 

 Nguyễn Đức Tôn 
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