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ĐỀ XUẤT 

Tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế 2023 

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2023 – 2024. Đồng thời thực hiện chỉ đạo 

của Ban Giám hiệu nhà trường về việc đẩy mạnh lan tỏa thương hiệu nhà trường, giới thiệu 

hình ảnh sinh viên HPC năng động, sáng tạo, nhân văn… Phòng Truyền thông đề xuất tổ chức 

“Cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế 2023” ở 2 cơ sở đào tạo trực thuộc Trường Cao Đẳng Công 

nghệ Bách khoa Hà Nội (HPC). 

 

I. MỤC TIÊU  

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên HPC 

- Tìm kiếm tài năng thiết kế, thể hiện hình ảnh sinh viên HPC trẻ trung, năng động, sáng 

tạo, truyền cảm hứng... 

- Truyền thông lan tỏa hình hình ảnh thương hiệu HPC trên tất cả các kênh truyền thông 

nội bộ của nhà trường như: Facebook, website, youtube, tiktok…để tăng lượt tương tác. 

 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA   

- Tất cả sinh viên ở các Khoa/Chuyên ngành trực thuộc 2 cơ sở Trường Cao đẳng Công 

nghệ Bách khoa Hà Nội.  

 

III. CHỦ ĐỀ 

- Thiết kế logo kỷ niệm 22 năm thành lập trường HPC 

 

VI. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC 

Thiết kế logo thể hiện đúng triết lý giáo dục THỰC HỌC – THỰC HÀNH – THỰC 

NGHIỆP của HPC cũng như bề dày 22 năm kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao. 

Phối hợp linh hoạt và thống nhất với màu thương hiệu của HPC. 

Có tính sáng tạo, độc đáo. 

Logo được thiết có bố cục chặt chẽ, cân đối, hài hòa. 

Logo phải hài hòa với slogan. 
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V. THỂ LỆ CUỘC THI 

Mỗi cá nhân hoặc nhóm dự thi nộp tối đa 02 bài dự thi. 

Sản phẩm dự thi theo định dạng .jpg; .png hoặc .pdf. Tác giả đạt giải có trách nhiệm cung cấp 

thêm file thiết kế kèm ý nghĩa và thông điệp logo (.doc) không quá 300 từ. 

Sản phẩm dự thi phải đảm bảo chưa tham gia và đoạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào được tổ chức 

ở trong và ngoài nước. Không được sao chép hay sử dụng ý tưởng hoặc sản phẩm của người 

khác tham gia dự thi. 

Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận khi có khiếu nại hoặc phát hiện vi 

phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm đạt giải Nhất, Nhì, Ba thuộc về HPC. 

* Lưu ý: Logo kỷ niệm 22 năm chỉ sử dụng trong năm 2023, không có chức năng thay thế 

logo gốc. Tất cả văn bản hành chính vẫn sử dụng logo gốc làm logo chính thức duy nhất của 

HPC. 

 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

STT Hạng mục Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Giải Nhất 1 1.500.000 1.500.000 

2 Giải Nhì 1 1.000.000 1.000.000 

3 Giải Ba 1 500.000 500.000 

4 Tổng 3 3.000.000 3.000.000 

 

IIV. TIÊU CHÍ CHẤM GIẢI 

  Do Ban giám khảo chấm: Sản phẩm thiết kế logo với tiêu chí đưa ra + sự độc đáo, sáng tạo 

(80%) 

  Bình chọn từ các lượt like, share, comment trên Facebook và chỉ tính lượt like, share, 

comment là nick thật (20%) 

    1 like = 1 điểm  

    1 comment = 3 điểm 

    1 share ở chế độ public = 6 điểm 

* Lưu ý: Phẫn nộ không tính điểm 

IIIV. THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Thầy Bùi Quang Thịnh Chủ tịch Hội đồng giáo dục Trưởng ban 
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2 Thầy Ngô Văn Sự Hiệu trưởng Ủy viên 

3 Cô Lê Thị Quỳnh Anh Phó Hiệu trưởng Ủy viên 

 Thầy Nguyễn Thế Nhị Phó Hiệu trưởng Ủy viên 

 Thầy Nguyễn Hoài Linh Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin Ủy viên 

4 Thầy Nguyễn Thái Học Phó khoa Công nghệ Thông tin Ủy viên 

 

IX. BÀI DỰ THI GỬI VỀ ĐỊA CHỈ 

Vui lòng về địa chỉ email: truyenthong@hpc.edu.vn  

Tiêu đề mail ghi rõ: [TG Tìm kiếm tài năng thiết kế 2023] Họ và tên _ Lớp  

Hoặc gửi trực tiếp tại: 

Phòng Truyền thông:  

Địa chỉ: Tầng 6, trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội, 18-22 Nhân Mỹ, Mỹ Đình 

1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Người tiếp nhận: Cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh  

Thời gian: Nhận bài dự thi từ ngày 10/02 – 10/3/2023. Công bố tác phẩm đoạt giải, trung 

tuần tháng 4.  

 

X. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI 

STT Nội dung công việc Phụ trách/Phối hợp 

 1 

Lập kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm kiếm tài năng 

thiết kế 2023 

TCHC, Truyền thông 

Tổng hợp các tiết mục dự thi Truyền thông 

Công tác truyền thông cho cuộc thi  Truyền thông 

Chấm thi Hội đồng Ban giám khảo 

 

Trên đây là đề xuất Tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế 2023, với các 

phòng/Khoa/Đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội. 

Kính trình Ban Giám hiệu nhà trường xem xét và cho ý kiến chỉ đạo để các Phòng/Ban/Đơn 

vị liên quan có căn cứ triển khai thực hiện. 

mailto:truyenthong@hpc.edu.vn
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Trân trọng./. 

Phê duyệt của BGH 

 

 

 

Trưởng đơn vị Người đề xuất 

 

 

Đắc Thị Chuyên 

 

 

 

 


