
sO VAN HOA vA THE THAO HA NQI 
BAN TO CHtC CUQC THI 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIET NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc  

s6: %tT/TB-BTC Ha Nç54 ngày S tháng nám 2022 

THÔNG BAO 
A A A .A A The Ic To chirc Cuçc vn dgng thiet ke trang tn 

A thanh pho Ha Nc' nam 2022 

mire hiên K hoach s 38&/KH-SVHfl, ngày 86 tháng I näm 2022 cüa SO 
Van hóa và Thá thao Ha NOi  v vice th chfrc CuOc  vn dng thit k trang trI Thành 
pM Mm 2022, Sà Van boa và iM thao Ha Ni Thông báo TM 1 cuOc  v3n dng 
nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

1. Myc dIch 

- Di mói cong tác tuyên truyn ph%lc vii nhim vi chInh trj và trang trI Thânh 
pM, tao  dMm thAn, gop phAn tao  không khI vui tucii, sOi ni trong dip 1, têt, the 
ngày ks'  niem ion cüa dAt nuOc và Thu do. 

- Thông qua các hIth thIrc trang trI mOi gop phAn tuyên truyên sâu rng trong 
can bo,  dàng viên và nhân dan nhân thüc sâu s&c hon nüa v nghia, tam quan 
trçng cüa các sir kin; c vu, dng vién toàn Dãng, toàn dan, toàn quân phát huy cao 
d tinh thAn yêu nu&e, thi dna 1p  thânh tIch chào mfrng các ngày I, k5' nim. 

- Dáp üng thu cAn huOng thy van hOa ngây càrig cao cüa than dan; gOp phân 
gifr gin và phát buy bàn se van hOa dan tOe  và cac giá trj de tnmg eUa Ha NOI 
ngàn Mm van hin, Thu dO Anh hUng, Thành pM sang tao,  Thành pM vi hOa bmnh. 

2. Yen au 
- Thi& k phài chuyAn tãi dirot 2 nghia chInh trj, Ijeh sü, van bOa cUa Thu dO 

Ha NOi  vào cae thôi dMm din ra sir kin, các ngày k' niem, dac bit trong dip ehào 
Mm mOi 2023 vâ mimg Dãng mirng Xuãn Qu Mao. 

- Hinh thIrc thiEt k phài cO tInh thAm m? cao, phU hccp vOi môi truOng cãnh 
quan, h th6ng chiu sang và kin tree do thj tao  dirge dim thAn, thu hut s  chO 
eUa dOng dáo ngu&i dan. 

- Thi& k phài chüa dijng tutng sang tao  vã phU hçxp vOi xu huOng trang tn 
hiên dai. 

- ThMt k phãi có tIth kbâ thi cao, iru tiên thttng phucing an iirng dyng cong 
ngh mOi, sü dung 4t iiu phU hcip, cO màu s&e trang nhA, dam bão yêu cAu k9 
th4t, m thut, an toân trong qua trinb thi cOng và sfr dung. 
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II. NQI DUNG 
A A A A •A A • A • A - 1. Ten gy': Cuoc van dçng thiet ke trang tn Thanh pho Ha Nyi nam 2022. 

2. Chü d trang trI 

- Ha Nç5i - Thank phJ sang igo. 

- Ha N3i mfrng Thing, mieng Xuân. 
.A A 3. Ni dung thiet ke 

Các modul ánh sang, ciim mô hInh biu tucxng, chào và các hinh thüc 
khác bang chat 1iu den led hoac  cong ng trmnh chiêu 3D trong các ngày lê, k 
niem, các sr kien len cüa dat nuàc và TM do. 

4. Vi  trI trang trI 

- Quáng tru&ng: Cách mang  Tháng Tam, Müng 1 tháng 5. 

- Vuàn hoa: Tuqng dài L3? Thai T, C Tan, Diên Hong, Lé Nm, Hang Dãu, 
L Tv Trçng. 

- Nut giao thông 1&n: dào giao thông tru&c Ngân hang Nhà nuâc, B Ngoai 
giao, Di Co Vit - Giài Phóng, Thanh Binh - Lê Tr9ng Tan, ngã ba Chin Ha, vông 
xuyên tru&c Trung tam HOi  nghj quôc gia, 

- Tuyn pM: Tràng Tin, Tràng Thi, Ba Trieu, Hai Ba Trtmg, L Thuông Ki@, 
Trân Hung Dao,  Hang Bài, Ngô Quyén, Phan Chu Trinh, Phan DInh Phüng, Din 
Biên Phü, Thanh Niên, Nguyen Thai Hçc, Kim Ma, Trân Duy Hung, Nguyen Chi 
Thanh, Lieu Giai, Van Cao, Giãi Phóng, Nguyen Trãi, Nguyen Van Cu, Vo ChI 
COng, VO Nguyen Giáp, Pham Fifing, Dai  li) Thang Long... 

III. DO! TU'QNG DV  THI 

- Các t6 chüc, cá nhân là cOng dan Vit Nam vâ ngu&i Vi@ Nam djnh cu 
ntthc ngoài cO nguyen vçng va nàng lye  pM hçip vâi the l cüa Cuc 4n dng. 

- Thành viên Ban T chüc, HQi dông cthâm giãi, T giüp vic CUC vn dng 
thiêt ké trang trI thath phô Ha NOi  näm 2022 khOng duçic tham gia dy thi. 

IV. QUY DJNH TAC PHAM DI)' THI 

1. S hrqng tác phm 

- M& tác già duçic tham dy nhiu vj trI va phuang an thi& ká, khOng han  ché 
sO lucxng tác phâm. 

2. H sr tham dir cuc thi 

- Tác phAm tham dy thi duge in trên kM giAy A4 

- Bàn ye m thut 2D (KhuyEn khIch ph& cành 3D); 

- Bàn ye k thuât (Mat chInh, mat  sau,  mat  ben); 

- Ph& cãnh thyc M (ban ngày và ban dém); 

- Phuang an thi cong (nu có); 
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- Bàn thuyát minh tuàng (không qua 200 tü); 

- Bàn trIch ngang v tác già (bao gm: Ten th chüc hoc cá nhân dçr thi, 

Dia chi lien h, S din thoai, email). 

3. Trách nhim cüa tác giã 

- Tác giá chju trách nhim v quyn tác già vá các quyn lien quan theo quy 
djnh cüa pháp 1ut và thvc hin nghiêm tüc the l CuOc  vn dng. 

- Ban T6 chüc không chju trách nhim v& nh&ng tranh chap quyn tác giá và 
các quyén lien quan. 

- Viec nOp  tac phm khAng djnh tác già chip thun th l CuOc  vn dng va 

chuyên giao quyén sü dgng tác phâm cho Ban To chüc. 

- Các phuong an thiM k saukhi dat  giài duqc So Van hóa va Th thao chpri 
triên khai thvc hien, tác già phài diêu chinh theo ' kiên chinh süa, góp cUa Ban To 
chüc. Tác già dat  giài duqc uu tién triên khai thi cong phumig an thiêt kë theo yêu 
câu dt ra. 

- Ban T chüc së thu h& tin thithng vá gi.y chüng nhn khi có phát hien vi 
ph?m quyên tác giã, quyên lien quan theo quy djnh pháp lust hin hành. 

4. Sfr dyng tác phAm 

- Cuc 4n dng thiEt k trang trI Thành phá Ha Ni näm 2022 k.hông nhrn 
muc dich kinh doanh. 

- Các tác phm tharn dv không trá lai  tác giá, SO Van hóa và Th thao dirqc 
quyên sà ding các tác phâm dat  giài dê phiic vii các hoat  dng tuyên truyén k' iirn 
duOi mi hInh thüc và trên mi phuong tin thông tin dai  chüng trong các dip lê, k5' 
nim va cac s'r kien khác khi thây phü hcxp. 

V. THOI GIAN vA NO! NH4N TAC PHAM 

1. Thô'i gian 

- Nhn tác phAm: Tü ngây 24/9 den ngây 30/9 nám 2022. 

- D kin chm giài va trao thuOng: 

+ Tháng 10 nàm 2022: HOi  dng chrn chçn các tác ph.m. 

+ Tháng 12 nàm 2022: T chüc chm giài, thng kM và trao giài. 

2. Nri nhn tác phAm dy thi 

- PhOng S  kin - Trung tam Thông tin trin lam Ha NOi. 

Dia chi: 93 Dinh Tiên Hoâng, Hoàn Kiêm, Ha NOi. 

Din thoai: 0243.9361197. DD: 0989.152811 (D/c Tr&n Thj Thu Huy&n). 

- Th&i gian tip nh.n: Trong giO hành chfnh. 

- Khi fiEp nhn ha so, bo pMn fi4p nhn ha so së ph& hqp vOi tác già tin hành 
hem tra thành phãn hO so, thai gian np tác phâm theo quy djnh (không kiêm tra 
ni dung) và cap ma so ho so, biên nhn cho tác già. 
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-, Ban T chüc có trách nhiêm dam bàn bI mt ni dung cho dn khi tong hqp 
vã châm chpn. 

- K& qua CuOc  4n dng thi& k trang tn Thãnh ph Ha Ni nàm 2022 së 
duçic thông báo trén Cong Thông tin di4n tO cüa SO Van boa vá The than Ha Ni va 
các phuong tien thông tin Si chñng. 

Tác phdm ducic cho vao phong bi chin kin hoäc dóng gói bang hç5p dan kin. 
Ban To chzc khóng chju trách nhim ye các tthc phám gzèi tham gia dij thi khOng 
dñng th&i gian quy dinh và ye nhIing hit hong, that lac trong qua trinh tác giá gth 
tác phám tham gia dy' thi. 

vi. co CAU GIAI THU1NG 

- 01 giãi Dac biêt, fri giá 10 triu dng 

- 01 giãi Nhát, trj giá 5 triu d6ng 

- 02 giâi NhI, m6i giâi tn giá 3,5 triu dMg 

- 04 giãi Ba, m6i giâi trj giá 2,5 triu d6ng 

- 05 giãi Khuyn khIch, m6i giãi trj giá 1,5 triu dng. 

- Ban T chfrc cAp giAy thOng nhn cho tác giã, don vi dat  giãi vã tiën thuOng 
kern theo. 

- VOi cac mu duçrc chçn 0 vOng so kháo nhung không dugc giái, Ban to chOc 
së ho trçx môi tác phâm 01 tniu dông. 

- Th 1 CuOc  4n dng thik k trang tn thãnh ph6 Ha Ni näm 2022 duqc 
däng tài trên Cong thông tin din tO SO Van bOa vã The thao Ha Ni và mOt  sO co 
quan báo chI cüa Thãnh phO. 

Trén day là Thông báo The i i chOc Cuc vn dng thi& k trang trI thành 
phô Ha Nôi näm 2022. SO Van hóa va The thao yêu cau cãc phOng, ban, don vj 
thuôc SO triên khai thuc hien./4' 

Nd n/ill,,: 
UBND Thânh pM (dà báo cáo); 
Các SO, ban, ngãnh lien quan; 
BGD SO; 
Các Top  doàn, Cty, doanh nghip co nAng lijc; 
Các HOi  nghê nghip lien quan; 
Các truOng Di hQc chuyên ngành; 
Trung tam 111L (de thvc hin); 
Các phông ban, don vj trvc thuôc SO; 
UBND các qun, huyn, thj xã; 
Phông VITITT, Trung tam VHTT&TT các qun, 
huyn, thj xã; 
CVP SO; 
Luu: VT, TTTL(15 ban). 

TRU'ONG BTC CUQC THI 

___ JAM DOC 
sO OA vA THE THAO HA NQI 

A Do Dinh Hong 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

		2022-07-06T14:28:47+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội<vanthu_sovhtt@hanoi.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




