
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 191 /KH-UBND       TP. Lạng Sơn,  ngày  07  tháng 6 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức cuộc thi "Thiết kế mẫu sản phẩm quà tặng, lưu niệm du lịch" 

và “Sáng tác khẩu hiệu (slogan) du lịch" thành phố Lạng Sơn  
    

Thực hiện Chương trình hành động số 41/CTr-TU ngày 23/02/2018 của 
Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW 
ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn;  

Căn cứ Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 14/6/2018 của UBND thành phố 
Lạng Sơn về thực hiện Chương trình hành động số 41/CTr-TU ngày 23/02/2018 của 
Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của 
Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

Căn cứ Kế hoạch số 91/KH-BCĐ ngày 19/3/2019 của Ban Chỉ đạo phát 
triển du lịch thành phố Lạng Sơn về hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch 
thành phố năm 2019; 

Thực hiện Thông báo số 157-TB/KLTT ngày 03/6/2019 của Thành ủy 
Lạng Sơn về việc Kết luận giao ban Thường trực Thành ủy ngày 03/6/2019, 

UBND thành phố tổ chức cuộc thi "Thiết kế mẫu sản phẩm quà tặng, lưu 
niệm du lịch" và “Sáng tác khẩu hiệu (slogan) du lịch" thành phố Lạng Sơn như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phát huy khả năng, tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân 
vào việc thiết kế sản phẩm quà tặng, lưu niệm du lịch và sáng tác khẩu hiệu 
(slogan) du lịch, thể hiện được nét đặc trưng riêng của thành phố Lạng Sơn và 
phù hợp làm đại diện cho Thành phố trong việc quảng bá du lịch đến thị trường 
trong và ngoài nước. 

Cuộc thi nhằm lựa chọn ra các mẫu sản phẩm quà tặng, lưu niệm và khẩu 
hiệu du lịch có ý nghĩa, thể hiện rõ sức hấp dẫn, lợi thế cạnh tranh của du lịch 
thành phố Lạng Sơn, hướng đến xây dựng và hoàn thiện bộ nhận diện thương 
hiệu du lịch mang tính độc đáo, hấp dẫn, dễ nhớ, thu hút ngày càng nhiều du 
khách trong nước và quốc tế đến với thành phố Lạng Sơn. 

Góp phần khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền 
thống lịch sử, những giá trị văn hóa đặc sắc của thành phố Lạng Sơn xưa và nay 
cho các tầng lớp nhân dân; tăng cường sự hiểu biết về thành phố Lạng Sơn đối 
với du khách trong và ngoài nước. 
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2. Yêu cầu 

Cuộc thi phải được triển khai sâu rộng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, thu 
hút nhiều tác giả tham gia; quá trình thi và tuyển chọn phải đảm bảo khách quan, 
khoa học, trung thực và chính xác.  

Các sản phẩm dự thi hình thức phải đẹp, mang tính sáng tạo; phải thể hiện 
được những nét đặc trưng, mang bản sắc văn hóa, lịch sử cũng như truyền thống 
tốt đẹp của thành phố Lạng Sơn.  

II. NỘI DUNG  

1. Đối tượng dự thi   

 Công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; người 
nước ngoài đang học tập, công tác tại Việt Nam; các tổ chức trong và ngoài nước 
đều có quyền tham gia dự thi. 

 Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi; các tổ chức, cá nhân tham dự 
cuộc thi có thể có một hoặc nhiều sản phẩm dự thi.  

 Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia dự thi. 

2. Thời gian thực hiện  

 - Tháng 6/2019: Xây dựng Kế hoạch; thành lập Ban Tổ chức; thành lập 
Hội đồng thẩm định; ban hành Thể lệ và tổ chức phát động cuộc thi. 

 - Từ tháng 7/2019 đến ngày 31/12/2019: Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi. 

- Từ ngày 01/01 đến ngày 10/01/2020: Chấm vòng sơ khảo. 

- Từ ngày 11/01 đến ngày 10/02/2020: Xin ý kiến của nhân dân đối với các 
tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo. 

- Từ ngày 11/02 đến ngày 15/02/2020: Chấm vòng chung khảo. 

- Ngày 20/02/2020  (tức ngày 27 tháng Giêng năm Canh Tý): Tổ chức tổng 
kết, trao giải thưởng và công bố sản phẩm quà tặng, lưu niệm du lịch và slogan 
du lịch thành phố Lạng Sơn, gắn với tổ chức các hoạt động Tuần Văn hóa - Du 
lịch thành phố Lạng Sơn xuân Canh Tý 2020. 

3. Sản phẩm dự thi 

a) Đối với sản phẩm là mẫu quà tặng, lưu niệm du lịch 

- Là mẫu sản phẩm quà tặng hoặc sản phẩm lưu niệm dưới hình thức là sản 
phẩm đã hoàn chỉnh; đa dạng về chất liệu, màu sắc, ưu tiên các sản phẩm có chất 
liệu thân thiện với môi trường, có khả năng chế tác hàng loạt. Trên sản phẩm có 
dòng chữ “Kỷ niệm TP. Lạng Sơn” hoặc “Du lịch TP. Lạng Sơn” hoặc tên địa 
danh (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh), biểu tượng của thành phố Lạng Sơn… thể 
hiện ở vị trí hợp lý, hài hoà, dễ nhìn trong tổng thể chung của sản phẩm. 

- Sản phẩm đảm bảo hình thức thiết kế thẩm mỹ đẹp mắt và thể hiện được 
ý nghĩa, nội dung giới thiệu bản sắc văn hoá du lịch thành phố Lạng Sơn, tập 
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trung vào một số chủ đề: Quảng bá hình ảnh du lịch, hình ảnh nhận diện của du 
lịch thành phố Lạng Sơn; các điểm đến, các điểm tham quan, các danh lam thắng 
cảnh mang đậm nét văn hóa đặc trưng; các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, di 
sản văn hóa, lễ hội đặc sắc của thành phố Lạng Sơn. 

- Sản phẩm dự thi không được giống hoặc tương tự với sản phẩm lưu niệm 
ở các địa phương khác và chưa từng tham gia các cuộc thi tương tự; Không có sự 
tranh chấp bản quyền hoặc không rõ về bản quyền. 

b) Đối với nội dung câu khẩu hiệu (slogan) du lịch 

Đạt được những yêu cầu về thiết kế, ngắn gọn, cô đọng, dễ nhớ, gây ấn 
tượng mạnh với du khách và nhân dân; được thể hiện qua phiên bản tiếng Việt và 
tiếng Anh. 

4. Hình thức thể hiện, quy cách trình bày  

Tác giả, nhóm tác giả dự thi thiết kế sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm gửi 
bản vẽ (hoặc mẫu sản phẩm đã hoàn chỉnh) kèm theo chú thích các thông tin của 
sản phẩm như: Ý nghĩa, kiểu dáng, tính năng, chất liệu, kích cỡ của sản phẩm.  

Đối với tác giả, nhóm tác giả tham dự Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) 
du lịch phải có bản vẽ kèm thuyết minh về ý nghĩa slogan gửi về Ban Tổ chức. 

5. Quy định về bản quyền 

Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền sản phẩm dự thi theo quy định 
của pháp luật. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả sau khi đã công bố 
giải thưởng, Ban tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng; đồng thời tác 
giả phải chịu trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp bản quyền của sản phẩm dự thi. 

6. Ban tổ chức chỉ nhận sản phẩm hợp lệ gồm 

- Bản đăng ký dự thi (theo mẫu). 

- Bản mô tả thiết kế sản phẩm (theo mẫu). 

- Sản phẩm/ mẫu thiết kế. 

7. Các quy định khác 

- Các sản phẩm gửi dự thi Ban tổ chức không trả lại cho tác giả. 

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm gửi qua đường 
bưu điện bị thất lạc hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển. 

- Tác giả gửi tác phẩm dự thi đồng nghĩa với việc chấp nhận Thể lệ cuộc 
thi (Ban Tổ chức sẽ ban hành Thể lệ cuộc thi). 

8. Cơ cấu giải thưởng 

a) Đối với nội dung thi "Thiết kế mẫu sản phẩm quà tặng, lưu niệm du 
lịch" thành phố Lạng Sơn. Cơ cấu giải thưởng như sau: 

- 01 giải Nhất: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng); 

 - 02 giải Nhì, mỗi giải 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng); 
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 - 03 giải Ba, mỗi giải 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng); 

 - 05 giải Khuyến khích, mỗi giải 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). 

b) Đối với nội dung thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) du lịch 

- 01 giải Nhất: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng); 

 - 03 giải Khuyến khích, mỗi giải 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). 

* Các giải thưởng sẽ kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi. 

9. Kinh phí: Kinh phí tổ chức cuộc thi được trích từ nguồn ngân sách 
thành phố Lạng Sơn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu cho UBND thành phố triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi; 
thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định; ban hành Thể lệ cuộc thi, quy chế 
chấm thi.  

 - Tham mưu tổ chức gặp gỡ báo chí; phát động cuộc thi. Phối hợp với các 
cơ quan báo chí tuyên truyền và đăng tải Thể lệ, thông tin cuộc thi trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. 

 - Nhận tác phẩm dự thi; tham mưu tổ chức lấy ý kiến nhân dân, tổ chức 
chấm thi; tổng kết, trao giải và các công việc có liên quan đến cuộc thi. Phối hợp 
với các đơn vị liên quan triển khai phương án sản xuất, quảng bá các sản phẩm 
quà tặng, sản phẩm lưu niệm đạt giải để phục vụ các hoạt động đối ngoại và du 
lịch của Thành phố. 

 - Lập dự toán kinh phí cuộc thi gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 
thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, quyết định. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao  

- Tăng cường công tác tuyên truyền thông tin lưu động, băng rôn, pano... 
về nội dung cuộc thi đến CBCC, người lao động, nhân dân... để biết và tham gia 
dự thi. 

 - Phối hợp quảng bá các sản phẩm quà tặng, sản phẩm lưu niệm đạt giải để 
phục vụ các hoạt động đối ngoại và du lịch của Thành phố. 

3. Văn phòng HĐND - UBND 

Đăng tải các văn bản chỉ đạo và các văn bản liên quan đến cuộc thi trên 
Trang Thông tin điện tử thành phố. Tham mưu ban hành Giấy mời tổ chức các 
cuộc họp, Hội nghị liên quan đến cuộc thi. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thẩm định kinh phí tổ chức cuộc thi trình 
UBND thành phố xem xét, quyết định. 

5. Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND các phường, xã 



5 
 

Thông tin, tuyên truyền nội dung cuộc thi đến CBCC, người lao động, hội 
viên, đoàn viên và nhân dân. Vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký 
tham gia cuộc thi. 

6. Trân trọng đề nghị Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn 

- Giúp UBND thành phố đăng tải Kế hoạch, Thể lệ và kết quả cuộc thi 
(mỗi nội dung đăng 02 - 03 số) trên Tạp chí của Hội. 

- Thông tin, tuyên truyền, vận động, khuyến khích các hội viên tham gia 
cuộc thi "Thiết kế mẫu sản phẩm quà tặng, lưu niệm du lịch" và “Sáng tác khẩu 
hiệu (slogan) du lịch" thành phố Lạng Sơn theo Thể lệ cuộc thi. 

7. Trân trọng đề nghị Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lạng 
Sơn; Báo Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Đài Phát 
thanh - Truyền hình; Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn: Giúp UBND thành phố 
đăng tải Kế hoạch, Thể lệ và kết quả cuộc thi và đưa các tin, bài phản ánh tình 
hình, tiến độ triển khai cuộc thi trên trên Báo và Đài. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Thiết kế mẫu sản phẩm quà tặng, 
lưu niệm du lịch" và “Sáng tác khẩu hiệu (slogan) du lịch" thành phố Lạng Sơn. 
UBND thành phố đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);  
- TT Thành ủy (b/c);  
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c); 
- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh;  
- Thông tấn xã VN thường trú tại LS; 
- Báo Tiền phong thường trú tại LS; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh LS; 
- Cổng TTĐT tỉnh LS; 
- Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể TP; 
- UBND các phường, xã; 
- CPVP, CVVP; 
- Lưu: VT, Trang TTĐT TP. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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