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KẾ HOẠCH   

CUỘC THI “THIẾT KẾ LOGO TRƯỜNG THPT THSP” 

 

I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI. 

Logo là một dạng biểu tượng được đồ họa, cách điệu đại diện cho một tập 

thể, tổ chức,…; chứa đựng hình ảnh, bản chất hoạt động cũng như những thông điệp mà 

tập thể, tổ chức,… muốn gửi đến mọi người. Tuy thành lập đã gần 10 năm nhưng hiện nay 

trường chúng ta vẫn chưa có một logo riêng chính thức giống với các trường THPT trên 

địa bàn. Chính vì thế CLB Báo chí Truyền thông Trường THPT THSP (THSPM), sau khi 

thông qua ý kiến và được sự đồng ý của BGH trường, tổ chức cuộc thi “Thiết kế logo 

trường THPT THSP Đại học Cần Thơ” do chính tay những bạn học sinh, những con người 

đã và đang gắn bó, hiểu rõ mái trường này nhất lên ý tưởng và thực hiện. 

II. NỘI DUNG CUỘC THI: 

1. Đối tượng tham gia, yêu cầu sản phẩm: 

- Đối tượng tham gia: học sinh, cựu HS, các cá nhân, tập thể trong và ngoài 

nhà trường đều được tham gia.  

- Yêu cầu sản phẩm:  

+ Logo phải có kích thước cân đối (dựa trên hình mẫu logo của trường 

Đại học Cần Thơ hoặc thêm logo Đại học Cần Thơ- yêu cầu bắt buộc- Minh họa vài mẫu 

logo bên dưới), đẹp mắt, thể hiện được tên trường, mang những biểu tượng tiêu biểu liên 

quan đến trường hoặc thể hiện được sứ mạng, tầm nhìn, bản chất tốt đẹp của trường (trường 

Chất lượng cao).  

Một số ví dụ minh họa 
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Hình 3 

 
Hình 4 

 

+ Sản phẩm dự thi thể hiện tính sáng tạo và chưa được sử dụng trên bất 

cứ phương tiện thông tin đại chúng nào. 

+ Bài dự thi nộp về email: clbtruyenthongthsp@gmail.com dưới mẫu tên: 

[Tên thí sinh/tên tập thể/lớp, nhóm thí sinh/tên người đại diện/lớp]  

2. Quy trình thực hiện: 

a. Giai đoạn chuẩn bị: 

Xin phép Ban giám hiệu tổ chức cuộc thi, làm kế hoạch, công tác truyền 

thông (thiết kế poster, phổ biến trên các phương tiện thông tin…), tuyên truyền vận 

động các lớp, các cá nhân tham gia. 

b. Vòng sơ khảo:  

- Sau khi chính thức diễn ra, THSPM sẽ chịu trách nhiệm nhận bài, hướng 

dẫn, tư vấn, khích lệ các thí sinh.  

- Ban tổ chức sẽ chọn ra 5 tác phẩm xuất sắc nhất để chấm điểm.  

- Kết quả vòng sơ khảo sẽ được công bố chính thức trên trang web của 

trường, đồng thời BTC sẽ gửi Email trực tiếp đến các thí sinh được bước vào vòng 

trong. 

c. Chung khảo: 

- Các thí sinh của 5 tác phẩn này sẽ tham gia thuyết trình, trả lời câu hỏi từ 

Ban giám khảo về sản phẩm dự thi (ý nghĩa, cách phối màu, bố cục,…) vào buổi 

sinh hoạt dưới cờ và qua video gửi về Ban tổ chức. Sẽ có các cộng tác viên hỗ trợ 

cho các thí sinh nếu họ không tự tin về khả năng thuyết trình của mình.  

- Điểm chung khảo là điểm tổng của 2 hình thức:  

+ 50 % từ Ban giám khảo qua phần thuyết trình.  

+ 50% từ lượt like (trên website trường) và like hoặc thả tim+share trên 

fanpage của THSPM.  

Lưu ý: Videos thuyết trình của các thí sinh cũng sẽ được đăng tải trên web 

của trường nhằm giúp khán giả có cái nhìn bao quát về cuộc thi, đồng thời tham gia 

góp ý. 

d. Kết thúc: 

Sản phẩm đạt giải nhất sẽ được Trường THPT THSP sử dụng rộng rãi trong 

suốt quá trình hoạt động sau khi được sự cho phép của Trường Đại học Cần Thơ. 

mailto:clbtruyenthongthsp@gmail.com
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3. Thời gian, địa điểm: 

3.1. Thời gian: 

- Chuẩn bị kế hoạch: 16 – 20/02/2020.  

- Nhận bài dự thi: 21/02 – 07/03/2020.  

- Công bố kết quả vòng sơ khảo: 19h00 ngày 15/03/2020. 

- Vòng chung khảo:  

+ Nhận videos thuyết trình: 16 – 21/03/2020.  

+ Bình chọn online: 19h00’, 22/03 – 23h59’, 28/03/2020. 

+ Thuyết trình trực tiếp: 7h00, 23/03/2020 (Thứ hai). 

+ Công bố kết quả: 7h00, 30/03/2020 (Thứ hai). 

3.2. Địa điểm: các vòng thi đều tổ chức tại Trường THPT THSP-ĐHCT. 

4. Giải thưởng: 

- 01 giải nhất: 1.000.000 đồng + giấy khen của Ban tổ chức. 

- 04 giải khuyến khích: 100.000đ/giải + giấy khen của Ban tổ chức. 

- 01 giải bình chọn nhiều nhất (like/tim và share) qua mạng: 200.000 đồng 

III. BAN TỔ CHỨC & BAN GIÁM KHẢO: 

1. Ban tổ chức: 

Cô Huỳnh Thị Thúy Diễm Phó HT Trưởng ban  

Thầy Nguyễn Văn Kham GV Lịch sử Phó ban  

Câu lạc bộ Truyền thông  Thành viên Nhận bài 

2. Ban giám khảo: 

Trường THPT THSP sẽ mời Ban giám khảo cho tất cả các vòng thi là những 

thầy cô, những người có kinh nghiệm và am hiểu về lĩnh vực mĩ thuật, thiết kế 

và truyền thông. 

IV. KINH PHÍ:  

(Theo quy chế chi tiêu nội bộ) 

                                                

BAN TỔ CHỨC 

Trưởng ban 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

TS. HUỲNH THỊ THÚY DIỄM 

 

DUYỆT CỦA BGH 

Hiệu trưởng 

(Đã ký)  

 

 

 

 

 

PGS.TS TRẦN VĂN MINH 

  


