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KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi Thiết kế mẫu biểu trưng (Logo) khoa Cơ khí 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Khoa Cơ khí với chiều dài 123 năm phát triển cùng lịch sử Nhà trường, 

đã ngày càng khẳng định được vị thế, chất lượng đào tạo với xã hội. Trong thời 

kỳ trước đây, khoa đã có mẫu biểu trưng thể hiện được chức năng, nhiệm vụ 

của mình. Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua cùng với sự phát triển vượt bậc 

của nhà trường, khoa ngày càng lớn mạnh và được tách thành nhiều đơn vị với 

phân công nhiệm vụ, chuyên môn khác nhau, nên mẫu logo cũ không còn phù 

hợp. Vì vậy, nhân dịp kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh (26/03/1931–26/03/2021). Liên chi Đoàn khoa phối hợp cùng 

Công đoàn khoa tổ chức cuộc thi “Thiết kế mẫu biểu trưng (Logo) khoa Cơ 

khí” với mục đích: 

- Chọn được Logo thể hiện rõ nét đặc trưng về chức năng, nhiệm vụ, tầm 

nhìn của khoa Cơ khí, phù hợp với chiến lược phát triển của khoa trong thời kỳ 

CMCN 4.0; 

- Thể hiện được truyền thống, lịch sử hình thành và phát triển của khoa; 

- Logo sẽ được sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền, giới 

thiệu, quảng bá hình ảnh của khoa; 

- Tạo ra cuộc thi mang tính sáng tạo, học hỏi của toàn thể cán bộ giảng 

viên, sinh viên; 

- Thu hút đông đảo ĐVTN quan tâm, hưởng ứng. 

2. Yêu cầu 

Biểu trưng (logo) phải thể hiện được: 

- Tên khoa Cơ khí bằng Tiếng Việt và bằng Tiếng Anh; 



- Mang tính thẩm mỹ, đơn giản về màu sắc (không quá 4 màu), dễ nhớ, dễ 

nhận biết, có ấn tượng với công chúng, có tính sáng tạo và ứng dụng cao; 

- Không sử dụng, sao chép logo của các tổ chức đã được lưu hành và 

công bố; 

- Không trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các biểu trưng, biểu 

tượng, hình ảnh của bất kì một cơ quan, tổ chức, trường học nào khác. 

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thành phần ban tổ chức (có danh sách kèm theo) 

2. Thành phần ban giám khảo (có danh sách kèm theo) 

3. Thời gian 

- Thời gian phát động: Ngày 11/1/2021; 

- Thời gian nhận sản phẩm: Ngày 14/3/2021 - 18/3/2021; 

- Thời gian chấm sơ khảo: Ngày 20/3/2021; 

- Thời gian chấm chung khảo: Ngày 28/3/2021; 

- Thời gian tổng kết và trao giải thưởng: Ngày 28/3/2021. 

4. Địa điểm chấm chung khảo 

- Phòng hội thảo khoa cơ khí, Tầng 3 – A10. 

III. NỘI DUNG 

1. Hình thức tham gia dự thi 

- Thiết kế trên máy tính, trình bày trên khổ giấy A4; 

- Sản phẩm tham gia dự thi phải có kèm theo bản thuyết minh tác phẩm, 

trình bày ngắn gọn (khoảng 400-500 từ) theo mẫu đính kèm, cỡ chữ 13 font chữ 

Times New Roman; 

- Sản phẩm dự thi (file mềm + file cứng) gửi về địa chỉ: Văn phòng Đoàn 

khoa Cơ khí - Phòng 511-A10, Đại học Công nghiệp Hà Nội. 

- Điện thoại liên hệ: 

+ Đ/c Nguyễn Mai Anh (Bí thư Liên chi Đoàn khoa): 0988.951.275 

+ Đ/c Phạm Thanh Tùng (LCH trưởng LCH SV khoa): 0914.826.546 

- Email: nguyenmaianhhaui@gmail.com 

mailto:nguyenmaianhhaui@gmail.com


- Các sản phẩm dự thi đạt qua vòng sơ khảo sẽ được thông tin trên 

fanpage: Sinh viên khoa Cơ khí HAUI và chấm điểm bình chọn online với cách 

thức tính điểm như sau: 

+ 1 like = 1 điểm 

+ 1 Share = 2 điểm 

+ Yêu cầu share chế độ công khai, mỗi tài khoản chỉ được share 1 lần/1 

ngày và tài khoản có like Fanpage “Sinh viên khoa Cơ khí HAUI”. 

+ Thời gian bắt đầu tính điểm phần thi trực tuyến: 18h00 ngày 21/3/2021 

+ Thời gian kết thúc tính điểm phần thi trực tuyến: 8h00 ngày 28/3/2021 

- Tác giả (hoặc đại diện nhóm tác giả) của sản phẩm được vào chung 

khảo sẽ thuyết trình trực tiếp về sản phẩm logo với ban giám khảo. BGK 

căn cứ vào nội dung thuyết trình, các tiêu chí của cuộc thi và sản phẩm 

thực tế sẽ chấm điểm đánh giá chất lượng của sản phẩm logo. 

2. Đối tượng tham gia, số lượng tác phẩm 

- Đối tượng: Tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên trường 

ĐHCNHN; 

- Số lượng: Không hạn chế số lượng tác phẩm. 

3. Tiêu chí chấm điểm 

STT Tiêu chí Điểm 

1 
Thể hiện được nét đặc trưng, truyền thống lịch sử hình thành và 

phát triển của khoa. 

 

3 

2 
Phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn và chiến lược phát triển trong 

thời kỳ CMCN 4.0. 

 

3 

3 
Có tính thẩm mỹ, đơn giản về màu sắc, dễ nhớ, dễ nhận biết và 

có ấn tượng với công chúng. 
4 

Tổng điểm 10 

4. Một số quy định chung 

- BTC không chịu trách nhiệm mọi tranh chấp về việc bản quyền tác giả; 

- Sau cuộc thi ban tổ chức, khoa Cơ khí được toàn quyền sử dụng các tác 

phẩm tham gia dự thi mà không phải trả bất kỳ chi phí nào ngoài giải thưởng; 



-  BTC không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp hư hỏng, thất lạc 

khi thí sinh gửi bài thi; 

- Tùy vào tình hình thực tế, BTC có thể sẽ có một số điều chỉnh về hình 

thức đánh giá cũng như thời gian đánh giá sao cho phù hợp. 

5. Cơ cấu giải thưởng 

 Giải chung khảo 

- Giải nhất (1 giải):    Cờ thưởng  +  Tiền thưởng (2.000.000 VNĐ) 

- Giải nhì (1 giải):      Cờ thưởng  +  Tiền thưởng (1.500.000 VNĐ) 

- Giải ba (1 giải):       Cờ thưởng  +   Tiền thưởng (1.000.000 VNĐ) 

- Giải KK (2 giải):     Cờ thưởng  +   Tiền thưởng (500.000 VNĐ) 

 Giải bình chọn trực tuyến trên Fanpage: Sinh viên khoa Cơ khí 

HAUI 

- Giải nhất (1 giải):    Cờ thưởng  +  Tiền thưởng (500.000 VNĐ) 

- Giải nhì (1 giải):      Cờ thưởng  +  Tiền thưởng (300.000 VNĐ) 

- Giải ba (1 giải):       Cờ thưởng  +   Tiền thưởng (200.000 VNĐ) 

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Ban chấp hành LCĐ 

- Lập kế hoạch cụ thể báo cáo Chi bộ, Ban Chủ nhiệm khoa; 

- Triển khai kế hoạch và phân công thực hiện, thành lập các tiểu ban hỗ trợ 

công tác tổ chức. 

2. Tổ giáo viên chủ nhiệm 

- Triển khai kế hoạch đến các lớp chủ nhiệm; 

- Phối hợp cùng BTC đôn đốc các lớp thực hiện theo đúng yêu cầu. 

3. BCH Công đoàn 

- Triển khai kế hoạch đến các đoàn viên công đoàn; 

- Có phương án khen thưởng (bổ sung) ĐVCĐ nhiệt tình tham gia. 

4. Các Chi đoàn trong khoa 

- Triển khai kế hoạch cụ thể đến các Đoàn viên trong Chi đoàn, khuyến 

khích các đoàn viên có năng khiếu thiết kế tích cực tham gia; 



- Lập KH cần hỗ trợ (về cơ sở vật chất) nếu cần thiết, báo cáo LCĐ xin ý 

kiến Chi bộ, BCN khoa. 

5. Đề nghị Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng hỗ trợ 

tổ chức thực hiện 

- Hỗ trợ in ấn và lắp đặt 02 băng rôn (có nội dung, kích thước cụ thể kèm 

theo) tại khu vực bảng tin đầu nhà A8 và đầu nhà A7 trước 09h00, ngày 

20/03/2021; 

- Cử cán bộ lấy thông tin về cuộc thi tại buổi chấm chung khảo: 13h30 

Chủ nhật ngày 28/03/2021, tại phòng hội thảo khoa cơ khí - tầng 3 - Nhà A10; 

- Tuyên truyền trên hệ thống website của nhà trường. 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

- Trích từ nguồn kinh phí Đoàn thanh niên Khoa Cơ khí, hỗ trợ từ Chi bộ 

khoa, Công Đoàn khoa và hỗ trợ từ Đoàn trường. 

 

CHI BỘ KHOA CƠ KHÍ 

BÍ THƯ 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Văn Thiện 

T/M. BCH LCĐ 

BÍ THƯ 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Mai Anh 

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT 

 

 

(Đã ký) 

 

 

                    Bùi Thị Ngân 

ĐOÀN TRƯỜNG DUYỆT 

 

 

(Đã ký) 

 

 

     Trương Thị Thanh Hoài  

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Ban tổ chức 

(Kèm theo Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Thiết kế mẫu biểu trưng (Logo) khoa CK, 

ngày 11 tháng 1 năm 2021 của Khoa Cơ khí) 

 

TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Đ/c: Nguyễn Văn Thiện Trưởng khoa Trưởng ban  

2 Đ/c: Hoàng Tiến Dũng Phó trưởng khoa Phó ban  

3 Đ/c: Trần Thị Thu Thủy Chủ tịch CĐ khoa Ủy viên  

4 Đ/c: Nguyễn Mai Anh Bí thư LCĐ Ủy viên  

5 Đ/c: Nông Thị Thanh Nga GVCN Ủy viên  

6 Đ/c: Dương Thị Thanh Thùy GVCN Ủy viên  

7 Đ/c: Phạm Tiến Hùng Phó BT LCĐ Ủy viên  

8 Đ/c: Phạm Thanh Tùng LCHT LCH SV Ủy viên  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Ban giám khảo 

(Kèm theo Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Thiết kế mẫu biểu trưng (Logo) khoa CK, 

ngày 11 tháng 1 năm 2021 của Khoa Cơ khí) 

 

TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Đ/c: Nguyễn Văn Thiện Trưởng khoa Trưởng ban  

2 Đ/c: Hoàng Tiến Dũng Phó trưởng khoa Phó ban  

3 Đ/c: Nguyễn Anh Tú Phó trưởng khoa Ủy viên  

4 Đ/c: Nguyễn Quốc Tuấn TBM TB&DCCN Ủy viên  

5 Đ/c: Nguyễn Thị Thu Hương PGĐ TT TT&QHCC Ủy viên  

6 Đ/c: Đỗ Minh Hiền Phó BT Đoàn trường Ủy viên  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP HN 

BCH  LCĐ KHOA CƠ KHÍ 

*** 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Hà Nội, ngày    tháng   năm 2021 

THUYẾT MINH SẢN PHẨM 

Cuộc thi Thiết kế mẫu biểu trưng (Logo) khoa Cơ khí 

Họ và tên tác giả: ……………………………………………………………… 

Đơn vị: …………………………………………………………….…………... 

 

 

 

 

 

 

 

 


