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Can c(r Kê hoach so,O -KH/HDHDTNTW ngày 16/4/2019 ca J'rung tñm 
Hróng dôn hott dông thiéu nhi Trung Lro'ng ye vic tO chrc cuc thi thiCt kC 

Slogan truyCn truyCn khôu hiu hinh dng b210 ye mOi trLrong dônh cho thiCu nhi 
vol chi dé "Màu _vanhz hong cii?3c  song" närn 2() 1 9. 

Trung tam Hróng dan hoat dông thi&u nhi Trung Lrong - Ban TO chrc 
cuôc th I ban hãnh The IC cuôc th i CU the nhu S3LI: 

1. CHU DE: Mau xanh trong cuc song 

11. DOI TUONG 

Thieu nhi có d tuOi tr 9 - 15 tuOl dang hgc tp tçii cOc trrmg tiôu hoc, 

trung h90 ccY so; hoc tIp, sinh hoat tai he thông NhO thhu nh trCn toan quOc. 

tham gia hot dng tich crc, hiu qua trong các hot ctng D5i Va trong cOng ttc 

bão v mOi trLràng. 

III. NO! DUNG, HINH THUC 

1. Ni dung 

Thiêt ké Slogan tuyên truyën khâu hiu hOnh dng bao v mOi truàng vi 
chi dé "M7iu xan/z Irong cuc sang" danh cho thiêu nhi, nOrn 20 19. 

2. HInh thi'ic 

- Slogan dr thi dLrgc thiêt kë rO rang, the hin rO ni dung khu hiu dr 

thi, dijoc the hiCn vâi chat lieU, rnàu sac, kich CO ti1y chpn, rni Slogan tuyên 

truyên ye báo v mOi truông chi.ra ni dung LhOng qua is tiir. Khuên khich 

nhrng Slogan trnh bay on tqng, có vOn, có diCu, dê thuCc, do nhó... 

- TrOn mi Slogan phái ghi day dO hp tOn tOc glO, dia chi, truOng, lop vO 

sO diCn thoai liOn lac. 

- Slogan dr thi thông dLrc gri trO 1i, Ban to chrc dc toOn quyOn trong 

vic sr di.ing thông tin ye tOc giO, Slogan dir thi vOo m1.ic dich truyOn thông mO 

khOng cOn xin phép tOc giO cOng nhLr khOng phOl trO bOt c(r chi phI nOo 

- KhOng chOp nhn nhng Slogan dO dLrc tuyOn truyOn trOn cc phLuong 

tin thông tin dCi  chOng, tham du cuôc thi khác, dO tham du triOn lOm hoOc sao 
chép & bOt cO dOu; thi sinh dçr thi phi cam kOt: N4lnh tO. tOc giO cOa Slogan du 

thi, không sao chép 9  tu'Ong, ni dung, chu'a duc dang ren bat k9 tp chI, sOch, 
bOo... hoc dugc tuyOn truyên trOn cOo phuong tin thông tin di chOng nO.o. 



2 

- Slogan dr thi gfri sau ngày 10/10/2019 (can cil theo dâ'u bu din ngày 
gCi'i) déu không hcp 1. 

IV. QUY DINH  CHUNG 

- Không hn chê so 1ucing Slogan dir thi ciia mi tác già. 

- Slogan dir thi phái dam báo khOng bj tranh ch.p bàn quyn, chua xu.t 
hin trên các an phâm Va truyên thông; tác giâ phái chu trách nhim ye bàn 
quyên Slogan cüa mInh và các quyên lien quan khác theo quy djnh cüa pháp luât 
Vit Nam. Ban to chirc không chju trách nhim ye bat cir tranh chap nào lien 
quan toi bàn quyn. Slogan dt giãi nêu vi phm quyen tác giá và quyên lien 
quan theo quy djnh cüa pháp lust, Ban to chirc së thu hOi giây chirng nhn và 
giâi thumg. 

- Ban tO chirc có quyên yêu câu tác già sfra dOi, b sung các chi ti& cn 
thit d&i vi Slogan ducic Iira chpn cho phii hcp vói tiêu chI cuc thi. Tat cà các 
Slogan dij thi dt giâi hay khOng d.t giài, Ban tO chirc k}iông trã li cho tác già. 

- Quyt dinh cfia Ban tO chi'rc là kt qua chung cuc. 

- Ngoài buu phâm ghi rô: Tham dir cuc thi Thiêt ke Slogan tuyên truyn 
khâu hiu hành dng báo v rnôi tnrmg chfi dê "Màu xanh trong cu3c song" 
näm 2019, gfri ye da chi Ban to chi.c theo quy drih. 

V. THOI GIAN TO CHTYC 

1. Lê phát dng Cuc thi: Ngày 10/5/2019 

2. Cuôc thi diên ra: Th thàng 5/2019 - 10/2019. 

3. Hn cuôi nhn bài thi: Ngây 10/10/2019 (Can cirtheo dâu buu diên), 

4. Thôi gian chm bài dir thi: Ti'x ngày 15/10/2019 den ngày 05/11/2019. 

5. Lê tong kêtva trao gii: Drkiênngày 10/11/2019. 

VI. NOTI NHAN BAI DIY Till 

Trung tm Huóng dan hoit dng thiêu nh Trung u'ong 

S 02, BInh Minh, thj trn Trâu Qur, huyn Gia Lam, thành phô Ha Ni 

DI: 024.3676.0890; Fax: 024.3676.3618; webiste: thieunhitw.vn 

vii. c CAU GIAI THTXNG 

1. Gii cá nhân 

-01 giãi Dc bit. 

- 02 giãi Nhât. 

-02giãiNhI. 

- 05 giãi Ba. 

- 10 giài Khuyên khIch. 

2. Giai tp the 

- 10 dan vj có nhiu tác phm dir thi và có cht iircing nht. 

* Ghi chiii: Các tp th, cá nhân dt giài dirçic nhn bng khen cüa Hôi 
dOng Di Trung uong hoc cüa BCH Trung uong Doàn. 

BAN TO CHU'C CIJOC Till 


