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THỂ LỆ CUỘC THI 

THIẾT KẾ LOGO KHOA CƠ KHÍ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI 

Hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập và đào tạo Khoa Cơ khí, kỷ niệm ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11, Khoa Cơ khí phát động cuộc thi thiết kế logo Khoa với 

thể lệ cuộc thi cụ thể như sau: 

1. Đối tượng dự thi:  

Cán bộ công nhân viên và sinh viên trong và ngoài Trường Đại học Xây dựng Hà 

Nội. 

2. Bài dự thi gồm: 

- Bản vẽ: Bài dự thi thể hiện trên khổ giấy A4 gồm 03 hình: 01 logo màu cỡ lớn, đặt 

ở giữa trang giấy với kích thước mỗi chiều không quá 15 cm; 01 logo màu cỡ nhỏ 

kích thước mỗi cạnh không quá 3 cm đặt ở phía dưới logo lớn; 01 logo đen trắng có 

kích thước bằng với logo màu cỡ nhỏ đặt phía dưới logo lớn và thẳng hàng ngang 

với logo màu cỡ nhỏ. 

- Thuyết minh: Trình bày không quá một trang giấy A4. 

Trên bản vẽ và thuyết minh cũng cần ghi rõ tên của cá nhân/ nhóm tham gia dự thi. 

3. Tiêu chí đánh giá:  

- Tiêu chí về nghệ thuật: 

+ Có đặc trưng riêng và dễ nhận biết là logo của Khoa Cơ khí – Trường Đại học 

Xây dựng Hà Nội. 

+ Có tính liên kết và liên tưởng cao. 

+ Thể hiện được lịch sử và truyền thống của Khoa. 

+ Thể hiện chức năng và nhiệm vụ chính của Khoa. 

+ Thể hiện khát khao phát triển vươn tới tầm cao mới. 

+ Thể hiện tính công nghệ và hiện đại. 

- Tiêu chí về kỹ thuật: 

+ Đảm bảo về kích thước và số lượng như trong Mục 2. 



+ Dễ dàng có thể in ấn ở các kích thước khác nhau, in mầu và in đen trắng phải 

rõ ràng. 

+ Màu sắc sáng và trang trọng. 

+ Dễ dàng chế tạo dưới dạng huy hiệu với các kích cỡ khác nhau. 

4. Giải thưởng:  

+ 01 giải nhất: 5 000 000 VNĐ. 

+ 01 giải nhì: 2 000 000 VNĐ. 

+ 01 giải ba: 1 000 000 VNĐ. 

Ban giám khảo có quyền không xếp đủ giải thưởng nếu các tác phẩm dự thi không 

đảm bảo đủ các tiêu chí kể trên. 

5. Cách thức gửi bài:  

Bài dự thi phải được gửi qua email: logo.cokhi.nuce@gmail.com 

Khoa Cơ khí sẽ gửi xác nhận bằng email khi nhận được bài dự thi. 

Mỗi cá nhân/ nhóm tham gia dự thi có thể gửi tối đa 03 tác phẩm. 

6. Thời hạn nộp bài:  

Trước 17h ngày 06/11/2021. Tất cả các bài dự thi cần được gửi kèm theo đơn đăng kí 

tham dự được khai đầy đủ theo mẫu phía sau (chụp ảnh/ scan đơn và chuyển sang định dạng 

file PDF). 

7. Tổng kết trao giải: 

Dự kiến lễ công bố và trao giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt 

Nam 20/11. Cá nhân/ Nhóm tham gia dự thi đạt giải sẽ được Khoa Cơ khí thông báo và 

mời tham dự lễ trao giải. 

Để biết thêm về thông tin cuộc thi, vui lòng liên hệ: 

Khoa Cơ khí, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 

Địa chỉ: Phòng 105, Nhà A1, 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Website: http://ckxd.nuce.edu.vn/ 

Fanpage: https://www.facebook.com/khoacokhixd.dhxd 

Email: cokhi@nuce.edu.vn 

             KHOA CƠ KHÍ 
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ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI 

THIẾT KẾ LOGO KHOA CƠ KHÍ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI 

 

1. Họ và tên (cá nhân/ đại diện nhóm): 

Cá nhân:     Nhóm:   

2. Giới tính: 

3. Số điện thoại liên hệ: 

4. Email: 

5. Địa chỉ liên hệ: 

6. Tên và địa chỉ đơn vị (Lớp, khoa, trường/ phòng, công ty/ …):  

 

Tôi/ Chúng tôi cam kết những điều dưới đây khi tham gia Cuộc thi thiết kế logo Khoa Cơ 

khí – Trường Đại học Xây dựng: 

➢ Logo dự thi do tôi/ nhóm chúng tôi thiết kế. 

➢ Logo dự thi là tác phẩm nguyên bản và chưa tham gia ở bất cứ cuộc thi nào khác. 

➢ Logo dự thi không xâm phạm đến quyền của bất kì bên thứ ba nào và không vi phạm 

bản quyền. 

➢ Nếu tác phẩm dành được giải thưởng, tôi/ nhóm chúng tôi sẽ từ bỏ bản quyền liên 

quan đến thiết kế này. Tác phẩm này sẽ trở thành logo chính thức/ được sử dụng để 

thiết kế logo chính thức của Khoa Cơ khí – Đại Học Xây dựng Hà Nội.  

Tôi/ Chúng tôi ký đơn này và xác nhận đồng ý với tất cả các điều khoản, cũng như cam kết 

tuân theo các quy định của cuộc thi. 

…, ngày … tháng … 2021 

 (chữ ký của cá nhân/đại diện nhóm tham gia) 


