I. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM NỘP BÀI DỰ THI:
1. Đối tượng:
- Tất cả cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, sinh viên; các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm
đang học tập và sinh hoạt trong trường.
- Khuyến khích các họa sĩ thiết kế, các bạn sinh viên trường bạn, học sinh thành phố
tham gia dự thi, không giới hạn tác phẩm dự thi.
2. Thời gian, địa điểm dự thi:
- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày triển khai kế hoạch đến hết ngày 15/73/2019
- Địa điểm nhận tác phẩm: Văn phòng Đoàn Trường ĐH Giao thông Vận tải –
Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 450 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A,
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
- Email tiếp nhận tác phẩm: doanthanhnien@utc2.edu.vn
3. Hồ sơ dự thi: gồm có:
- Bản vẽ biểu trưng trên giấy A4 không ghi tên, không có ký hiệu riêng,
- Bản thuyết minh ý nghĩa biểu trưng
- Phiếu thông tin cá nhân (Bao gồm Tên, Lớp, MSSV, SĐT, Email, Ngày sinh, Quê
quán)
- File mềm thiết kế gửi về Email: doanthanhnien@utc2.edu.vn
III. NỘI DUNG - HÌNH THỨC- GIẢI THƯỞNG:
1. Nội dung:
- Mẫu thiết kế phải có huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phải thể hiện được số
lần IX nhiệm kỳ 2019 - 2022, thể hiện rõ thông tin Đại hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh lần IX nhiệm kì 2019
– 2022.
- Thể hiện được tinh thần tươi trẻ, sức sống sáng tạo, nhiệt huyết tuổi trẻ của Đoàn
Trường cũng như thể hiện khát vọng và sức trẻ của tuổi trẻ thành phố anh hùng, năng động,
sáng tạo, xung kích đi đầu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố, góp
phần xây dựng thành phố chủ động hội nhập và phát triển.
2. Hình thức:
- Thể hiện trên mặt giấy trắng dày, khổ A4, chi tiết đơn giản, không quá 4 màu, khi
in đơn sắc và thu nhỏ không làm mất chi tiết.
- Trình bày 01 mẫu lớn nằm chính giữa đúng kích cỡ 15cm, 1 mẫu thu nhỏ màu và
1 mẫu đen trắng kích cỡ 2,5cm nằm phía dưới góc bên trái trang giấy, không dùng kỹ xảo
vi tính.

- Mẫu thiết kế dự thi phải kèm theo bảng thuyết minh tác phẩm, trình bày ngắn gọn
trên một mặt giấy A4, cỡ chữ 13 và phiếu dự thi sáng tác biểu trưng.
- Hình thức sáng tạo, đơn giản và mang tính khả thi trong thi công.
- Tính năng sử dụng: để làm logo, phù hiệu và có thể thi công trên mọi chất liệu.
3. Giải thưởng:
- 01 giải nhất: 1.000.000 đồng + giấy khen Đoàn Trường;
- 01 giải nhì: 700.000 đồng + giấy khen Đoàn Trường;
- 01 giải ba: 500.000 đồng + giấy khen Đoàn Trường;
- 02 giải khuyến khích: 200.000 đồng + giấy khen Đoàn Trường.

