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 TRƯỜNG ĐHSPKT TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

VỀ CUỘC THI SÁNG TÁC LOGO VÀ BANNER  

CHO KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

 

Hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập trường, và 16 năm thành lập khoa Khoa học Cơ 

bản; 

Căn cứ vào quyết định số 1582/QĐ-ĐHSPKT ngày 13/9/2016 của Hiệu trưởng Trường 

ĐHSP Kỹ thuật TP HCM về việc đổi tên khoa KHCB thành Khoa Khoa học Ứng dụng; 

Khoa Khoa học Ứng dụng (tên tiếng Anh: Faculty of Applied Sciences) tổ chức cuộc thi 

sáng tác logo (hình biểu trưng) và banner (hình tiêu đề - dùng cho trang web) cho khoa 

với những qui định sau: 

1. Đối tượng dự thi: toàn thể công chức, viên chức, học viên, sinh viên và cựu công 

chức, cựu viên chức, cựu học viên, cựu sinh viên của trường ĐHSP Kỹ thuật TP 

Hồ Chí Minh 

2. Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một logo và/hoặc một banner thỏa mãn các 

yêu cầu: 

a. Nội dung: Phải thể hiện tên khoa, tên trường bằng tiếng Anh (viết tắt hoặc 

đầy đủ). Có biểu tượng, hình ảnh về Toán học, Vật lý học, Khoa học tự 

nhiên và ứng dụng (Người dự thi có thể tham khảo các logo và banner của 

các khoa trên trang web www.hcmute.edu.vn) 

b. Màu sắc: Dựa vào tông màu xanh của logo trường đang sử dụng, kết hợp 

tùy ý với các màu sắc khác nhưng vẫn bảo đảm sự hài hòa về màu sắc. 

c. Kích thước: Đối với logo: 20cmx20cm; đối với banner: 12cmx28cm 

d. Trình bày sản phẩm: Sản phẩm được vẽ / in trên một tờ giấy A4 (không có 

dòng kẻ) cùng với một tập tin ảnh số hóa có độ phân giải từ 10 MP trở lên. 

3. Thời hạn gửi sản phẩm dự thi: từ ngày 25/10/2016 đến hết ngày 10/11/2016 
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4. Địa điểm nộp sản phẩm dự thi: văn phòng khoa KHƯD, phòng A1.902 tòa nhà 

trung tâm. Nếu người dự thi không đến được do ở xa thì có thể gửi sản phẩm đến 

địa chỉ e-mail: kkhud@hcmute.edu.vn. 

Lưu ý: Người dự thi cần cung cấp đầy đủ họ tên, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ e-mail 

(nếu có) để ban tổ chức tiện liên lạc. 

5. Về bản quyền: Người dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền đối với sản phẩm của 

mình. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu sản phẩm dự thi có vi phạm luật 

bản quyền hoặc luật sở hữu trí tuệ. 

 

6. Giải thưởng: 

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải thưởng cho logo và 1 giải thưởng cho banner được 

chọn sử dụng cho khoa, trị giá mỗi giải là 1.000.000 đồng  

 

 Trưởng Ban tổ chức 

 

 PGS. TS. Đỗ Quang Bình 

  

 


