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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức buổi Lễ tổng kết,  

Trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác Logo và Slogan Du lịch Côn Đảo 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 28/6/2021 tổ chức Cuộc thi sáng 

tác biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch Côn Đảo và Công văn số 

3181/UBND-VHTT ngày 13/9/2021 về việc điều chỉnh thời gian Cuộc thi sáng tác 

Logo và Slogan Du lịch Côn Đảo. 

Cuộc thi sáng tác Logo và Slogan Du lịch Côn Đảo được tổ chức trong bối 

cảnh cả nước tập trung thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

việc gửi tác phẩm dự thi theo hình thức truyền thống (gửi bản giấy qua bưu điện) 

không còn phù hợp, nên Ban Tổ chức Cuộc thi đã thay đổi việc nhận tác phẩm theo 

hình thức trực tuyến, giúp thí sinh dễ dàng tiếp cận Cuộc thi hơn. 

Từ khi bắt đầu tổ chức Cuộc thi, đến nay Côn Đảo nhận được sự quan tâm rất 

lớn từ các nhà thiết kế chuyên nghiệp, các thí sinh trong và ngoài nước gửi gần hơn 

800 tác phẩm dự thi. Do số lượng tác phẩm dự thi khá lớn, Ban Tổ chức và Hội đồng 

nghệ thuật cần nhiều thời gian cân nhắc, lựa chọn các tác phẩm có giá trị; tiến hành 

trưng bày triển lãm lấy ý kiến cộng đồng và bình chọn tác phẩm đặc sắc trao giải 

thưởng. Vì vậy, Ban Tổ chức Cuộc thi dự kiến việc tổ chức buổi Lễ tổng kết, trao giải 

thưởng thật trang trọng, đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm tôn vinh tác phẩm 

đạt giải. Thời gian dự kiến tổ chức buổi Lễ trong tháng 3/2022, khi hoạt động du lịch 

trong cả nước được phục hồi, điều kiện đi lại thuận lợi để mời các thí sinh đạt giải ra 

đảo tham dự và nhận giải thưởng. 

Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã quan tâm và 

nhiệt tình hưởng ứng tham gia Cuộc thi; đồng thời thông báo đến các nhà thiết kế và 

các thí sinh tham dự Cuộc thi được biết và chờ kết quả từ Ban Tổ chức Cuộc thi. 

Ban Tổ chức Cuộc thi thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc tổ chức Lễ 

tổng kết trao giải Cuộc thi do các nguyên nhân khách quan nêu trên. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận:             
- Đăng tải trên Website Du lịch Côn Đảo; Cổng 

thông tin điện tử UBND huyện Côn Đảo; 

- Hội Thiết kế Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Ban Tổ chức Cuộc thi; 

- Hội đồng nghệ thuật Cuộc thi; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 
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