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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI 

KHOA KINH TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc Lập - Tự  Do - Hạnh Phúc 

Đồng Nai, ngày 26 tháng 7 năm 2022 
 

TIÊU CHÍ CHẤM THI 
Cuộc thi thiết kế Logo Khoa 

Kinh tế  
 

1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

❖ Về nội dung, ý nghĩ của Logo: dựa trên bài diễn giải 

- Phải nêu bật được tính nghề nghiệp kinh tế 

- Phải thể hiện được biểu tượng của địa phương Đồng Nai 

- Phải có tính sáng tạo, thể hiện sự khác biệt và mang tính hội nhập quốc tế 

❖ Về hình dáng của Logo 

- Hình dáng logo phải có cấu trúc chặt chẽ, cân đối, hài hoà 

- Mỗi một hình tượng phải đảm bảo tính tượng trưng 

- Các hình tượng phải đảm bảo tính đơn giản , dễ nhớ, độc đáo 

❖ Về màu sắc của Logo: 

- Đảm bảo tính thẩm mỹ, hài hoà, có tính ứng dụng 
 

2. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ 

❖ Ban giám khảo sẽ chấm theo thang điểm 100 

❖ Tổng số điểm của 3 tiêu chí nêu trên là 100 điểm, trong đó 

- Về nội dung, ý nghĩ của Logo: Tối đa 30 điểm 

- Về hình dáng của logo: Tối đa 50 điểm 

- Về màu sắc của Logo: Tối đa 20 điểm 

3. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

❖ Thành phần Ban tổ chức: 

- Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích – Trưởng Ban 

- Cô Hồ Thị Thuỳ Trang – Thư ký 

- Cô Nguyễn Thị Vững – Thành viên 

- Nguyễn Văn Thoại  – Thành Viên 

- Mai Lan Anh  – Thành viên 
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❖ Quy định về tác phẩm dự thi: 

- Tác phẩm dự thi thể hiện được nét đặc trưng, lịch sử, quá trình hình thành phát 

triển, tầm nhìn, sứ mạng…của Khoa Kinh tế; 

- Tác giả phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm 

bảo không có tranh chấp bản quyền. Nếu các tác phẩm được trao giải vi phạm pháp 

luật bản quyền, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo sẽ xem xét thu hồi giải thưởng. 

- Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm tham dự cuộc thi trong bất kỳ trường 

hợp nào và được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ công tác giáo 

dục đào tạo và các hoạt động tuyên truyền của Khoa. 

❖ Quy định khác 

- Ban giám khảo: Thầy Nguyễn Hân – giảng viên Mỹ thuật cùng tất cả các thầy 

cô Khoa Kinh tế. 

- Ban giám khảo chấm độc lập từng Logo và gửi phiếu chấm (dạng file) cho thư 

ký. Hạn chót 17 giờ ngày 01/08/2022 (nộp cho cô Hồ Thị Thùy Trang). 

- Căn cứ đánh giá, xếp loại là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban 

giám khảo. Thư ký chịu trách nhiệm tổng hợp thực hiện. 

- Kết quả xếp loại được thực hiện nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp. 

- Mọi vẫn đề phát sinh liên hệ trực tiếp Ban tổ chức để giải quyết. 

 

TM.TRƯỞNG BAN 

 

Nguyễn Thị Ngọc Bích 


