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Việt Nam vinh dự được Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á chọn là nước
đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao Người
khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam.
Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 256/TBVPCP ngày 20 tháng 7 năm 2018 về chủ trương đăng cai tổ chức Đại hội thể
thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao Người
khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) năm 2021 tại Hà
Nội, Việt Nam.
Tổng cục Thể dục thể thao, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sỹ Việt
Nam phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, khẩu hiệu
và bài hát của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và
Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para
Games 11) năm 2021 (sau đây gọi chung là “tác phẩm”). Cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mẫu biểu trưng (Logo):
1.1. Mục đích:
Biểu trưng (logo) được sử dụng chính thức trong Đại hội và các hoạt
động của Đại hội như in ấn trong các văn bản chính thức của Đại hội, trên
Panô, apphích, tuyên truyền, tài trợ và các hoạt động giao dịch trong nước và
quốc tế.
1.2. Yêu cầu:
Mẫu biểu trưng Đại hội phải đạt được các yêu cầu sau đây:
- Thể hiện được tính chất, đặc điểm, ý nghĩa của Đại hội Thể thao Đông
Nam Á (SEA Games), Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á
(ASEAN Para Games) tại Việt Nam; đặc điểm của đất nước, con người Việt
Nam, nơi có nền văn hoá lâu đời, người dân đoàn kết, thân thiện, hữu nghị với
bạn bè quốc tế.
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- Hình ảnh và bố cục trang trọng phù hợp với một Đại hội thể thao cấp
khu vực. Biểu trưng Đại hội Thể thao Đông Nam Á phải có biểu tượng của
Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và dòng chữ tên tiếng Anh “ 31st SEA
Games Ha Noi, Viet Nam 2021”; Biểu trưng của Đại hội Thể thao Người
khuyết tật Đông Nam Á phải có biểu tượng của Liên đoàn Thể thao Người
khuyết tật Đông Nam Á và dòng chữ tên tiếng Anh “11th ASEAN Para Games
Ha Noi, Viet Nam 2021”
- Đạt được những yêu cầu về thiết kế như: nội dung thông điệp, thẩm
mỹ, khoa học, dễ nhớ, dễ nhận biết, dễ sử dụng, ấn tượng với công chúng, thể
hiện được bản sắc văn hóa dân tộc và tính hiện đại (thể hiện qua màu sắc,
đường nét, bố cục, ý nghĩa của hình ảnh…), thuận lợi cho việc in ấn.
2. Mẫu biểu tượng vui (Mascot):
2.1. Mục đích:
Biểu tượng vui là một hoặc nhiều con vật của đất nước Việt Nam, được
nhân cách hoá, có hình dáng vui nhộn, được sử dụng tuyên truyền quảng bá sự
kiện, làm quà tặng trong Đại hội.
2.2. Yêu cầu:
Biểu tượng vui phải bảo đảm tính thẩm mỹ, khoa học, thuận lợi cho việc
sử dụng, làm hiện vật bằng vật liệu bông (thú nhồi bông để làm quà tặng) cũng
như việc vẽ cách điệu biểu tượng vui các môn thể thao tại Đại hội.
3. Khẩu hiệu Đại hội (Slogan):
3.1. Mục đích:
Nhằm lựa chọn ra các tác phẩm phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng
bá hoạt động của Đại hội Thể thao Đông Nam Á và Đại hội Thể thao người
khuyết tật Đông Nam Á.
3.2. Yêu cầu:
Tác phẩm dự thi phải đảm bảo ngắn gọn, xúc tích và mang tính khái
quát cao, nội dung thể hiện được ý nghĩa của Đại hội, sự kiện thể thao lớn nhất
khu vực Đông Nam Á.
4. Bài hát:
4.1. Mục đích:
Nhằm lựa chọn những tác phẩm hay để sử dụng tại Đại hội Thể thao
Đông Nam Á và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á.
4.2. Yêu cầu:
Tác phẩm được lựa chọn phải đạt chất lượng cao về nội dung và tính
nghệ thuật, phù hợp với nội dung, ý nghĩa của Đại hội Thể thao Đông Nam Á
và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á, dễ sử dụng, dễ phổ cập.
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II. Đối tượng dự thi:
1. Mọi công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên;
2. Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo không tham gia dự thi.
III. Quy định chung về tác phẩm dự thi:
1. Tác phẩm dự thi không được vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm
đạo đức, vi phạm bản quyền và pháp luật Việt Nam.
2. Số lượng mẫu tác phẩm dự thi không hạn chế. Một cá nhân có thể dự
thi nhiều phần, nội dung thi.
3. Hồ sơ dự thi bao gồm:
- Mẫu thiết kế biểu trưng, biểu tượng vui, khẩu hiệu, bản nhạc chính
thức của tác phẩm và đĩa CD hoặc USB (bản thu mẫu);
- Văn bản mô tả ý tưởng, ý nghĩa tác phẩm (không quá 300 từ đánh
máy);
- Phiếu cung cấp thông tin cá nhân (họ tên, năm sinh, địa chỉ liên lạc, số
điện thoại liên lạc, ...)
4. Quy định về mẫu thiết kế:
4.1. Mẫu thiết kế biểu trưng, biểu tượng vui
Mẫu bài dự thi thể hiện trên 01 trang giấy khổ A4 (21cm x 29,7cm), bao
gồm:
- Mẫu thiết kế lớn có chiều rộng là 15 cm (đặt giữa trang giấy), sử dụng
không quá 5 màu;
- Mẫu thiết kế nhỏ là bản thu nhỏ (đen trắng) của mẫu thiết kế lớn có
chiều rộng 2,5 cm (đặt phía dưới góc bên phải của trang A4);
- Mẫu thiết kế (lớn và nhỏ) nêu trên và phần thuyết minh mô tả ý tưởng
ghi mã số do tác giả tự chọn gồm 5 chữ số, kèm theo 01 phong bì nhỏ ghi mã
số đó và tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của tác giả.
- Không trình bày phần biểu trưng, biểu tượng vui đè lên các phần chữ
hoặc ngược lại;
- Đối với biểu trưng, biểu tượng vui đoạt giải, khi cần thiết Hội đồng
giám khảo sẽ yêu cầu đối tượng đoạt giải thuyết trình ý tưởng thiết kế, thiết kế
chi tiết và hiệu chỉnh theo ý kiến Hội đồng giám khảo.
- Các tác phẩm dự thi phải có file thiết kế kèm theo.
4.2 Mẫu tác phẩm dự thi khẩu hiệu
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Mẫu bài dự thi thể hiện trên 01 trang giấy khổ A4 (21cm x 29,7cm),
kèm theo phần thuyết minh chi tiết về ý tưởng, ý nghĩa của khẩu hiệu.
4.3 Mẫu tác phẩm dự thi bài hát
- Tác giả ghi ca khúc dự thi vào CD hoặc USB và gửi nộp kèm theo bản
phổ nhạc và lời bài hát.
- Bản thuyết minh mô tả, nêu ý tưởng, ý nghĩa bài hát.
- Đối với bài hát đạt giải, khi cần thiết Hội đồng giám khảo sẽ yêu cầu
cá nhân đạt giải sửa hoặc hiệu chỉnh theo ý kiến Hội đồng giám khảo.
5. Bài dự thi phải để trong phong bì to A4, trong đó có đầy đủ hồ sơ
theo đúng nội dung của điểm 3, mục III và 01 phong bì nhỏ ghi mã số của tác
giả. Đằng sau mỗi bài dự thi có đánh mã số do tác giả tự chọn. Bên ngoài
phong bì nhỏ ghi mã số tự chọn theo mã số đã ghi ở bài dự thi. Phía trong
phong bì nhỏ ghi đầy đủ thông tin về cá nhân tác giả và dán kín. Phong bì này
sẽ được mở ra để biết tên tác giả sau khi Hội đồng Giám khảo xét chọn xong
mẫu đạt giải.
6. Thí sinh dự thi có thể tham khảo thêm các nội dung về cuộc thi tại
website www.logoseagames31.vn.
IV. Tiêu chí đánh giá bài dự thi:
Ngoài những yêu cầu cơ bản được quy định tại mục I, III thể lệ này, các
tiêu chí để đánh giá các tác phẩm bao gồm:
1. Ý tưởng của tác phẩm dự thi;
2. Sự độc đáo sáng tạo của tác phẩm;
3. Thể hiện được giá trị, quy mô sự kiện và văn hóa Việt Nam
4. Mẫu thiết kế logo, mascot phải hài hòa màu sắc.
5. Khẩu hiệu: Nội dung phải ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu, dễ nhớ. Chữ
viết được thể hiện một cách chân phương, ấn tượng, có thể hiểu được với mọi
đối tượng; không lẫn với các khẩu hiệu (slogan) khác đã có trong nước và
quốc tế và được thể hiện dưới 2 loại ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh.
6. Bài hát phải thể hiện được giai điệu đẹp, cấu trúc gọn, phong cách
mới, sáng tạo. Lời ca trong sáng được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, đảm
bảo sự hòa quyện giữa nhạc và lời, dễ nhớ, dễ thuộc.
V. Thời gian và cách thức gửi bài dự thi:
1. Gửi bài dự thi theo đường bưu điện:
1.1. Thời gian gửi bài dự thi đối với tác phẩm Biểu trưng, Biểu tượng
vui, Khẩu hiệu bắt đầu từ 01/9/2019 đến hết ngày 10/10/2019 (theo dấu bưu
điện nơi gửi);
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Thời gian gửi bài dự thi đối với tác phẩm Bài hát bắt đầu từ 01/9/2019
đến hết ngày 10/11/2019 (theo dấu bưu điện nơi gửi);
2. Các bài dự thi, bản thuyết minh và phong bì nhỏ được để chung vào
một phong bì lớn dán kín và gửi về Ban tổ chức cuộc thi tại địa điểm sau:
Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao (qua Phòng Thi đua - Tuyên
truyền), 36 Trần Phú, Hà Nội; ĐT: 024.38230575
2.1 Gửi bài dự thi online tại website www.logoseagames31.vn:
2.1.1 Thời gian gửi bài dự thi đối với tác phẩm Biểu trưng, Biểu tượng
vui, Khẩu hiệu bắt đầu từ 0h00 ngày 01/9/2019 đến 24h00 ngày 10/10/2019
(theo ghi nhận tại website: www.logoseagames31.vn)
Thời gian gửi bài dự thi đối với tác phẩm Bài hát bắt đầu từ 0h00 ngày
01/9/2019 đến 24h00 ngày 10/11/2019 (theo ghi nhận tại website:
www.logoseagames31.vn)
2.1.2 Chi tiết thực hiện theo hướng dẫn cụ thể quy định tại mục “Hướng
dẫn dự thi” trên website
3. Một số lưu ý khi gửi bài dự thi: để phục vụ cho việc phân loại, tránh
nhầm lẫn, đề nghị ghi rõ bài dự thi mẫu biểu trưng, biểu tượng vui, khẩu hiệu,
bài hát đối với sự kiện thể thao người dự thi tham gia (Đại hội Thể thao Đông
Nam Á lần thứ 31 hoặc Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần
thứ 11 năm 2021) trên phong bì dự thi.
Ví dụ:
- Bài dự thi biểu trưng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.
- Bài dự thi biểu tượng vui Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông
Nam Á lần thứ 11 năm 2021.
- Bài dự thi khẩu hiệu Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.
VI. Hội đồng Giám khảo:
Bao gồm đại diện Tổng cục TDTT, đại diện Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh
và Triển lãm, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn, đại diện Ủy ban Olympic
Việt Nam, Hiệp hội Paralympic Việt Nam, đại diện lãnh đạo Hội Mỹ Thuật
Việt Nam, đại diện lãnh đạo Hội Nhạc sỹ Việt Nam, các họa sỹ, nhạc sỹ
chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hội họa, âm nhạc. Các
thành viên của Hội đồng Giám khảo có nhiệm vụ:
1. Chấm vòng sơ khảo (vòng 1) chọn ra 03 mẫu mỗi loại (biểu trưng,
biểu tượng vui, khẩu hiệu, bài hát) có ý tưởng, nội dung hay, mẫu thiết kế, hồ
sơ tốt và có số điểm đánh giá cao nhất để tham gia vòng 2;
2. Bầu chọn của khán giả (vòng 2): Ban tổ chức sẽ tổ chức bầu chọn
công khai trực tiếp 03 mẫu tính điểm theo tỷ lệ từ thấp đến cao qua mạng.
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3. Chấm vòng chung khảo (vòng 3), Ban tổ chức sẽ dựa trên số điểm
bầu chọn của khán giả kết hợp với số điểm của Hội đồng giám khảo để chọn
những mẫu biểu trưng, biểu tượng vui, khẩu hiệu, bài hát đoạt giải (1 giải nhất,
02 giải khuyến khích mỗi loại);
3. Hội đồng giám khảo làm việc trên tinh thần công tâm, khách quan và
khoa học dựa trên hệ thống tiêu chí do Tổng cục Thể dục thể thao, Hội Mỹ
Thuật Việt Nam và Hội Nhạc sỹ Việt Nam đặt ra phù hợp với mục đích sử
dụng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao Người
khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam.
VII. Trách nhiệm, Quyền hạn của người dự thi:
1. Người dự thi phải tuân thủ thể lệ cuộc thi do Ban tổ chức thông báo,
trong đó phải đảm bảo:
- Tác phẩm dự thi không vi phạm các quy định của pháp luật về sở hữu
trí tuệ, không thuộc đối tượng tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ,
- Tác phẩm dự thi chưa được sử dụng, xuất hiện trên bất kỳ phương tiện
thông tin đại chúng nào ở trong nước và nước ngoài.
- Không được sử dụng tác phẩm dự thi đã đoạt giải tại cuộc thi lần này
vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc cuộc thi nào khác có tính chất tương tự.
2. Ban tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi gửi tham
gia cuộc thi không đến được Ban tổ chức cuộc thi do lỗi kỹ thuật;
3. Ban tổ chức cuộc thi không trả lại bài dự thi;
4. Đối tượng dự thi phải đảm bảo ý tưởng tác phẩm bám sát theo yêu
cầu do Ban tổ chức đưa ra; chứng minh ý tưởng tác phẩm đã được xây dựng
một cách khoa học chuyên nghiệp và chịu trách nhiệm về bản quyền của tác
phẩm dự thi;
5. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp sau khi tác phẩm dự thi đoạt
giải, Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và đối tượng dự thi phải chịu hoàn
toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật;
6. Mọi chi phí hoặc các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng do
người dự thi trúng giải chịu trách nhiệm nộp theo quy định của pháp luật;
7. Giá trị giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho người dự thi có tác phẩm
đoạt giải hoặc cá nhân được người dự thi (có tác phẩm đoạt giải) ủy quyền nhận
giải khi kết thúc cuộc thi. Trường hợp người dự thi không có điều kiện tham dự lễ
nhận giải, Ban tổ chức sẽ thông báo và gửi qua đường bưu điện.

VIII. Quy định về giải thưởng và trao giải thưởng:
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Giải thưởng cuộc thi biểu trưng, biểu tượng vui, khẩu hiệu, bài hát Đại
hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao Người khuyết tật
Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 bao gồm:
1. Giải Nhất (8 giải):
a. 01 giải nhất Biểu trưng (logo) Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ
31 (được chọn sử dụng): 30.000.000 đồng.
b. 01 giải nhất Biểu trưng (logo) Đại hội Thể thao Người khuyết tật
Đông Nam Á lần thứ 11 (được chọn sử dụng): 30.000.000 đồng.
c. 01 giải nhất Biểu tượng vui (mascot) Đại hội Thể thao Đông Nam Á
lần thứ 31 (được chọn sử dụng): 30.000.000 đồng.
d. 01 giải nhất Biểu tượng vui (mascot) Đại hội Thể thao Người khuyết
tật Đông Nam Á lần thứ 11 (được chọn sử dụng): 30.000.000 đồng.
đ. 01 giải nhất Khẩu hiệu Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
(được chọn sử dụng): 30.000.000 đồng.
e. 01 giải nhất Khẩu hiệu Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam
Á lần thứ 11 (được chọn sử dụng): 30.000.000 đồng.
g. 01 giải nhất Bài hát Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (được
chọn sử dụng): 50.000.000 đồng.
h. 01 giải nhất Bài hát Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á
lần thứ 11 (được chọn sử dụng): 50.000.000 đồng.
Kèm theo tiền thưởng đoạt giải, người dự thi được tặng Bằng khen của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Giải khuyến khích (16 giải):
a. 02 giải khuyến khích Biểu trưng (logo) Đại hội Thể thao Đông Nam
Á lần thứ 31 (không được chọn sử dụng): mỗi giải 5.000.000 đồng.
b. 02 giải khuyến khích Biểu trưng (logo) Đại hội Thể thao Người
khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (không được chọn sử dụng): mỗi giải
5.000.000 đồng.
c. 02 giải khuyến khích Biểu tượng vui (mascot) của Đại hội Thể thao
Đông Nam Á lần thứ 31 (không được chọn sử dụng): mỗi giải 5.000.000 đồng.
d. 02 giải khuyến khích Biểu tượng vui (mascot) của Đại hội Thể thao
Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (không được chọn sử dụng): mỗi
giải 5.000.000 đồng.
đ. 02 giải khuyến khích Khẩu hiệu (Slogan) của Đại hội Thể thao Đông
Nam Á lần thứ 31 (không được chọn sử dụng): mỗi giải 5.000.000 đồng.

7

e. 02 giải khuyến khích Khẩu hiệu (Slogan) của Đại hội Thể thao Người
khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (không được chọn sử dụng): mỗi giải
5.000.000 đồng. Kèm theo tiền thưởng đoạt giải, người dự thi được tặng Giấy
khen của Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT.
g. 02 giải khuyến khích Bài hát của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần
thứ 31 (không được chọn sử dụng): mỗi giải 10.000.000 đồng.
h. 02 giải khuyến khích Bài hát của Đại hội Thể thao Người khuyết tật
Đông Nam Á lần thứ 11 (không được chọn sử dụng): mỗi giải 10.000.000
đồng.
3. Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh
triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hội Mỹ Thuật Việt Nam, Hội Nhạc sỹ
Việt Nam tổ chức công khai việc trao giải thưởng cho những người dự thi có
tác phẩm đoạt giải.
IX. Quy định về quyền sở hữu đối với những tác phẩm đoạt giải:
1. Đối với các tác phẩm đoạt giải, quyền sở hữu tác phẩm được chuyển
giao cho Tổng cục Thể dục Thể thao. Tổng cục Thể dục thể thao có đầy đủ các
quyền của chủ sở hữu tác phẩm như quyền sử dụng, khai thác tác phẩm đoạt
giải theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
2. Tổng cục Thể dục thể thao được sở hữu tác phẩm vô thời hạn, có
quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với những tác phẩm đoạt giải.
3. Tổng cục Thể dục thể thao toàn quyền quyết định về việc chọn mẫu
biểu trưng, biểu tượng vui, khẩu hiệu, bài hát được ứng dụng trong đại hội.
4. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các biểu
trưng, biểu tượng vui, khẩu hiệu, bài hát tham gia cuộc thi này để tham dự
cuộc thi khác.
X. Tổ chức thực hiện:
1. Thể lệ này được thông báo rộng rãi trong toàn quốc. Việc sửa đổi bổ
sung thể lệ được thực hiện khi có văn bản của Ban tổ chức cuộc thi.
2. Đối tượng dự thi, thành viên Ban tổ chức, Hội đồng Giám khảo và
những người liên quan có trách nhiệm tuân thủ các quy định của thể lệ này./.

Nơi nhận:
- Tổng cục Thể dục thể thao;
- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm, Bộ
VHTTDL;
- Cục Nghệ thuật biểu diễn
- Hội Mỹ thuật Việt Nam;
- Hội Nhạc sỹ Việt Nam;
- Ủy ban Olympic Việt Nam;
- Hiệp hội Paralympic Việt Nam;

TỔNG CỤC TRƯỞNG
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- Lưu: VT, VP (TĐTT), Chung.30.

Vương Bích Thắng
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