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THÔNG BAO
The l Cuc thi sang tác biêu tu'qng (Logo)
và khâu hiu (Slogan) Dii ljch Con Dão
I. MJC JJCH CUQC THI
Lra chon duçic biu tuqng (Logo) và khu hiu (Slogan) du ljch Con Dáo có
tinh khái quát cao, darn bão tInh thâm m5, dc thu dê chInh thirc sfr ding trong các
hoat dng tuyên truyên, xüc tiên, quãng bá du ljch Con Dâo, hInh thành thuong
hiu dc dáo, d.c tnmg cho du ljch Con Dão.
Xây dirng b nh.n din thuong hiu du ljch Con Dâo, dua hInh ânh du ljch
Con Dáo xuât hin chuyên nghip, an tu'qng, hap dan du khách trong nuc và quôc
tê.
II. DOT TU'€NG VA DIEU KItN D1J' THI
1. Di ttrçrng thy thi
Các co quan, to chüc, don vj, cá nhân trong và ngoài nuâc.
Thành viên Ban t chüc, Hi d6ng ngh thut dirçc tham gia dir thi nlurng
không disqc tham gia châm tác phâm cüa mInh.
2. Ho so' diy thi bao gôm
Dan däng k) d? thi (theo mu Phn Phii 1iic): 1 ban.
San phm dr thi, bao gôm:
(1) Mâu thit k (xem chi tiêt muc 111/2): 7 ban.
(2) Thuyt minh mô tã tu&ng di kern mu thit k không qua 1000 tus (7
ban)
(3) Tài 1iu b sung theo yêu cu nu sau khi chrn so khão, ducc ch9n vào
chung khão.
Ngôn ngü si:r diing trong h so và mô tâ san phm: ting Vit.
3. Thôi gian to chtrc Cuc thi
3.1. Phát dng cuc thi
- Thông tin v Cuc thi duçc däng tâi trên các phl!ong tin sau:
+ Cng thông tin din tr Du ljch Con Dáo: condao.com.vn
+ Cng thông tin din tü UBND huyn Con Dão: http://condao.bariavungtau.gov. vn
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+BáoBàRja-VüngTàu.
+ Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh Ba Rja- Vüng Tàu.
+ Song truyn thanh - truyn hInh huyn Con Dáo.
+ Trén các phucing tin thông tin dai chiiing khác thông qua: Sâ Van hóa và
The thao tinh Ba Rja - Vüng Tàu; Sà Du ljch tinh Ba Rja - Vüng Tàu, Trung tam
Thông tin và Xiic tiên Du ljch tinh Ba Rja - Vüng Tàu; Hi Van hQc Ngh thut
tinh Ba Ra - Vüng Tàu.
+ Các tmng Dji h9c: Dai h9c kin trñc Thành phô Ho ChI Mirth; Dai hçc
M thu.t Thành phô Ho ChI Minh và Ha Ni...
+ Sà Van hóa - Th thao và Du ljch các tinh, thành ph&
+ Cãc trang rnng xã hi khác (facebook, zalo...).
3.2. Tho'i gian diy thi
Thôi gian nhn tác phm dir thi: Tr ngày ban hành Thông báo th l Cuc
thi den hêt ngày 15/9/202 1 (tInh theo dâu bixu din).
Th?'ci gian chm thi: Cui tháng 9/2021.
Thai gian cong b và trao giâi thuàng: Dr kin cui tháng 10/202 1 (Ban To
chirc së thông báo ci the sau).
3.3. Htro'ng dn xãy dirng ho so' tác phâm dr thi
Co quan huâng dn trong qua trInh xay dirng h so dr thi:
- Phông Van hóa vâ Thông tin huyn Con Dão; s din thoai:
(0254)3830140.
- Dja chi np h so dr thi: Phông Van hóa và Thông tin huyn Con Dão, s
28 dung Ton fXrc Thãng, huyn Con Dâo, tinh Ba Rja- Vflng Tàu.
- Email: thietkelogocondao@gmail.com.
- MQi thc mc v Cuc thi xin vui lông lien h Ong HuS'nh Van Hung —
Chuyên viên Phông Van hóa và Thông tin huyn, so din thoi: 0918429739.
3.4. Cong ho kt qua và trao giãi thu'ô'ng
- Các tác phrn vào vông Chung kháo së di.rc tnrng bay trin lam ti huyn
Con Dâo dê lay kiên ctng dông.
- L trao giãi drrcic t chüc trang tr9ng tai huyn Con Dáo vói s1r tham dir
lânh dao tinh dja phuong, co quan báo chi...
III. TAC PHAM DU THI
1. Ye ni dung
- Tác phrn dr thi hçTp l bao gm biu ti.rçmg (Logo) và khâu hiu (Slogan).
- Holic tác phâm dr thi hçip l là biêu tuqng (Logo).
- Hoc tác phâm dir thi hçp l là khu hiu (Slogan).
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1.1. Dôi vó'i biêu tu'çrng
- D nh.n din, to cam xüc, n ti.xqng vâi cong chüng; có tInh lien tlx&ng,
lien kêt cao, thun lçii cho vic in an, phóng to, thu nhö, dap nôi, gia cong trên mi
chat lieu;
- Biêu tucmg dr thi không vi phm thun phong, m t11c cüa Vit Nam,
không sao chép, trüng 1p vOi bat kS' hInh ãnh, biêu tuçlng nào trong và ngoài nthc;
không vi phm bàn quyên tác giá;
- Biu tugng dir thi phài là tác ph.m chua hrçic cong b trên bt kS' phucing
tin thông tin dai chiiing; chua tfrng tham gia bat cir cuc thi nào trong và và ngoài
nuc.
- Bang thuyt minh tuàng, nghia cüa Logo: TrInh bay trên 01 (met) t
giây khô A4, dng chü Times New Roman, cà ch& 14.
1.2. Di vói Khãu hiu (Slogan)
- Ni dung câu Khu hiu ngtn gçn, d nhâ, gay n tugng, d nhn din.
- The hin duçc tInh djnh huâng, tiêm näng, th math ye tiêm nàng, dc
tri.rng riêng cüa Con Dão.
- The hin bang 02 (hai) kiêu chü viêt: tiêng Vit và tiêng Anh.
- Bang thuyt minh ti.r&ng, nghia cüa câu khâu hiu: TrInh bay trên 01
(met) to giây khô A4, dng chü Times New Roman, c chir 14.
1.3. San phâm dy thi
- Tác phm d? thi: Mt b mu thit k (nhi.r miic 111.2) dixçc coi là mt tác
phâm dir thi.
- Mi t chüc, cá nhan tharn gia cuc thi có th gui nhiu tác phâm, không
han chê sO luçrng. Các mâu thiêt kê dêu phãi di kern bàn thuyêt minh tuOng. Các
san phâm dir thi không phãi là dôi tuqng tranh chap bàn quyên tác già; chua duc
sir ding hoc xuât hin trên bat kS' phuong tin thông tin dai chüng nào 0 trong và
ngoài rnthc; chua gui tham dir cuc thi nào. Ban To chirc khOng chju trách nhim
nêu bài dr thi không den duc Ban To chrc do các li k5 thut. Ban To chüc
không trá iai bài dir thi.
2. Yêu cu ye mu thit k
- Dijyc in hoc the hin trén môt mt trang A4 (21cm x 29.7cm) nén träng,
khOng dông ké. Trong trang A4 trinh bay logo lOn in màu dt 0 chInh giüa, phIa
trên, logo nhO in den trãng dt 0 ben phâi, phIa duOi. Logo iOn (màu) Co kIch thu'Oc
(dai/rng) không qua 15 cm; logo nhO (denitrang) có kich thuOc(dài/rng) khOng
qua 3cm; phIa góc trên ben trái ghi ma so ti1 chçn gOm 5 chtt sO (vi dii: 01234).
- Các phn cüa bãi thit k phãi rO rang, d nhndin; các khoâng trng giia
cac phân cüa Logo phãi duçic the hin rO net, cvm do h9a dam bão tách rOi các
phân chU viêt (néu có) và các phân khác khOng ành hithng, mâu thuân nhau.
- Không trInh bay phn Logo dé len hoc bj dè bOi các phn chü.
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- Toàn b bài thi& k thrçc xuAt thành loai hInh ãnh d hça k thut s djnh
dng *.JpG, kern theo thông so chi djnh màu.
* Ch d màu CMYK, RGB
* D phân giãi 600 dpi.
3. Các thI sinh thrçrc Ban To chirc chQn vào vông Chung khão phãi ho
sung them nh&ng thành phân sau trong h so' (truwc ngày diên ra Chung
khão 08 ngày):
- USB thiêt k file gSc.
- Logo chinh thirc (màu) diiçc in 7 bàn trên giAy A4 nn trAng, không dông
ké. Trên bài dir thi không ghi bat kS' k hiu nào khác ngoài 1 mâu thiêt kê trén.
- Logo phài có chi dn thit k chi tit: kich thrn9c, hInh dáng, duô'ng net,
màu sac, ch viêt. D dày cüa ht mirc, các chi So màu dôi v&i trng diem, duô'ng,
màng miêng phài di.rçc quy djnh chi tiêt theo thông so k thut.
- Bàn cam kt bang van bàn ye quyên tác giã dôi vói tác phAm giri dir thi.
- Van bàn thôa thun cüa ttp th tác già üy quyn cho mt hoc mt nhóm
tác giá dirng ra di din dir thi (dôi vOi tác phâm dir thi thuc nhiêu tác già).
4. Tiêu chI dánh giá san phâm diy thi Logo và Slogan
- Th hin dn du 1ch xanh, ben vitng vâ than thin.
- The hin duçic net dc dáo, dc tnmg càa rung, nüi, biên, dào...
- Dt diicic nhng yéu cAu v thit k nhu: thAm m, d nh, d nhn bit, An
urong, phü hgp vâi xu the hin dai, hi nhp (the hin qua màu sac, drung net, bô
ciic,ynghia,...).
IV. GIAI THU'NG, BAN QUYEN VA QUYEN S
DAT GIAI
1. C

HUt TAC PHAM

CAU GIAI THIfNG

1.1. Vé biêu tu'qng du Lch (Logo)
- 01 giài nhAt, trj giá 70.000.000d/giãi (Bay mucyi triu dng), giây chrng
nhn cüa UBND huyn.
- 02 giãi khuyn khIch Logo, trj giá mi giãi 10.000.000d/giâi (Mi.rui triu
dong), giây chirng nhn.
1.2. ye khâu hiu (Slogan)
- 01 giài nhAt, trj giá 20.000.000d/giài.
- 02 giâi khuyên khich Slogan, trj giá mi giài 3.000.000d/giài.
UBND huyn Con Dão t chirc cong khai trao giãi thuing t?i huyn Con
Dão. Tin thi.râng các giài nhât duçrc trao trirc tiêp cho thI sinh có san phâm dr thi
dat giài hoc ngthi duçic tác già có san phâm dir thi dat giài üy quyên nhn giâi.
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Ban T chirc së Co van ban chi tit quy djnh mrc h trçl kinh phi di laj, an,
nghi gi:ri den các tác giâ có tác phâm dr thi dat giâi nhât den tham dir Lê trao giãi
thithng.
1.3. TruOng hqp Logo vâ Slogan &rcYc chçn không cüng mt tác giãlnhórn
tác giã, Ban To chüc Cuc thi s quyêt djnh kêt hcrp Logo và Slogan vói nhau dê
tao ra tác phâm có giá trj phiic vii phát triên du ljch Con Dão.
2. Ban quyn tác phâm
- DM tuqng dir thi chju trách nhim v ban quyn mu thit k Logo, câu
Slogan vâ thuê thu nhp cá nhân.
- Trong tru&ng hçip, vic tranh chp ban quyn tác giá phát sinh sau khi san
phâm dr thi dat giâi, dôi tuçlng dir thi do phãi chju hoàn toàn trách nhim truOc
pháp lu.t và các to chirc, cá nhân lien quan.
- Mci chi phi lien quan dn giâi thirOng duqc thirc hin theo quy dnh cüa
Pháp lut Nuâc Cong bOa xã hi chü nghia Vit Nam së do to chirc hoc Ca nhân
triing giãi chju trách nhim.
- D rOt khOi cuc thi, di tuçlng dr thi phãi thông báo vâi Ban to chüc bang
cách giri thu din tü tOi dja chi thietke1ogocondaogmai1.com hoc gi:ri bang
dithng biru din den dja chi: Ban To chuc cuc thi theo d!a chi: PhOng Van boa
và Thông tin huyn Con Dáo, so 28 dis?mg Ton Due Thãng, huyn Con Dâo, tinh
Ba Rja - VQng Thu. DT: 02543.830140,0918429739 truâc thai gian hêt han np
bài thi cOa Ban to chOc 07 ngày. Ban To ch0c sê trã 1i thI sinh bang email hoc
van ban chinh thüc dê xác nhn sau khi nhn duçc thông tin xin rOt ho sc cOa thI
sinh.
3. Quy dlnh ye quyn sO' hfru di vói nhüng tác phãm dt giãi
- UBND huyn Con Dâo duçic sà hUu ban quyn sr ding vO thai han cüng
nhu toàn quyen däng k s& hru trI tu dOi vói nhffiig Logo, Slogan dat giãi theo
mvc dIch cOa huyn.
- UBND huyn Con Dão có toàn quyn sir diing tt cã các thành phn cu
thành cOa các tác phâm tham dr và dã dat giãi dê duc O'ng diing trong thrc tê.
- Ban To chirc có quyn yêu cu tác giãi si:ra dôi, b sung mt so chi tit cOa
tác phâm dir thi cho phO hçp và hiu qua hon.
- Ban To chirc không chju trách nhim v nhQ'ng tranh chip quyn tác giá vá
quyen lien quan. Nêu phát hin Logo và Slogan dat giãi 'vi pham ban quyên, Ban
To chIrc cO quyên hOy bO ket qua và thu hOi giãi thithng dôi vi tác phãm do.
- Nhü'ng tác phâm dir?c lira chn, nhtxng chua dat yeu cAu, Ban TO chrc së
dé nghj tác giâ diêu chinh, bô sung cho phO hqp vi ni dung Cuc thi.
- Ban 11 chirc không hoàn trã li di vOi nhu'ng tác phm không dat giãi.
4. Kt qua cuc thi sang tác: dugc thông báo tren COng thông tin din t1r
du ljch Con Dáo: condao.com.vn và mt so phuong tin thông tin dai chOng khác.
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V. DANH MIJC PHU LUC KEM THEO
Phi 1iic 1: Giâi thiu thng quan v Con Dáo.
Phi,i liic 2: Mu don clang k)" dir thi./.'4
Noi nhân:
- Thng trijc Huyn üy;
- Thtr&ng trrc Hi dông nhân dan huyn;
- Chü tjch vã các PCT. UBND huyn;
- Ban To chüc cu,c thi;
- Hi M5' thut Viêt Nam;
- Hi Van hçc Ngh thut các tinh, thành;
- Các tnr?mg Dai hçc, Cao dang m thut;
- Các hoa si thiêt kê;
- Các Hi kiên trñc sti tinh, thành phô;
- Các câu lac bô m thut;
- Các tác giâ tham gia cuc thi;
- Các cor quan, danvj lien quan;
- Các to chtrc báo ton thiên nhiên;
- Liru: VT, VHTT. J3.:,

TM. BAN TO CHC
TRUOTG BAN

PHO CHU T!CH UBND HUYtN
Nguyn Thiiy Nga
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Phii luc 1
GIO1 TH1U TONG QUAN VE CON DAO
1.VitrIdjal

Con Dáo là mOt huyn dâo a phIa Dông Nam cüa To Quc, thuc tinh Ba
Rja — VUng Tàu, cách thãnh phô Viing Tàu 179 km, each thành phô Ho Chi Minh
230km, cách câng Trân Dê, tinh Soc Träng khoãng 90 km.
Con Dào là qun dão gm 16 hOn dão, din tIch tr nhiên (phn dt lin)
khoãng 76km2, trong do dão lan nhât là hon Con Stin, din tich khoãng 52km2 là
trung tam kinh tê - chinh tn - vn hOa — xã hOi cüa huyn.

Con Dào là vimg dt c, vai rthüng phát hin v kháo c h9c gAn day, cho
biêt lap cu dan dâu tiên dA cO mt tai Con Dão cách day ti.'x 4000 — 5000 närn. Lap
cu dan ây có môi quan h 'à bOa gãn gui vài thu nhan các di chi kháo cô thuOc
hu kr dông thau, sa k' do sat ô km vijc song Dông Nai. Vói hai loai hInh di chi
"Con Bâu" và di chi "loai hInh hái dáo" trén nhitng giông cat gãn bàu nuac ngt
huóng biên, nhiz các di tIch Cu trü a Hang Duxmg, S& Tiêu, Con An Hãi, Ben Dam,
HOn Cau, Con Miêu Ba hay di tIch mO Con HãiDäng... cho thây cu trü và van hóa
cüa chü than dâu tiên trên quân dão nay thai Tiên sir - Co sir.
2. Tom hrqc hch sU' hành chinh

Theo kt qua khão c hoc, các nhà nghiên cfru cho rng Con Dâo dã có su
hin din cüa con ngutii tr thai tiên sr qua các di vt cong ci tao tác, duçic xác
djnh a vào khoãng giUa sa k' thai di Kim khI và có quan h mt thiêt vOi di 4t
gôm th&i tiên Sa HuS'nh s&m a Nam Trung Bô và Dông Nam B.
Tnràc thai Pháp thuOc, Con Dão thuc tinh Ha Tiên, sau dôi cho tinh Vinh
Long quãn 1.
Này 16 tháng 5 näm 1882, Tng thng Pháp Jules Grévy k sc lnh cong
nh.n quân dáo Con Lôn là mOt qi4n cüa Nam Ks'.
Ngày 15 tháng 01 nam 1977, k' hp thr 2, Qu& hi khOa VI, ban hânh
Nghj quyêt dôi ten Con Dão thành huyn Con Dão thuc tinh Hu Giang.
Ngày 30 tháng 5 näm 1979, Quc hi khOa VI, kr hop thir 5 ban hãnh Nghj
quyêt thành 1p Dãc khu VOng Tàu — Con Dáo, Con Dáo trô thành qun thuc Dc
khu Vung Tàu — Con Dáo.

Ngày 12 tháng 8 nàm 1991, Quc hOi khOa VIII, k' hop thr 9 ban hành
Ngh quyêt thành 1p tinh Ba Rja — Vng Tan, Con Dáo tr& thành huyn thuc tinh
Ba Ria — Vflng Tàu den nay. Huyn Con Dâø là chinh quyên mt cap, không có
cap xã, phLrang, thj trân. Dan so hin nay gân 12.000 ngu?ii.
3. Oja I h.r nhiên
Qun dào Con Dâo Con Dão cO tng din tIch dt nôi là 76 km2, trong do
dão IOn nhât là dão Con San 51,52 km2. Dão nay có dja hInh dôi nüi, iru the bai
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các day dá granit chay tü phIa Tây Nam dn Dông Bc, che chO cho các vüng vjnh
cüa dão cã ye hai phia khôi nhthig luông gió manh. Diem cao nhât cüa quân dáo là
dinh nüi Thánh Giá trên dão Con Scm, cao 577 m. Dja chat quân dào có tInh da
dng cao, gôm dá macma Mesozoi xâm nhp axit, dá macma phun trào axIt và
phun trào trung tInh và tram tich d tü.
4.KhIhâu
KhI hu Con Dão mang dc dim a xIch do - hâi dirang nóng m, chia
thành hai müarö ret: müa mua kéo dài t1r tháng 5 den tháng 11 vã müa khô kéo dài
tr tháng 12 den tháng 4 nàni sau. Nhit d trung bInh nãm là 26,9 °C. Tháng 5 oi
birc, cO lüc nhit d len den 34 °C. Li.rcng mt.ra bInh quân trong nãm dat
2.200 mm; mira it nhât vão tháng 01. Quândão Con Dão nãm a vüng giao nhau
giüa luônghâi liru am tr phia Nam và luông hái hru 1inh tü phia Bàc. Nhit
do ni.rac biên tr 25,7 °C den 29,2 °C.
5. Di tIch lich sfr Con Dão
Khu di tIch ljch sü cách rnng nhà th COn Dão, thuc huyn Con Dáo, tinh
Ba Rja — Vüng Tàu (vâi quân the 20 di tIch). Näm 1861, thrc dan Pháp chiêm Con
Dão và l.p ra h thông nhà tü vào nãm 1862, ké tr do, Con Dào tra thành "Dja
ngic iran gian" trong suôt 113 närn (1862— 1975). Trong ljch sü, thijc dan Pháp và
den quôc M9 âã cho xây 08 tri giam lan và 02 khu bit 1p (Bit 1p Chuông cçp
Pháp và bit 1p Chuông Bô), gôm 117 phông giam hcn nhO, 44 xà urn, 504 phOng
giam "bit 1p chuông c9p" và 18 s0 tñ.
Nàm 1979, Khu di tIch ljch sü Con Dão dã duçic B Van hóa — Thông tin
(nay là Bô Van hóa The thao vã Du ljch) dc cách cong nhn là Khu di tich dc
bit quan tr9ng cüa Quôc gia, vOi 17 di tich thành phân.
Ngày 10/5/2012, ThU tung ChInh phU k Quyêt djnh s 548/QD-TTg xêp
hang Khu di tIch nhà ti Con Dào là Khu di tIch Quôc gia dc bit gOm 20 diem di
tIch.
6. Tài nguyen sinh thai
Dão Con Scm va nhiu dáo nliô khác thuc qun dáo nay dêu có r1rng. Vum
quôc gia có 5.472,5 ha dat có rüng, bAng 93% tong din tich dão ni thuc Vum
quôc gia. Hin nay, dã ghi nhn 1.077 loài thirc vt cO mach. Mt dac diem nôi bat
cUa khu h thrc vt Con Dão là t?i day có 44 loài thirc vat lan dAu tiên thrc mô tä
tai các dão. Nhiu loài mang ten các dla danh cUa vUng nhir DAu COn San
(Dipterocarpus condorensis), Büi COn San (hex condorensis), Dçt Sành Con San
(Pavetta condorensis) và Lu Con Scm (Psychotria condorensis).
Dn nay dã ghi nhn dtrc 25 loài thU, 85 Ioãi chirn và 32 loài bô sat và 13
loài ch nhái t?i Vu?in quc gia Con Dào. Mc dU so lucmg loài tuung di thp
tihung mt dO cá the 'a thiRrng cao, rnit sO loài và phãn loài dc hthi cho ving nhu
Soc den Con san (Ratufa bicolor condorensis), Soc mun (Callosciunis
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finlaysonii),Thn thn ngrii trôn (Cnemaspis boulengeri), Rn khim Con dáo
(Oligodon condaoensis), Thin 1n giun (Dibamus kondaoensis) vâ Khi duôi dài
Con Dão (Macaca fascicularis condorensis). Co nhiu loài chim i Con Dão không
tim thy i bt k' mt nm nào khác i Vit Nam nhi.r B câu nicoba (Caloenas
nicobarica), chim Diên biting trng (Sula leucogaster) và Gm gI trng (Ducula
bicolor).
H sinh thai biên V.rn quôc gia rtt da dang vài các h sinh thai nhu rung
ngp mn, h sinh thai các ran san ho và h sinh thai thám cö bin.
Rung ngp mn có khoãng 31 ha vâi 46 loài thirc vt phân bô xung quanh
các khu virc nhu: HOn Ba, d9c b? biên phIa tãy Hon Bay Canh và d9c theo bi biên
phIa Nam, phIa Bc cüa dáo Con Son.
Các ran san ho COn Dão thuc loai c xua nht 0 Vit Nam, phân b tai
khu vijc nuàc nông xung quanh các dão, chim tong din tIch khoãng 1 ,.800 ha vi
hon 360 loài dã ducic ghi nhtn trong vüng bin Con Dáo.
Thãm cO bin Con Dáo cO khoâng 1.040 ha nai ton tai quãn the cña loài thii
bin bj de doa tuyt chüng trên toàn cu là loài Bô biên Dugong dugon,
yuan qutc gia Con Dão là noi lam to quan tr9ng cUa loài Rüa xanh
(Chelonia mydas) loài ràa bin diang b die d9a tuyt chüng trên toàn câu. Hang
näm, khu vrc dã ghi then duçc hcm 500 cá the cái dn lam tO sinh san t?i 18 dja
dim trong Vithn quc gia vri tng s t len dn hcm 1.500 t& Gn 80% các t
duçc lam trong thi gian tr tháng 6 dn tháng 9. Di mi (Eretmochelys imbricata
— loài nguy cp) cüng tfrng xut hin i mt s khu vrc. Ngoãi ra, mt s các Ioài
dông vt bin cO vñ cüng dã durçvc ghi nhn t?i Vix&n quc gia Con Dão.
Con Dão &rçvc thiên nhiên ban tang môi tnring sinh thai tr nhiên phong
phü, Vuun quc gia Con Dão quãn 1, bão tn tài nguyen rirng và tài nguyen biên,
vxi nhiu Ioài dng thijc vat däc hun, qu' him nhu Khi duôi dài Con Dão, Soc
den Con Dâo, chim diên buing trng, chim gm ghi trng, b câu Nicobar, cá heo,
cá ni.rqc, rCia bién, Dugong (bO bin)....
COn Dão có môi tmng tr nhiên xanh sach dp và khI hu on hôa quanh
nãm, mat me. Bin Con Dáo vó'i ngix trung rng lrn dánh b.t hái san cüa ngu dan
tñ' các tinh mien Trung trâ vào. Vi nhung 1i th v tim nàng tài nguyen sinh
thai, di tIch ljch su, rnOi tri.rung hoang so, ..., Con Dão hi ti dày dü các tim
nãng, hirn dja phucing nào có dugc dé khai thác phát trién bn vfing djch vii du
ljch bin, dáo ch.t 1uçing cao theo chü tri.rcing dnh huing cüa Thu trnrng ChInh
phü.
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7. Dnh htróng phát trin Khu du qch quc gia Con Dim theo Quyêt
dlnh 870/QD-TTg ngày 17/6/2015 cüa Thu ttr&ng Chinh phü
Con Dáo có v tn chin hrçTc dc bit quan tr9ng a trên câ hai phucrng din
kinh tê và dja chInh fri v&i các yêu to dc thu ye vi tn dja l, diêu kin tir nhien,
lch si'r, con nguai. Con Dào có nguôn tài nguyen thiên nhiên phong phü, da dang,
có din tich cap quôc gia dc bit cüa cá nuâc, dã và dang tto tiên dê vthig chAc dê
phát huy the mnh tranh thu các nguôn lc xây dirng và phát triên. Cüng vth do,
Viran quôc gia Con Dão drçic to chüc UNESCO cong nhn là vüng dat ngp nuóc
cO tam quan trQng quôc tê (gQi là khu Ramsar) vào näm 2014.
Con Dâo là mt trong 21 khu du ljch quc gia cüa Vit Nam. Nth day duqc
nhiêu du khách dánh giá là thiên dirang cUa nghi di.ring và khám phá thiên nhiên
(rmg và biên). Con Dâo dirçic xem là hon dáo du ljch vài nhüng bãi tam hoang so
tuyt dçp, lan nizôc trong xanh mat lnh, bãi cat dài phäng mm. Không khi trên dáo
trong lành. Con Dáo sO' h&u nhitng cánh r&ng nguyen sinh và biên duçic báo ton da
dng sinh h9c chat chè. Con Dão không chi là nth nghiên cüu cüa các nhà khoa
h9c ma cOn là ncii dê du khách den du ljch khám phá, trãi nghim thiên nhiên vO'i
các chuong trInh du ljch sinh thai biên, dão hap dan nhu boi In xem san ho, sinh
vt biên, quan sat rcia biên len bâi dé tnrng vào ban dêm, thã rcia con ye dai d1.rong,
các tour leo rn1i khám phá rung mua nhit dth hãi dão.
Tháng 5 näm 2011, tap chi Travel Leisure gi Con Dáo - noi cO "nhtng vách
dá doe dimg ben canh nhüng bài biên hoang so và Ian nuâc xanh trong vat" - là
mt trong nhftng dáo bI an và tot nhât the giài. Tuong tr, Lonely Planet cting xêp
Con Dáo vào danh sách nhftng dão bi an và tot nhât the gi&i, dOng thO'i ca ngçri
Con Dáo là "thiên duO'ng thiên nhiên vài nhüng cánh nirng rm rap, lan nuâc màu
ng9c bich, nhftng bài cat tràng và là ngôi nhà cüa bô biên, cá heo, rüa biên và
nhing ran san hO ngoan miic"...
Ngày 25/11/2005 Thu tuàng ChInh phü phé duyt phát trin kinh t - xã hti
Con Dão den näm 2020, theo do, "xây drng Con Dáo thành Khu kinh tê - Du ljch
và dlch vi chat lucing cao gAn vâi báo tOn, ton tao khu di tIch cách mng dc bit
cUa Vit Nam và phát trien, nãng cao giá trj Vu&n quôc gia COn Dào".
Ngày 17/6/2015, ThU ttthng ChInh phU phê duyt Quy hoach tong th phát
triên Khu du ljch quôc gia Con Dáo, tinh Ba Rja — VUng Tàu den näm 2030. Trên
CO SO Quyêt djnhsô 87.0/QD-TTg cUa ThU ti.ràng ChInh phU, UBND tinh Ba Rja —
Ving Tàu dA thành 1p Khu du ljch quôc gia Con Dão trên co sO' Ban Quãn l' các
khu du ljch Con Dão vào tháng 6/20 17. Khu vrc quy hoach phát then Khu du ljch
quôc gia con Dão thuc dja gith hành chinh huyn COn Dáo, bao gôm 16 dáo lan
nhO vói tong din tIch dat nOi khoãng 75,15km2 và din tIch m.t nuâc khoáng
14.000km2.
Quan dim phát tnin Khu du ljch qu6c gia Con Dão trên CO sO' khai thác hgp
l' the manh ye giá fri tài nguyen thng, bien Vu?m quôc gia Con Dão; phát huy các
Khu di tich ljch sir dc bit quOc gia Con Dâo. lfu tiên phát tnien các loai hInh dii
ljch sinh thai, nghi dwing cao cap, du ljch van hóa — ljch th - tam linh, dông
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th?ii gn k& vri thj truông quic t và nâng cao tInh cnh tranh vâi du ljch các dão
khác trong và ngoài nuóc.
Phn du dn 2030, Con Dáo trâ thành khu du ljch sirih thai bin dão và van
hóa — ljch sr - tâmlinh chat lucing cao, dc sac tam cckhu vrc và quôc tê vói h
thông cci sâ 4t chat k thut dông hO, hin di; san phâm du ljch có thrning hiu,
sue cinh tranh cao, mang dm dc trtin van hóa truyên thông gan lien vói phát
huy các giá tn cüa Khu di tich ljch si quôc gia dc bit Con Dáo; chuãn bj các diêu
kin can thiêt dê tth thành do thj du ljch.
Tai Nghj quyêt cüa Ban Chip hành Dáng bO huyn nhim k' 2015 — 2020,
Du ljch Con Dáo duçc xác djnh là ngành kinh tê miii nh9n, các ngãnh djch viii khác
dêu phic vii cho nàrih du ljch djch vi; Nghj quyêt Di hOi Dãng bO huyn thim
k' 2020 — 2025, tiêp tc c câu kirih té huyn dão theo hixOng "Du ljch — djch vii,
cong nghip, nông nghip", t) tr9ng các ngành kinh tê du ljch — djch vi chiêm
trén 90%. Huyn Con Dáo dã và dang thu hut mi nguôn hrc trong và ngoài nuâc
phát triên co s& ha tang, giao thông, phát triên Con Dâo tr& thành do thj du ljch vào
näm 2030, là diem den hap dn cüa du khách trong và ngoài rn.rOc vâi các loai hInh
du ljch nhu: du ljch sinh thai, nghi dung biên; thäm quan dão; trái nghim di san
thiên nhiên và tim hiêu giá trj ljch sir - van hóa — tam linh.
Vói im th v tim nãng tâi nguyen du ljch da dng, phong phü và djnh
hrràng phát triên du ljch djch viii biên dáo chat krçing cao, huyn Con Dão kS' vong
thông qua cuOc thi nay tIm duçic Logo và Slogan du ljch Con Dão dOc dáo, dc
thing phiic vi cho cong tác xüc tiên, quáng bá, earth tranh vài các khu du ljch
khác trong nuâc và quôc tê./. (

BAN TO CH(JC CUQC THI
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PHU LUC 2: MAU DON DANG K D THI
CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM
Dôc lap — Tu' do — Hanh phñc
BUN BANG KY DV THI
Sang tác biêu ttrylig (Logo) và khu hiu (Slogan) Du llch Con Dào
KInh gi'i: Ban To chüc cuc thi sang tác biéu tung (Logo)
và khâu hiu (Slogan) Du ljch Con Dào
Ten cá nhân/tô chüc tharn gia dr thi
Ngày, tháng, nãm sinh (nu là cá nhân):
S CMIND/Thê can cuâc
ngày cp
Noi cAp'
GiAy üy quyên (di vri tp the)'
Dan vj cong tác (nêu co)
Dia chi lien !ac
Email
Diën thoai
Tôi/chüng tôi/dcm vl dàng k' tham dir Cuc thi sang tác biu tugng (Logo)
và Khâu hiu (Slogan) du ljch Con Dâo.
S 1ucng tác phAm dr thi
Ho sO' thy thi gIm có:
1. Phiêu däng k dr thi theo rnu.
2. 01 phong bI dã án tern và ghi rO h9 ten, dja chi, so din tho?i lien lac cüa
ngthi dir thi.
3. Mâu thiêt kê Logo (Q7bài).
4. Mâu thiêtkê Slogan (07 bàn).
5. Bàn thuyên minh, mO tá ' ti.râng tác phâm dirthi (07 bàn).,
6. Bàn cam kêt bang van bàn ye quyên tác giâ dôi vOi tác phâm dir thi.
Sau khi nghiên cü'u The 1 cuc thi, tôi /chüng tôi xin tham gia cuc thi thit
kê Logo và Slogan Du llch COn Dão. Tôi/chüng tôi cam két không vi pham quyên
sâ h&u tn tu và thirc hin nghiêm các diêu khoán duçc quy djnh trong The l
Cuc thi. Tôi/chüng tôi chju hoàn toàn trách nhim tnr1c pháp lut./.
ngày
tháng
nãm
Ca nhânlTô chüc viêt dan

