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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hạ Long, ngày 22 tháng 02 năm 2023 

 

THỂ LỆ 

Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), tranh cổ động tuyên truyền  

chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 

 (30/10/1963 - 30/10/2023)  

 

Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-SVHTT ngày 22/02/2023 của Sở Văn hóa và 

Thể thao tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), 

tranh cổ động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng 

Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023);  

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-SVHTT ngày 22/02/2023 của Sở Văn hóa 

và Thể thao về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức 

cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), tranh cổ động tuyên truyền chào mừng kỷ 

niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023).  

Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), 

tranh cổ động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng 

Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, 

động viên nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh ra sức thi đua lập thành tích thiết 

thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh; đồng thời giúp 

người dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về quá trình thành lập và phát triển 

của tỉnh. 

- Cuộc thi nhằm lựa chọn được biểu trưng (logo), tranh cổ động tuyên 

truyền để sáng tác bộ nhận diện tuyên truyền trực quan sử dụng chính thức phục 

vụ các hoạt động tuyên truyền, quảng bá chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành 

lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023); góp phần tạo nên thành công 

chung của các hoạt động chào mừng kỷ niệm. 

2. Yêu cầu 

- Các tác phẩm tranh cổ động được tuyển chọn phục vụ công tác tuyên 

truyền là những tác phẩm có tính cổ động cao, trực quan sinh động, đường nét, 

hình khối chắc khỏe, bố cục cân đối, chặt chẽ, màu sắc hài hòa, mang đậm nét đặc 

trưng văn hóa, con người và cảnh quan thiên nhiên Quảng Ninh. 
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- Biểu trưng (logo) chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng 

Ninh phải mang tính khái quát cao, thể hiện đặc trưng bản sắc văn hóa, con người, 

lịch sử, truyền thống, kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Ninh; quá trình thành lập và phát 

triển của tỉnh; được thể hiện dưới dạng bản vẽ đồ họa đảm bảo tính thẩm mỹ, khoa 

học, bản sắc văn hoá dân tộc và tính hiện đại,, dễ dàng nhận biết không giống với 

những biểu trưng đã có; Không phức tạp về đường nét và màu sắc đảm bảo thuận 

lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi nhằm sử dụng được trên các văn 

bản, các công trình kiến trúc.  

- Công tác tổ chức cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, khách 

quan theo đúng Thể lệ của cuộc thi và quy định của pháp luật; Đảm bảo chất 

lượng, tiến độ, thu hút được đông đảo các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên 

nghiệp; công dân, tổ chức trên toàn quốc.  

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Đối tượng tham gia 

- Tất cả các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp; công dân, tổ chức 

trên toàn quốc. Cuộc thi không hạn chế độ tuổi tác giả (trường hợp dưới 18 tuổi 

phải có người giám hộ hợp pháp làm đại diện đủ năng lực, hành vi dân sự trước 

pháp luật). 

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo (Hội đồng thẩm định) và Tổ thư 

ký không được tham gia dự thi. 

2. Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế về số lượng tác phẩm của 

mỗi tác giả. 

III. NỘI DUNG TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Đối với tác phẩm biểu trưng (logo) chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày 

thành lập tỉnh Quảng Ninh 

- Biểu trưng (logo) chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh thể 

hiện cô đọng nét đặc trưng tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh, những thành tựu trên 

các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng qua 60 năm xây dựng và phát triển. 

- Biểu trưng (logo) chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh có gắn 

dòng chữ “Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 

30/10/2023)”. 

2. Đối với tác phẩm tranh cổ động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh 

Quảng Ninh 

- Tuyên truyền, cổ động tới đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh 

thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 

(30/10/1963 - 30/10/2023). 

- Tình cảm của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh chào mừng kỷ niệm 

60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023). 
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- Tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng 

Ninh ý nghĩa to lớn, tinh thần nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của cả hệ thống chính 

trị để xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh như ngày hôm nay; ca ngợi thành 

tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh Quảng Ninh 

60 năm qua (1963 - 2023). 

- Biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tổ chức Đảng, đảng 

viên và nhân dân trên tất cả các lĩnh vực; những điển hình trong “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

- Cổ vũ nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh phát huy truyền thống cách 

mạng, tinh thần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng Quảng Ninh giàu 

đẹp, công bằng, dân chủ, văn minh. 

- Các tác phẩm dự thi phải thể hiện đặc trưng riêng của vùng đất và con 

người tỉnh Quảng Ninh. Các họa tiết, hình ảnh sử dụng trong tranh liên quan đến 

tuyên truyền chính trị: Sao vàng, búa liềm, quốc huy, hình ảnh Bác Hồ, khẩu hiệu 

tuyên truyền… phải đảm bảo đúng theo quy chuẩn, tạo hình phải phù hợp, mỹ 

thuật cao. 

IV. YÊU CẦU, HÌNH THỨC, SỬ DỤNG TÁC PHẨM DỰ THI  

1. Yêu cầu tác phẩm dự thi 

1.1. Đối với tác phẩm biểu trưng (logo) chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày 

thành lập tỉnh Quảng Ninh 

- Biểu trưng (logo) có tính duy nhất, biểu tượng cao, sáng tạo, không trùng 

lặp, tương tự, gây nhầm lẫn với bất cứ biểu trưng (logo), bộ nhận diện nào khác, 

không vi phạm quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

- Màu sắc không quá 04 màu, phù hợp in ấn, phóng to, thu nhỏ, chạm khắc, 

đắp nổi trên các vật phẩm, chất liệu khác nhau và đảm bảo độ phân giải cao, sắc 

nét, tương thích khi thể hiện dưới định dạng số và trên các môi trường số.  

- Đạt được những yêu cầu về vẽ thiết kế như: Đơn giản, thẩm mỹ, dễ nhớ, 

dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng, thể hiện được đặc trưng văn hóa, con 

người Quảng Ninh (thể hiện qua màu sắc, đường nét, bố cục, ý nghĩa…). 

- Mỗi tác phẩm dự thi phải kèm theo một bản thuyết minh ý tưởng sáng tác 

(không quá 300 từ); trên bản thuyết minh ghi rõ mã số giống như mã số đã ghi ở 

tác phẩm dự thi. 

- Tác phẩm gửi qua đường bưu điện thể hiện trên 01 trang giấy trắng khổ 

A4 (29,7cm x 21cm).  

+ Mặt trước của trang giấy A4 phía trên cùng ghi dòng chữ “Tác phẩm dự 

thi sáng tác biểu trưng (logo) chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh 

Quảng Ninh”. 

+ Ở giữa trang giấy là biểu trưng (logo) được in màu, kích cỡ mỗi chiều 

không quá 15cm đặt giữa trang giấy; phía dưới, bên phải của trang giấy là biểu 

trưng (logo)  thu nhỏ được in đen trắng, kích cỡ mỗi chiều không quá 03cm.  
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+ Mặt sau, phía dưới, bên phải của tác phẩm dự thi, tác giả ghi mã số tự 

chọn gồm 6 ký tự viết in hoa: trong đó có 4 ký tự là chữ số và 02 ký tự là chữ cái 

(Ví dụ: 12A34B). Ngoài những nội dung trên, mặt trước, mặt sau tác phẩm dự thi 

không được ký tên và không được sử dụng bất cứ ký hiệu nào khác.  

+ Trường hợp tác giả có nhiều tác phẩm tham gia dự thi, mỗi tác phẩm dự 

thi phải ghi rõ mã số riêng, không trùng mã số với tác phẩm khác. 

- Tác phẩm gửi qua đường thư điện tử (email) phải được cung cấp dưới 

dạng tệp ở định dạng CDR, PNG, PDF có độ phân giải cao (ít nhất 300 pixel) với 

kích thước file không quá 10 MB, có thể chỉnh sửa và mở. Khi gửi theo đường 

email, tác giả ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, nội dung tác phẩm tham gia 

cuộc thi, mã số tác phẩm vào tiêu đề thư. Ban Tổ chức sẽ giúp tác giả in tác phẩm 

biểu trưng (logo) và ghi mã số của tác phẩm. 

 1.2. Đối với tác phẩm tranh cổ động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 

năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 

- Kích thước tác phẩm dự thi: 54cm x 79cm, để bo trắng xung quanh 2cm 

đến 3cm; Không hạn chế về màu sắc và hình thức thể hiện. 

- Tác phẩm phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham 

gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào. 

- Mặt sau, phía dưới, bên phải của tác phẩm dự thi, tác giả ghi rõ thông tin 

cá nhân (Gồm: Họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả). 

Ngoài những nội dung trên, mặt trước, mặt sau tác phẩm dự thi không được ký tên 

và không được sử dụng bất cứ ký hiệu nào khác.  

2. Hình thức gửi tác phẩm dự thi 

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo 02 hình thức: 

2.1. Hình thức thứ nhất: Tác giả gửi qua đường thư điện tử (email) 

Tác phẩm dự thi gửi vào địa chỉ Email: vu.designer@gmail.com. 

2.2. Hình thức thứ hai: Tác giả gửi trực tiếp hoặc gửi đảm bảo qua đường 

bưu điện.  

- Tác phẩm tranh cổ động cuộn trong ống giấy, ống nhựa cứng hoặc phong 

bì giấy lớn, tác phẩm biểu trưng (logo) đựng trong phong bì A4; Bên ngoài ống 

đựng, phong bì ghi rõ Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số tác phẩm (nếu là biểu 

trưng logo). 

- Các tác phẩm gửi Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Phòng Cổ động trực 

quan, triển lãm, Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Ninh (Số 17, phố Cây Tháp, 

phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Thông tin liên hệ: Đồng chí Nguyễn Hữu Tình - Phó Gám đốc Trung tâm 

Văn hóa tỉnh Quảng Ninh (Điện thoại: 0832 555 818); Đồng chí Trần Văn Vụ - 

Phó Trưởng phòng Cổ động trực quan, triển lãm, Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng 

Ninh (Điện thoại: 0934 223 389). 

mailto:vu.designer


5 
 

3. Sử dụng tác phẩm dự thi 

- Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), tranh cổ động tuyên truyền chào mừng 

kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) 

không nhằm mục đích kinh doanh. 

- Các tác phẩm gửi dự thi không trả lại tác giả, Ban Tổ chức cuộc thi được 

quyền sử dụng các tác phẩm đoạt giải và chọn trưng bày triển lãm để phục vụ các 

hoạt động tuyên truyền trên toàn quốc dưới mọi hình thức trong các dịp lễ, kỷ 

niệm, các nhiệm vụ chính trị khi thấy phù hợp;  

- Tác phẩm được lựa chọn làm biểu trưng (logo) chào mừng kỷ niệm 60 

năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, tác giả nhận giải thưởng và quyền nhân 

thân (trừ quyền công bố tác phẩm) thuộc về tác giả. Sở hữu quyền tác giả đối với 

tác phẩm đoạt giải thuộc về Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh Quảng 

Ninh được sử dụng các tác phẩm đoạt giải cho công tác tuyên truyền đối ngoại, 

không nhằm mục đích thương mại và không phải trả bất cứ một khoản thù lao nào. 

- Ban Tổ chức cuộc thi có quyền yêu cầu tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện một 

số chi tiết cho phù hợp với yêu cầu thực tế khi sử dụng làm biểu trưng (logo) chính 

thức của tỉnh. 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả 

và quyền liên quan. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả khi đã công bố 

giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại, thu hồi giải thưởng và Giấy 

chứng nhận đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra 

tranh chấp. 

V. TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ 

 1. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả 

và quyền liên quan. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả khi đã công bố 

giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại, thu hồi giải thưởng và Giấy 

chứng nhận đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra 

tranh chấp. 

2. Việc nộp tác phẩm tham gia dự thi khẳng định tác giả chấp thuận Thể lệ 

cuộc thi và chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức cuộc thi. 

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG  

1. Đối với tác phẩm biểu trưng (logo) chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày 

thành lập tỉnh Quảng Ninh  

- Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận cho các tác giả, đơn vị đoạt giải và tiền 

thưởng kèm theo:   

- 01 giải Nhất, trị giá    : 30.000.000 đồng. 

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá : 3.000.000 đồng. 

- 10 tác phẩm được vào vòng xếp giải, mỗi tác phẩm   : 500.000 đồng. 
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- Trường hợp không lựa chọn được tác phẩm đoạt giải, Ban Tổ chức Cuộc 

thi không trao giải hoặc đề nghị tiếp tục kéo dài thời gian dự thi. 

2. Đối với tác phẩm tranh cổ động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 

năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 

- Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận cho các tác giả, đơn vị đoạt giải và tiền 

thưởng kèm theo:   

- 01 giải Nhất, trị giá  : 15.000.000 đồng. 

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá  : 10.000.000 đồng. 

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá : 5.000.000 đồng. 

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá : 3.000.000 đồng. 

- Căn cứ số lượng và chất lượng các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức xem xét 

điều chỉnh tăng hoặc giảm số lượng giải cho phù hợp. 

- Các tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm được trả nhuận bút tối đa 

745.000đ/tác phẩm (50% mức lương cơ sở tại thời điểm ban hành Kế hoạch tổ 

chức cuộc thi) và giấy chứng nhận. 

VII. BAN GIÁM KHẢO 

Ban Giám khảo cuộc thi gồm các nhà chuyên môn có uy tín trong lĩnh vực 

mỹ thuật, thiết kế đồ họa và các nhà quản lý (trong đó 2/3 thành viên là các nhà 

chuyên môn và 1/3 thành viên là nhà quản lý); Gồm đại diện các cơ quan: Lãnh 

đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh; Mời Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tỉnh 

Quảng Ninh; họa sỹ là thành viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 

thuật tỉnh Quảng Ninh. 

VIII. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Thời gian tổ chức Cuộc thi 

1.1. Phát động sáng tác (mời các họa sĩ tiêu biểu trong và ngoài tỉnh tham dự) 

- Thời gian: Ngày 02/3/2023 (Có Kế hoạch và Giấy mời cụ thể). 

- Địa điểm: Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, (Phường Hồng 

Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). 

1.2. Tổ chức tuyển chọn và chấm giải 

Ban Tổ chức thực hiện tuyển chọn và chấm giải xong trước ngày 

25/4/2023. 

1.3. Công bố tác phẩm 

Tác phẩm Biểu trưng (logo), tranh cổ động tuyên truyền chào mừng kỷ 

niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh được chọn in, triển lãm phục vụ tuyên truyền 

kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023): 

Tháng 5/2023. 

2. Thời gian nhận tác phẩm dự thi (Bao gồm cả 02 hình thức) 
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- Tác phẩm biểu trưng (logo), tranh cổ động tuyên truyền chào mừng kỷ 

niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh: Ban Tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 10/4/2023 

đến hết ngày 20/4/2023. 

- Các tác giả và đơn vị ở xa, căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi và ngày tác 

giả gửi tác phẩm qua đường thư điện tử (email) của Ban Tổ chức cuộc thi. 

3. Thời gian tổng kết, trao giải: Dự kiến cuối tháng 10 năm 2023 (Thời 
gian và địa điểm cụ thể Ban Tổ chức sẽ thông báo sau). 

Trên đây là Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), tranh cổ động tuyên 

truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 

- 30/10/2023). Ban Tổ chức cuộc thi rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình 

của các hoạ sỹ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp; sự phối hợp của các Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Văn hóa; Trung 

tâm Văn hóa Nghệ thuật; Trung tâm Thông tin Triển lãm, Hội Văn học nghệ thuật 

các tỉnh, thành phố; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, Trường Đại học 

Hạ Long để Cuộc thi thành công tốt đẹp./. 

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc Sở VHTT (Báo cáo);  

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh (Phối hợp);  

- Trường Đại học Hạ Long (Phối hợp);  

- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Trung tâm VH,  

Trung tâm VHNT các tỉnh, thành phố (P/h); 

- Phòng VHTT, Trung tâm TTVH các 

huyện, thị xã, thành phố (Phối hợp); 

- Các tác giả tham gia cuộc thi (Thực hiện);  

- Trung tâm VH tỉnh Quảng Ninh (T/hiện);                                 

- Lưu: VT, QLVHGĐMai. 

 

 

 

 

  

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

Nguyễn Mạnh Hà 
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NỘI DUNG, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

(Theo Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU ngày 05/01/2023 của BTG Tỉnh ủy Quảng Ninh) 

 

(1) Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023! 

(2) Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

(3) Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh ra sức thi 

đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023! 

(4) Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh quyết tâm 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

(5) Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh quyết tâm 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng 

Quảng Ninh ngày càng phát triển! 

(6) Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 

(30/10/1963 - 30/10/2023)! 

(7) Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh ra sức thi 

đua lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh 

(30/10/1963 - 30/10/2023)! 

(8) Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” xây dựng quê hương 

Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại! 

(9) Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh, hiện thực hóa 

khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại! 

(10) Tỉnh Quảng Ninh tích cực, chủ động nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư 

và chất lượng đời sống Nhân dân! 

(11) Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa! 

(12) Quảng Ninh - Kỳ quan bốn mùa! 

(13) Chào mừng tỉnh Quảng Ninh 60 năm xây dựng, đổi mới và phát triển 

(30/10/1963 - 30/10/2023)!  

(14) Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

(15) Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

(16) Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

(17) Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 
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