
Cuộc thi thiết kế Logo & đặt tên 
thương mại  

DỰ ÁN: RẠCH TRÀM, PHÚ QUỐC 



I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Là cuộc thi đặt tên thƣơng hiệu, thiết kế logo do công ty TNHH Đầu Tƣ Địa Ốc Thành 

Phố (Cityland) tổ chức. 

Ban phát động và chỉ đạo cuộc thi: Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Địa ốc Thành Phố - 

Đảo Phú Quốc, công ty thành viên của Cityland. 

 Mục đích: chọn lựa đƣợc tên thƣơng hiệu và logo phù hợp định hƣớng phát triển và 

quy mô phát triển của dự án nghỉ dƣỡng cao cấp tại Rạch Tràm, Phú Quốc.  

Giải thƣởng lớn, hấp dẫn: 

01 Giải Nhất: Giấy chứng nhận giải thƣởng và tiền mặt trị giá 5.000 USD 

05 Giải khuyến khích: Giấy chứng nhận giải thƣởng và tiền mặt trị giá 100 USD 

 



II. TỔNG QUAN CÔNG TY CITYLAND 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ 

 

Trụ sở: 24 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phƣờng Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, 

Việt Nam. 

 

Logo:  

 

 

 

Website: www.cityland.com.vn 

Ngày thành lập 08/07/2003. Năm 2018 đánh dấu quá trình 15 năm hình 

thành, phát triển trên thị trƣờng Bất động sản, đến nay Cityland có 08 công ty 

thành viên, 01 chi nhánh và quy mô nhân sự khoảng 500 ngƣời.  

 
 

 

http://www.cityland.com.vn/


II. TỔNG QUAN CÔNG TY CITYLAND 

Cityland tự hào là một trong những thƣơng hiệu Bất động sản uy tín nhất trên thị 

trƣờng, sở hữu nhiều dự án quy mô hàng nghìn tỷ đồng, cũng nhƣ là nhà đầu tƣ tiên 

phong trong việc kiến tạo nên những chuẩn mực sống thƣợng lƣu cho khách hàng. 

 

Tiêu biểu là dự án Khu đô thị kiểu mẫu Cityland Park Hills, Cityland Garden Hills, 

Cityland Center Hills ở quận Gò Vấp, TP.HCM với quy mô bậc nhất khu vực, gồm sản 

phẩm biệt thự, nhà phố và căn hộ cùng hệ thống tiện ích sống vƣợt trội trung tâm 

thƣơng mại, trƣờng học, bệnh viên quốc tế, hồ bơi, chuỗi nhà hàng, dịch vụ…. 

 

Ngoài ra, Cityland còn sở hữu nhiều dự án nhƣ khu biệt thự ven sông Cityland 

Riverside (Q7, Tp.HCM), dự án Khu dân cƣ Bình Trƣng Đông-Cát Lái (Quận 2, 

TP.HCM), Cityland Luxury Villas (Mễ Trì, Hà Nội), Cityland Sơn Đồng (Hà Nội), dự án 

Cityland Rạch Tràm, Phú Quốc,… 

 

 
 

 





CITYLAND RIVERSIDE 

Cityland từ những ngày đầu thành lập đã vạch ra cho mình mục tiêu mang chuẩn mực sống mới đến 

khách hàng bằng những Khu dân cƣ cao cấp, những dự án quy hoạch đồng bộ, những Khu đô thị 

kiểu mẫu. Đến nay, Cityland ra mắt thị trƣờng: 

CITYLAND GARDEN HILLS 

CITYLAND CENTER HILLS CITYLAND PARK HILLS 

CÁC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THIỆN 



 
Vị trí: 99 Nguyễn Thị Thập, Phƣờng Tân Phú, 

          Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Quy mô: 9,4 héc ta 

 

Loại hình: biệt thự, nhà liên kế vƣờn 

 

 



CITYLAND RIVERSIDE 

Cổng vào   Trƣờng liên cấp và mầm non Việt Úc 

Nhà liên kế vƣờn  Công viên nội khu 



Vị trí: 168 Phan Văn Trị, Phƣờng 5, Quận Gò Vấp,   

          Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Quy mô: 12,11 héc ta 

 

Loại hình: biệt thự, nhà liên kế vƣờn, nhà liên            

                 kế thƣơng mại 

 



Công viên Trường liên cấp quốc tế Việt Úc 
(VAS) 

Trường mầm non quốc tế Việt Úc 
(VAS) 

Dãy nhà liên kế Đƣờng nội khu Dãy nhà liên kế 

CITYLAND GARDEN HILLS 



Vị trí: 02 Nguyễn Oanh, Phƣờng 7, Quận Gò Vấp,  

          Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Quy mô: 7,6 héc ta 

 

Loại hình: nhà liên kế 

 



CITYLAND CENTER HILLS 

Các dãy nhà liên kế Cổng vào khu dân cƣ Trƣờng mầm non 

Dãy nhà đối diện công viên Công viên trung tâm Góc công viên 



Vị trí: 18 Phan Văn Trị, Phƣờng 10, Quận Gò Vấp, 

          Thành Phố Hồ Chí Minh 

 

Quy mô: 26,98 héc ta 

 

Loại hình: biệt thự, nhà liên kế vƣờn, nhà liên kế,  

                căn hộ 

 



CITYLAND PARK HILLS 

 

Quảng trƣờng công viên 

trung tâm 
Dãy nhà phố liên kế Trung tâm thƣơng mại Lotte 

Mart 

Biệt thự đơn lập Trung tâm thƣơng mại Trƣờng mầm non  



CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI 

CITYLAND LUXURY VILLAS 

CITYLAND SƠN ĐỒNG 

CITYLAND RẠCH TRÀM 

Những dự án đang trong quá trình xây dựng và phát triển: 

CITYLAND BÌNH TRƢNG ĐÔNG - 

CÁT LÁI 



  III. TỔNG QUAN DỰ ÁN RẠCH TRÀM, PHÚ QUỐC 

 

Chủ đầu tƣ: Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Địa ốc Thành Phô ́ – Đảo Phú 

Quốc (là thành viên của Công ty Cityland) 

Diện tích: 173,5 ha   

Là khu nghỉ dƣỡng sinh thái cao cấp duy nhất tại phía Bắc Đảo Phú 

Quốc đang đƣợc triển khai hiện nay với đầy đủ các tiện ích phục vụ cho 

du khách và cƣ dân bao gồm các hạng mục:   

Hệ thống Resort/Hotels đƣợc quản lý vận hành bởi tập đoàn quốc tế cùng 

những thƣơng hiêu khách sạn nghỉ dƣỡng hàng đầu thế giới.  

Biệt thự nghỉ dƣỡng 

Khu dân cƣ ven biển cao cấp với đa dạng loại hình ở nhƣ biệt thự, căn hộ…. 

Các tiện ích du lịch nghỉ dƣỡng 

 

 

A. Thông tin sơ bộ về khu nghỉ dưỡng sinh thái Rạch Tràm: 

 



Dự án thuộc ấp Rạch Tràm, xã Bãi Thơm và nằm trên bờ biển phía Bắc Phú 

Quốc, cách trung tâm thị trấn Dƣơng Đông khoảng 20km.  

Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa đƣợc thiên nhiên ban tặng 2 dãy núi ôm trọn 

toàn bộ - núi Hàm Rồng ở phía Nam và và núi Chảo ở phía Bắc.  

Bờ biển trải dài khoảng 2,6 km với cát trắng, mịn rất thích hợp các hoạt động 

vui chơi giải trí, du lịch biển. 

 

 

 

 

  III. TỔNG QUAN DỰ ÁN RẠCH TRÀM, PHÚ QUỐC 
 

B. Vị trí dự án:  

 



Bãi Rạch Tràm còn rất hoang sơ, thích hợp cho nghi ̉ dƣỡng sinh thái, bảo tồn vẻ đẹp 

nguyên sơ của tƣ̣ nhiên. Màu xanh của biển hài hòa với màu xanh của trời, bãi cát dài 

trắng mịn. 

 

Ông Nguyễn Văn Tiệp, Giám đốc Vƣờn quốc gia Phú Quốc, cho biết sông Rạch Tràm có 

nét rất đặc biệt bởi một bên bờ sông là rừng tràm xen lẫn với cây dầu và cây sao; còn 

một bên là rừng ngập mặn gồm các loài cây: vẹt, đƣớc, bần và cây cóc đỏ. Trong khi ở 

thƣợng nguồn lại có nhiều dây choại, bòng bong, lau sậy, hoa mua, thù lù, nụ áo, tàu 

bay, tâm thất, bèo tản nhọn với màu nƣớc đỏ đặc trƣng. 

 

  III. TỔNG QUAN DỰ ÁN RẠCH TRÀM, PHÚ QUỐC 
 

C. Đặc điểm nổi bật của khu vực Rạch Tràm: 

 



Sông Rạch Tràm là một trong những con 

sông lớn nhất trên đảo Phú Quốc có chiều 

dài 25 km bao gồm 3 nhánh, 1 nhánh bắt 

nguồn từ Bãi Thơm, 2 nhánh còn lại bắt 

nguồn từ khu rừng nhiệt đới thuộc vƣờn 

quốc gia Phú Quốc và chúng gặp nhau tại 

ngã ba Bắc Cứu.  

 

Đây là con sông duy nhất ở đảo Phú 

Quốc còn giữ đƣợc vẻ đẹp hoang sơ với 

hệ sinh thái rất đặc biệt, khó có nơi nào 

sánh đƣợc. Hệ thực vật ở đây không khác 

gì đất liền và đây cũng chính là nét đặc 

sắc ở các khu rừng tràm trong Vƣờn quốc 

gia Phú Quốc.  

 

 

  III. TỔNG QUAN DỰ ÁN RẠCH TRÀM, PHÚ QUỐC 
 

C. Đặc điểm nổi bật của khu vực Rạch Tràm: 

 

Hình ảnh do đơn vị WATG cung cấp 



Dự án thuộc ấp Rạch Tràm, xã Bãi Thơm và nằm trên bờ biển phía Bắc Phú Quốc, 

cách trung tâm thi ̣ trấn Dƣơng Đông khoảng 20km. 

  III. TỔNG QUAN DỰ ÁN RẠCH TRÀM, PHÚ QUỐC 
 

D. Địa hình nổi bật của dự án: 

 

Hình ảnh do đơn vị WATG cung cấp 



Vị trí tọa lạc tại ngã ba sông (tọa 

lạc tại cửa sông và biển), vị thê ́ 

lƣng tựa núi Rồng (Hàm Rồng), 

mặt đối biển, có rừng vàng (rừng 

quốc gia), biển bạc. Tƣ̀ bãi Rạch 

Tràm có thê ̉ thấy nhìn thấy rõ địa 

phận của nƣớc Campuchia. 

 

Xung quanh dự án là rừng cây 

Nguyên sinh với Tràm là chủ yếu.  

 

Đƣờng bờ biển 2,6km kéo dài theo 

phía Tây dự án là một điểm thu hút 

du lịch nghỉ dƣỡng.  

 

  III. TỔNG QUAN DỰ ÁN RẠCH TRÀM, PHÚ QUỐC 
 

D. Địa hình nổi bật của dự án: 

 

Hình ảnh do đơn vị WATG cung cấp 



Dự án đƣợc xây dựng giữa lòng khu rừng 

Tràm với địa thế gồm cả núi, rừng, sông, 

biển, nhờ đó hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên 

thời, địa lợi, nhân hòa. Bên cạnh đó, dự án 

đƣợc thiết kế hƣớng về gần gũi thiên nhiên, 

tận dụng tối đa vẻ đẹp nguyên sơ của tự 

nhiên, nhằm đƣa con ngƣời đắm mình vào 

hơi thở thuần khiết của mẹ đất trời.  

 

Những hạng mục xây dựng nổi bật (dự 

kiến): resort cao cấp, khu bến thuyền, biệt 

thự nghỉ dƣỡng ven biển, làng nghề tái định 

cƣ. 

 

 

 

  III. TỔNG QUAN DỰ ÁN RẠCH TRÀM, PHÚ QUỐC 
 

D. Địa hình nổi bật của dự án: 

 

Hình ảnh do đơn vị WATG cung cấp 



  IV. NỘI DUNG CUỘC THI 
 

A. Yêu cầu cơ bản: 

 

Thể hiện đƣợc tính chất dự án: dự án du lịch, nghỉ dƣỡng phức hợp tại Rạch 

Tràm, Phú Quốc. 

Đạt đƣợc các yêu cầu về: ý nghĩa, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tƣợng với khách 

hàng, và thể hiện đƣợc bản sắc tại khu vực kết hợp với hiện đại hội nhập, 

không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. 

Thể hiện đƣợc tính riêng biệt so với các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là đối thủ 

trực diện. 

 



  IV. NỘI DUNG CUỘC THI 
 

B. Đối tượng dự thi: 

 

Toàn bộ CBCNV đang công tác tại Cityland trên toàn quốc và các Công ty 

thành viên (CityArc, CityHouse, Gia Định House, Cityland Hà Nội, Cityland 

Phú Quốc, Cityland Nha Trang) 

Đối tƣợng dự thi không hạn chế, là các cá nhân, tổ chức, trong và ngoài 

nƣớc, quý khách hàng, đối tác. 

 



  IV. NỘI DUNG CUỘC THI 
 

C. Tiêu chí đánh giá: 

 

Ban tổ chức đề ra những tiêu chí đánh giá các mẫu dự thi nhƣ sau: 

Ý tƣởng sáng tạo, độc đáo 

Truyền tải đƣợc thông điệp của thƣơng hiệu 

Thể hiện sự hài hòa, thẩm mỹ của mẫu thiết kế 

Đảm bảo thuận lợi trong quá trình gia công in ấn, đa ứng dụng: in ấn, phóng to, thu 

nhỏ, gia công trên mọi chất liệu. 

Khả năng dễ nhớ, dễ nhận biết. 

Tính chuyên nghiệp của mẫu thiết kế. 

 



  IV. NỘI DUNG CUỘC THI 

D. Thời gian cuộc thi:  

Thời gian gửi bài dự thi và giải đáp tất cả thắc mắc của ngƣời dự thi trong vòng 60 

ngày kể từ ngày phát hành thông báo này. 

Kết quả sẽ đƣợc công bố trong vòng 67 ngày tính từ hạn chót nhận bài thi     (không 

tính chủ nhật và ngày lễ) 

Cụ thể:  

 
CÁC VÒNG THI       

Thông báo và tiếp 

nhận bài dự thi 
Nhận bài dự thi, giải đáp thắc mắc ngƣời dự thi 60 Ngày 

Vòng 1 Lọc bài thi đạt đúng tiêu chuẩn vào vòng 2 7 Ngày 

Vòng 2 BGK chọn 6 bài dự thi vào vòng 3 30 Ngày 

Vòng 3 

Đại diện 06 phƣơng án đƣợc chọn sẽ có 01 buổi thuyết trình với BGK để trình bày 

cụ thể ý tƣởng bài dự thi của mình. Sau buổi thuyết trình, BTC sẽ thông báo kết quả 

chung kết trong vòng 07 ngày ( không kể chủ nhật) 

 

30 Ngày  



  IV. NỘI DUNG CUỘC THI 
 

E. Cách thức gửi bài dự thi: 

 

Cách 1: Gửi theo đƣờng bƣu điện hoặc mang trực tiếp đến địa chỉ liên lạc của Ban 

tổ chức: Phòng Marketing, Cityland, Số 24 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P Đa Kao, Quận 1, 

TP.HCM 

Toàn bộ hồ sơ dự thi đƣợc để trong phong bì khổ A4, phía ngoài ghi rõ:  

“ Bài dự thi đặt tên thương mại dự án Rạch Tràm, Phú Quốc” 

Cách 2: Gửi trực tiếp vào địa chỉ E-mail: rachtramphuquoccontest@cityland.com.vn  

trong tiêu đề thƣ có ghi rõ: 

   "Bài dự thi đặt tên thương mại dự án Rạch Tràm, Phú Quốc " 

 

mailto:rachtramphuquoccontest@cityland.com.vn


  IV. NỘI DUNG CUỘC THI 
 

F. Yêu cầu về bài dự thi: 

 
1. Hình ảnh mẫu thiết kế logo thiết kế logo và bản mô tả ý tƣởng không quá 

500 chữ, đƣợc in hoặc thể hiện trên một mặt trang A4 (21cm x 29.7cm) nền 

trắng, không dòng kẻ (áp dụng cả trong trƣờng hợp gửi bằng đƣờng bƣu điện 

hoặc bằng thƣ điện tử).  

 

2. Trong  trang A4 trình bày logo lớn in màu đặt ở chính giữa, phía trên, logo 

nhỏ in đen trắng đặt ở bên phải, phía dƣới. Logo lớn (màu) có kích thƣớc 

(dài/rộng) không quá 15 cm; logo nhỏ (đen/trắng) có kích thƣớc(dài/rộng) 

không quá 3cm. Không ghi bất kỳ ký hiệu nào khác ngoài 2 mẫu thiết kế trên. 

 

3. Toàn bộ bài thiết kế đƣợc xuất thành loại hình ảnh đồ họa kỹ thuật số định 

dạng *.JPG, kèm theo thông số chỉ định màu. 

  Chế độ màu CMYK, RGB 

  Độ phân giải 150 dpi 

  Dung lượng file thiết kế < 5M 

 



  IV. NỘI DUNG CUỘC THI 
 

F. Yêu cầu về bài dự thi: 

 
4. Mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể tham gia dự thi với số lƣợng tối đa 5 
tác phẩm, mỗi cá nhân tối đa 3 tác phẩm dự thi. Các sản phẩm dự thi không phải là 
đối tƣợng tranh chấp bản quyền tác giả; chƣa đƣợc sử dụng hoặc xuất hiện trên 
bất kỳ phƣơng tiện thông tin đại chúng nào ở trong và ngoài nƣớc; chƣa gửi tham 
dự cuộc thi nào.  

 

5. Bài dự thi bằng tiếng Việt, ƣu tiên kèm theo bản tiếng Anh.   

 

6. Các bài dự thi đƣợc chọn vào vòng chung kết phải chuẩn bị bài thuyết trình ý 
tƣởng thực hiện. Đồng thời phải bổ sung thêm các thành phần sau trong hồ sơ: 

 Đĩa CD hoặc DVD thiết kế file gốc 

 Logo chính thức (màu) được in 7 bản trên giấy A4 nền trắng, không dòng kẻ. Trên bài dự thi không ghi 
bất kỳ ký hiệu nào khác ngoài 1 mẫu thiết kể trên. 

 Logo phải có chỉ dẫn thiết kế chi tiết: kích thước, hình dáng, đường nét, màu sắc, chữ viết. Phần nền có 
thể sử dụng bất kỳ màu sắc nào. Độ dày của hạt mực, các chỉ số màu đối với từng điểm, đường, mảng 
miếng phải được quy định chi tiết theo thông số kỹ thuật. 

 Logo trong ứng dụng hệ thống nhận diện thương hiệu: một số gợi ý thiết kế bộ nhận diện thương hiệu  

 



  IV. NỘI DUNG CUỘC THI 
 

G. Lưu ý 

 

BTC đƣợc sở hữu bản quyền sử dụng vô thời hạn cũng nhƣ toàn quyền đăng ký sở 

hữu trí tuệ đối với những mẫu biểu trƣng đoạt giải theo mục đích của Cityland. 

BTC có quyền sử dụng tất cả các mẫu biểu trƣng dự thi cho các hoạt động của Cuộc 

thi. 

BTC có quyền không lựa chọn giải nhất chung cuộc nếu các bài dự thi không đạt đƣợc 

yêu cầu đề ra. 

BTC không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi  không đến đƣợc BTC do các lỗi kỹ thuật. 

BTC không trả lại bài dự thi. 

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không đƣợc sử dụng các biểu trƣng tham gia 

cuộc thi này để tham gia dự thi bất kỳ cuộc thi nào khác. 



  V. LIÊN HỆ 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ qua: 

- Hotline: 0945 00 1661 

- Email: rachtramphuquoccontest@cityland.com.vn 
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