
UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số:          /VHTT 
V/v tham gia Cuộc thi sáng tác Logo, bộ nhận 

diện thương hiệu “Festival Nhiếp ảnh quốc tế 
Việt Nam” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       TP. Bắc Kạn, ngày     tháng 6 năm 2021 

  

                            

Kính gửi: - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể  thành phố; 

- Trung tâm VH,TT và Truyền thông thành phố;   

- Ủy ban nhân dân các xã, phường.           

Thực hiện Công văn số 662/SVHTTDL-QLVH, ngày 8/6/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn, về việc tham gia Cuộc thi sáng tác Logo, bộ nhận 

diện  thương hiệu “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam”; Thể lệ số 265/MTNATL 

ngày 02/6/2021 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về Cuộc thi sáng tác 

Logo, bộ nhận diện thương hiệu “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam”. 

Nhằm góp phần chọn mẫu Logo, bộ nhận diện thương hiệu để sử dụng trong 

các hoạt động tuyên truyền, quảng bá “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam”; 

phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phổ biến, thông tin đến các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường nội dung cuộc thi triển lãm 

về Cuộc thi sáng tác Logo, bộ nhận diện thương hiệu “Festival Nhiếp ảnh quốc tế 

Việt Nam”. 

Với nội dung trên, đề nghị tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, công chức, 

người lao động ở các đơn vị, địa phương tham gia hưởng ứng cuộc thi./. 

(Gửi kèm Thể lệ số 265/MTNATL ngày 02/6/2021 của Cục Mỹ thuật,  

Nhiếp ảnh và Triển lãm) 

 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (t/h); 
- - Lưu: VT, VHTT. 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Tâm 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 

 


		tamnt.tp@backan.gov.vn
	2021-06-14T11:33:14+0700


		vhtt.tp@backan.gov.vn
	2021-06-14T13:48:26+0700


		2021-06-14T13:49:00+0700


		2021-06-14T13:49:17+0700




