
     UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1739   /SVHTT-QLVH&DSVH 
 

V/v hỗ trợ thông báo Cuộc thi sáng tác 

biểu trưng thành phố Vũng Tàu và sáng 

tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch  

Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày  04  tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; 

Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Hội Văn học-Nghệ thuật các tỉnh, thành phố; 

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; 

- Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh; 

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố. 
 
 

Nhằm lựa chọn được biểu trưng (Logo) thành phố Vũng Tàu và biểu 

trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Côn Đảo có tính khái quát cao, đảm 

bảo tính thẩm mỹ, đặc thù để sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên 

truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xúc tiến, 

quảng bá du lịch của địa phương. UBND Thành phố Vũng Tàu ban hành Kế 

hoạch số 5038/KH-UBND ngày 16/7/2021 về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác 

biểu trưng (Logo) thành phố Vũng Tàu và UBND huyện Côn Đảo ban hành 

Thông báo số 395/TB-BTC ngày 19/7/2021 về việc Thể lệ Cuộc thi sáng tác 

biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Côn Đảo. 

Với mong muốn thu hút được sự hưởng ứng của các tác giả và nhận được 

nhiều tác phẩm có chất lượng tham gia Cuộc thi, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị quý cơ quan, đơn vị hỗ trợ tuyên truyền các Cuộc thi 

nêu trên thông qua cổng thông tin điện tử hoặc website của đơn vị, đồng thời 

thông báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cán bộ nhân viên, hội viên, 

sinh viên tham gia Cuộc thi.  

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rất mong nhận được sự 

quan tâm, hỗ trợ của Quý cơ quan, đơn vị. 

Trân trọng./. 

[Đính kèm Kế hoạch số 5038/KH-UBND ngày 16/7/2021 về tổ chức Cuộc thi 

sáng tác biểu trưng (Logo) thành phố Vũng Tàu và Thông báo số 395/TB-BTC ngày 

19/7/2021 về Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du 

lịch Côn Đảo] 

 
Nơi nhận:   
- Như trên;   

- UBND Thành phố Vũng Tàu;  

- UBND huyện Côn Đảo;   

- BGĐ Sở; 

- Văn phòng sở; 

- Lưu: VT, QLVH&DSVH (Lý) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Thị Ánh Hồng 
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