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THƯ MỜI
Tham gia Cuộc vận động sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Việt Trì
Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân yêu thích thiết kế, sáng tác
trên toàn quốc.
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Việt Trì (04/6/196204/6/2022), UBND thành phố tổ chức Cuộc vận động sáng tác biểu trưng (logo)
thành phố Việt Trì.
Cuộc vận động nhằm lựa chọn một biểu trưng (logo) để tạo bộ nhận diện
thương hiệu thành phố Việt Trì, khuyến khích khả năng sáng tạo của các tổ chức,
cá nhân trong việc thiết kế, sáng tác để lựa chọn một biểu trưng (logo) thể hiện nét
đặc trưng tiêu biểu nhất về thành phố, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, hoạt động
thông tin tuyên truyền, công tác đối nội, đối ngoại của thành phố Việt Trì.
1. Nội dung sáng tác: Tác phẩm thể hiện được nét đặc trưng tiêu biểu nhất
về thành phố Việt Trì- Thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.
2. Thời gian tổ chức:
- Tiếp nhận tác phẩm: Từ ngày 15/9/2021 đến 20/01/2022.
- Chấm sơ khảo và chung khảo: Từ ngày 01/02 đến 26/02/2022.
- Lễ tổng kết và trao giải Cuộc vận động: Từ 27/02 đến 28/02/2022.
3. Nội dung, quy định và mẫu phiếu đăng ký tham gia Cuộc vận động:
Theo file gửi kèm và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố
Việt Trì: http://www.viettri.gov.vn/tin-tuc/cuoc-van-dong-sang-tac-mau-bieu-trunglogothanh-pho-viet-tri/gioi-thieu-tom-tat-ve-thanh-pho-viet-tri-8053-77.html)
4. Giải thưởng: 01 Giải đặc biệt 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng).
Ban tổ chức Cuộc vận động trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân yêu
thích thiết kế, sáng tác trên toàn quốc tham gia tích cực để Cuộc vận động sáng tác
mẫu biểu trưng (logo) thành phố Việt Trì đạt kết quả tốt.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc vận
động: Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố, số 1166, đường Hùng Vương,
phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại liên hệ:
0989059826/0948248898. Email: phongvhtt.ubtpviettri@phutho.gov.vn hoặc
pvanhoavt@gmail.com.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Thành ủy, HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Thành viên BTC Cuộc vận động;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn TP;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, BTC.

TM. BTC CUỘC VẬN ĐỘNG
TRƯỞNG BAN

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 13-09-2021 09:55:44 +07:00

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP
Lê Công Luận

