
      

       Kính gửi:  

    - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 
    - UBND các xã, thị trấn. 

   

 Thực hiện kế hoạch số 2150/KH-UBND ngày 14/11/2019 của UBND 

huyện Bắc Yên về việc tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu tượng (logo) và khẩu hiệu 
(slogan) về du lịch huyện Bắc Yên; 

 Xét Báo cáo của Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) và khẩu 
hiệu (slogan) về du lịch huyện Bắc Yên. 

 Để lựa chọn được khẩu hiệu (slogan) quảng bá về du lịch huyện Bắc Yên 
thực sự ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, tạo ấn tượng mạnh thu hút khách du lịch đến 
tham quan, trải nghiệm và du lịch tại Bắc Yên,  

 UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị 
trấn tổ chức xin ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân 

dân các dân tộc trong huyện về các khẩu hiệu (slogan) về du lịch huyện Bắc Yên 
như sau: 

 1. Trong số 48 câu khẩu hiệu (có gửi kèm công văn này) ông/bà, anh/chị 
lựa chọn câu khẩu hiệu: 

 1/ ...............................................................................  

 2/ .............................................................................. 

 3/ .............................................................................. 

 4/ ...............................................................................  

 2. Ngoài các câu khẩu hiệu nêu trên, ông/bà, anh/chị có thể đề xuất thêm 
những câu khẩu hiệu khác: 

 1/.....................................................................................................................  

 2/............................................................................................... ...................... 

 3/.....................................................................................................................  

 UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các 
xã, thị trấn triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả tham gia ý kiến của cơ quan, 

đơn vị mình gửi về UBND huyện (qua Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện) 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN 

 

Số:              /UBND 
V/v xin ý kiến về khẩu hiệu (slogan) 
về du lịch Bắc Yên 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Yên, ngày 07 tháng 7 năm 2020 



trước 17h00 ngày 14/7/2020 hoặc nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp tại Cổng 
thông tin điện tử huyện Bắc Yên./. 
   

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 
- Như kính gửi; 
- Các thành viên BTC; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, TTTTVH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Thào A Mua 
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