
 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 
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V/v xin ý kiến đối với                           

phương án logo, slogan 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2021 

 

                 Kính gửi:  

 

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;  

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;  

- Ban cơ yếu Chính phủ;  

- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.  

 

  

Thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao về việc “Xây dựng  

tài liệu hướng dẫn nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh” (điểm e khoản 2 

Mục V Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ), Văn phòng Chính phủ đã phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức có liên 

quan và các chuyên gia nghiên cứu, xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ 

phận Một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, 

cấp tỉnh trong đó có biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan). Qua đó đã lựa chọn 

01 phương án tối ưu về logo và 01 phương án tối ưu về slogan. 

Văn phòng Chính phủ xin gửi và xin ý kiến của Quý cơ quan về dự thảo phương án logo 

và slogan (chi tiết tại tài liệu gửi kèm theo và đăng tải trên trang tin thutuchanhchinh.vn). Ý 

kiến tham gia của Quý cơ quan xin gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 

2021 để tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện dự thảo phương án (Bản mềm ý kiến góp ý 

xin gửi về địa chỉ nguyenthibichngan@thutuchanhchinh.vn; số điện thoại liên hệ: 08040532-

DĐ: 0946.250.666). 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPCP: BTCN; 

- Lưu: VT, KSTT (2b).BN 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
 

 

 

Trần Văn Sơn 
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