
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:       /SVHTTDL - QLVH 
V/v đề nghị thông báo cuộc thi  

sáng tác biểu trưng (logo) huyện Lộc Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

 

  

Hà Tĩnh, ngày     tháng 02 năm 2022   

                 

                   Kính gửi:   

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

Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thông tin các tỉnh, thành phố; 

- Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh nhận được Văn bản số 

03/UBND - VHTT ngày 21/02/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu 

trưng”, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà về việc đề nghị thông báo Cuộc thi sáng tác 

biểu trưng huyện Lộc Hà. Cuộc thi nhằm chọn ra biểu trưng có ý nghĩa, thể hiện rõ 

nét nhất về quê hương, con người Lộc Hà; về tiềm năng, chiến lược phát triển kinh 

tế, chính trị, lịch sử, văn hóa, xã hội gắn với chiến lược phát triển du lịch góp phần 

thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến với huyện Lộc Hà - quê 

hương Hoàng đế Mai Thúc Loan.  

Để tạo điều kiện cho cuộc thi được lan tỏa, có nhiều tác giả, tác phẩm chất 

lượng tham gia, góp phần cho cuộc thi thành công tốt đẹp, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, 

Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thông tin các tỉnh, thành phố; Phòng 

Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, thị xã thông báo cuộc thi đến các họa 

sỹ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố  được biết và 

hưởng ứng tham gia (Có Thể lệ cuộc thi và tài liệu gửi kèm). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh kính đề nghị các Sở Văn hóa, Thể 

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

tin các tỉnh, thành phố; Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố thị xã  

quan tâm thực hiện./. 

 

 

 Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Hội LH Văn học-Nghệ thuật tỉnh; 

- Trung Tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; 
- UBND huyện Lộc Hà; 

- Lưu: VT, QLVH. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Xuân Lương 
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