
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
           

 
 

Số:  ……/SVHTTDL-QLVH 
 

V/v Thông báo Hội thi sáng tác 
biểu trưng (logo) thành phố Long Xuyên 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
          

An Giang, ngày  …  tháng 02  năm 2022 
 

 Kính gửi:  Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch; Sở Văn hoá Thể thao;  

                  Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành Phố 

 

 Thành phố long Xuyên tỉnh An Giang tổ chức Hội thi sáng tác biểu trưng 

(logo) thành phố Long Xuyên. Với mục đích chọn ra một biểu trưng có ý nghĩa, 

thể hiện rõ nét nhất về quê hương, con người Long Xuyên, về tiềm năng, chiến 

lược phát triển, sức hấp dẫn, lợi thế cạnh tranh của thành phố ở tất cả các lĩnh 

vực kinh tế, chính trị, lịch sử, văn hoá, xã hội gắn với chiến lược phát triển du 

lịch, góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách trong, ngoài nước đến với 

thành phố Long Xuyên, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính mến. 

Biểu trưng được lựa chọn sẽ sử dụng chính thức trên Cổng thông tin điện 

tử của thành phố Long Xuyên và trong tất cả các hoạt động thông tin tuyên 

truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của 

thành phố, đồng thời quảng bá hình ảnh của thành phố Long Xuyên với bạn bè 

trong nước và quốc tế.  

Để địa phương có nhiều tác phẩm chất lượng góp phần cho Hội thi sáng 

tác biểu trưng (logo) thành phố Long Xuyên thành công tốt đẹp. Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du Lịch An Giang thông báo đến các Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch; 

Sở Văn hoá Thể thao; Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, 

thành phố tuyên truyền nội dung Hội thi đến các đơn vị tổ chức cá nhân để tham 

gia. (Đính kèm các tài liệu liên quan) 

Sở VHTTDL An Giang rất mong được sự hỗ của các Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du Lịch; Sở Văn hoá Thể thao; Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch 

các tỉnh, thành Phố./. 

Trân Trọng! 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- VP Sở ; 

- Lưu: VT, QLVH. 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trương Bá Trạng 
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