
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
ư  

 

Số:           /SVHTTDL-NVDL 
V/v gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi 

Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo) và           

Biểu tượng (Slogan) du lịch Thái Bình. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Thái Bình, ngày      tháng 10  năm 2021 

                              

Kính gửi:   

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch/ Sở Văn hoá  

  Thể thao các tỉnh, thành phố;  

- Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố; 

- Hội Mỹ thuật Việt Nam tại Thái Bình; 

- Chi hội Mỹ thuật thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình; 

- Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; 

- Các tác giả đã có tác phẩm gửi tham gia Cuộc thi. 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-SVHTTDL ngày 26/3/2021 và Thể lệ số 

01/TL-BTC ngày 16/4/2021 về việc tổ chức Cuộc thi Thiết kế Biểu trưng (Logo) 

và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch Thái Bình. 

Sau thời gian phát động đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận 

được sự quan tâm, hưởng ứng đông đảo của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Tuy 

nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và để đảm bảo số lượng, chất lượng 

của tác phẩm tham gia đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra của Cuộc thi. Ban 

Tổ chức thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi Cuộc thi Thiết kế 

Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch Thái Bình, cụ thể như sau: 

- Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi: đến hết ngày 15/02/2022. 

- Thời gian tổ chức chấm giải và trao giải: dự kiến trong tháng 3/2022.  

- Cho phép tác giả đã nộp bài dự thi nếu có nhu cầu chỉnh sửa, bổ sung tác 

phẩm của mình thì được phép chỉnh sửa, bổ sung và gửi lại tác phẩm về Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình chậm nhất ngày 15/02/2022 để tổng hợp 

(lưu ý: trong đơn ghi rõ “gửi lần 2”). 

Các nội dung thực hiện khác không thay đổi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thái Bình rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình 

của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. 

Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hỗ trợ 02273.836.999 (trong giờ 

hành chính) hoặc tại địa chỉ thư điện tử: logovaslogantb@gmail.com 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành viên BTC cuộc thi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, NVDL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Trương Văn Cường 

mailto:logovaslogantb@gmail.com
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