
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:        /VP-TTPVHCC  Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2022 

V/v sử dụng bộ nhận diện 

thương hiệu Bộ phận Một cửa 
 

 
 

       Kính gửi:  

      - Văn phòng UBND tỉnh; 

 - Sở Thông tin và Truyền thông; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

      

Thực hiện Công văn số 2319/VPCP-KSTT, ngày 14/4/2022 của Văn 

phòng Chính phủ về việc hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu; đồng 

chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh có ý kiến như 

sau: 

1. Giao Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu 

tài liệu hướng dẫn để sử dụng bộ nhận diện thương hiệu thống nhất cho Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã về yêu 

cầu thiết kế nội thất, ngoại thất; biển hiệu; trang phục; biển tên; tài liệu nghiệp 

vụ, truyền thông và các ứng dụng khác theo hướng dẫn. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, sử dụng bộ nhận diện 

thương hiệu cho giao diện Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử của tỉnh và các ứng dụng khác theo hướng dẫn. 

(Công văn số 2319/VPCP-KSTT và Phụ lục hướng dẫn sử dụng gửi kèm 

theo trên VNPT-Ioffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 

tịch thường trực UBND tỉnh để các cơ quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (bc); 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các phòng CV, TT PVHCC tỉnh; 

- Lưu: VT, TTPVHCC (BĐT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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