
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-VP Hữu Lũng, ngày      tháng 02 năm 2023 

V/v đôn đốc, hướng dẫn triển 

khai Bộ nhận diện thương hiệu 

Bộ phận Một cửa xã, thị trấn 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 568/VP-TTPVHCC, ngày 14/02/2023 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc, hướng dẫn triển khai Bộ nhận 

diện thương hiệu Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã. UBND huyện đề nghị 

UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện Bộ nhận diện thương 

hiệu Bộ phận phận một cửa hoàn thành trong quý I/2023, đồng thời thực hiện 

tốt một số nội dung sau: 

1. Tuỳ vào diện tích trụ sở Bộ phận Một cửa được bố trí, các cơ quan, đơn 

vị lựa chọn kích thước bảng hiệu cho phù hợp, tuy nhiên phải tuân thủ kích cỡ 

và tỉ lệ các biểu tượng như sau:  

1.1. Phiên bản logo 

Thống nhất sử dụng bảng hiệu ngang để treo bên ngoài, trên cửa Bộ phận 

Một cửa, với nền màu đỏ, logo màu vàng và tên thương hiệu, tên đơn vị, dòng 

khẩu hiệu bằng chữ màu trắng. 

1.1.1. Phần biểu tượng (symbol)  

Coi x là 01 đơn vị thiết kế tiêu chuẩn. Tạo hình tổng thể thể hiện các tỉ lệ 

hình ảnh theo x. 

                     

- Khoảng cách từ lề đến logo bằng ⅓ chiều cao logo (Gọi x là khoảng 

cách này thì chiều cao logo là 3x) 
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1.1.2. Phần chữ (text): 

- Phần chữ sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự: Tên thương hiệu, tên 

đơn vị, khẩu hiệu. 

- Phần tên thương hiệu và tên riêng đơn vị được viết hoa toàn bộ, sử dụng 

font SVN-Kelson Sans Bold và cùng size. 

- Phần khẩu hiệu Hành chính phục vụ sử dụng font SVN-Kelson Sans 

Regular. 

- Tỉ lệ giữa phần Tên thương hiệu, Tên riêng đơn vị và phần Khẩu hiệu là 

1.3:1. 
  

Mẫu bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã 

 

 

1.2. Màu sắc thương hiệu 

Có thể chọn 01 trong 02 màu đỏ và màu vàng theo thông số sau: 

Bảng màu CMYK HEX RGB Pantone 

 

Đỏ tự hào 

C0 

M100 

Y100 

K10 

 

#D2232A 

R210 

G35 

B42 

 

P48-16C 

 
  
 Vàng ánh sao 

C0 

M20 

Y100 

K0 

 

#FFCB05 

R255 

G203 

B5 

 

P7-8C 

 
 

Đỏ nhiệt huyết 

C0 

M100 

Y100 

K25 

 

#BB141A 

R187 

G20 

B26 

 

P49-8C 
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2. Bảng hiệu dọc 

Các xã, thị trấn có thể sử dụng bảng hiệu dọc để bố trí sử dụng thêm bên 

ngoài hoặc bên trong Bộ phận Một cửa phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm 

về kích thước, màu sắc lo go, tên thương hiệu, tên đơn vị, dòng khẩu hiệu theo 

đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2319/VPCP-KSTT 

ngày 14/4/2022. 

3. Các ứng dụng văn phòng 

Khi Bộ phận Một cửa in ấn danh thiếp (nếu có), phong bì, bìa kẹp tài 

liệu… lưu ý sử dụng biểu đạt thương hiệu Bộ phận Một cửa theo đúng hướng 

dẫn của Văn phòng Chính phủ. 

UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện thống nhất theo các nội 

dung trên và hoàn thành đúng thời hạn quy định.  

(Nếu có vướng mắc hoặc chưa nắm rõ liên hệ với đồng chí Dương Viết 

Thành, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện, số điện thoại 

0836990737) 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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