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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh thời gian nhận bài dự thi  

cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) Huế - Kinh đô ẩm thực 

 

Ngày 22/7/2021, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch 

681/SDL-KH về việc tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) Huế - Kinh đô 

ẩm thực. 

 Sau thời gian triển khai, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã nhận được nhiều 

sự quan tâm từ đông đảo các tổ chức, cá nhân hỗ trợ vận động, tuyên truyền và 

tham gia dự thi. Cuộc thi dự kiến kéo dài đến tháng 12 năm 2021, tuy nhiên do 

yêu cầu phải đăng ký được nhãn hiệu “Huế - Kinh đô ẩm thực” vào năm 2021 để 

đảm bảo tiến độ của dự án, đồng thời phục vụ các đề án, nhiệm vụ khác có liên 

quan của tỉnh, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo điều chỉnh thời gian 

nhận bài dự thi cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) Huế - Kinh đô ẩm thực như 

sau:  

 - Thời gian nhận tác phẩm dự thi: trước ngày 01/10/2021. 

 - Thời gian tổ chức chấm giải: trước ngày 10/10/2021.  

 - Thời gian tổ chức trao giải: dự kiến cuối tháng 10/2021. 

  Các nội dung thực hiện khác không thay đổi.  

 Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Nghiên cứu và Phát triển 

du lịch, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế. (Địa chỉ: Tầng 4, 22 Tố Hữu, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0234.3815 655). 

 Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế rất mong quý cơ quan, đơn vị phối hợp 

thông báo đến các tổ chức, cá nhân và các tác giả tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký tham 

dự cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) Huế - Kinh đô ẩm thực. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Các sở, ban ngành, đơn vị liên quan; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Phân viện VHNT QG tại Huế; 

- Trường ĐH Nghệ thuật; 

 - Liên hiệp các Hội VHNT; 

- Phòng VHTT các huyện/thị xã, thành phố; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Trung tâm TTXTDL; 

- Lưu VT. 

                     GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thùy Giang 
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