
 

 

     Kính gửi:  

    - Văn phòng UBND tỉnh; 

    - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

    - UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 
 

 

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2319/VPCP-KSTT ngày 14/4/2022 

về việc hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các 

cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh (Văn bản 

và Hướng dẫn gửi kèm trên Hệ thống gửi, nhận điện tử);  

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh giao: 

1. Các đơn vị, địa phương có tên trên, nghiên cứu kỹ Hướng dẫn bộ nhận 

diện thương hiệu nêu trên của Văn phòng Chính phủ để sử dụng thống nhất cho 

Bộ phận Một cửa các cấp thuộc thẩm quyền quản lý của mình; yêu cầu đảm bảo 

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

truyền thông, giao diện và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp 

tỉnh, huyện, xã và các ứng dụng khác theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; 

yêu cầu hoàn thành trước ngày 27/5/2022 - báo cáo kết quả thực hiện cho UBND 

tỉnh trước ngày 30/5/2022.  

2. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

bộ nhận diện thương hiệu theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ; định kỳ, đột 

xuất báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 
        

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh Văn phòng; 

- PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH; 
- Lưu: VT, NC2. 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

   Trần Tuấn Nghĩa 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:            /UBND-NC2 

V/v tổ chức triển khai  

bộ nhận diện thương hiệu 

    Hà Tĩnh, ngày       tháng      năm 2022 


		trantuannghia.hdnd@hatinh.gov.vn
	2022-04-25T07:56:36+0700


		2022-04-25T09:49:03+0700


		2022-04-25T09:49:05+0700


		2022-04-25T09:49:06+0700




