UBND TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 215

/SVHTTDL-QLDL

V/v bình chọn trực tuyến các phương án thiết kế
biểu trưng và khẩu hiệu du lịch An Giang

An Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2020

Kính gửi:
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 114-TB/BCSĐ ngày 03 tháng
12 năm 2019 về kết luận của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày
25/11/2019. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp Sở Thông tin và
Truyền thông xây dựng Phiếu khảo sát trực tuyến thu thập ý kiến của các cơ
quan Đảng, đoàn thể; các Sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã,
thành phố và nhân dân về các phương án thiết kế biểu trưng và khẩu hiệu du lịch
An Giang.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Quý đơn vị triển khai bình chọn
trực tuyến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống quản lý để
công tác khảo sát, thu thập ý kiến đạt hiệu quả cao.
Để bình chọn phương án thiết kế biểu trưng và khẩu hiệu du lịch An
Giang, Quý đơn vị vui lòng xem hoặc tải Phiếu khảo sát, thu thập ý kiến tại
đường dẫn: http://bit.ly/logodulich và thực hiện các thao tác bình chọn theo
hướng dẫn đính kèm.
Thời gian bình chọn trực tuyến: từ ngày 10/02/2020 đến ngày
31/03/2020.
Trong quá trình bình chọn, nếu có vướng mắc, khó khăn, Quý đơn vị vui
lòng liên hệ Nguyễn Thị Bích Hạnh - Chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch An Giang, điện thoại 0909543388.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong nhận được sự quan tâm phối
hợp của Quý đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, QLDL.
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Đào Sĩ Tuấn

HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN TRỰC TUYẾN
Bước 1:
Xem trực tuyến hoặc tải Phiếu khảo sát, thu thập ý kiến trực tuyến tại
đường dẫn http://bit.ly/logodulich
Bước 2:
Sau khi nghiên cứu các phương án thiết kế, Anh (chị) vui lòng bấm vào
biểu tượng “Next” hoặc “Tiếp” ở cuối trang chuyển sang bước kế tiếp.
Bước 3:
Có 06 phương án lựa chọn, Anh (chị) vui lòng chọn 01 phương án, sau đó
bấm vào biểu tượng “Next” hoặc “Tiếp” ở cuối trang để chuyển sang bước kế
tiếp.
Bước 4:
Anh (chị) vui lòng bấm vào biểu tượng “Submit” hoặc “Gửi” để hoàn tất
việc bình chọn.

