
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /UBND-VP Phủ Lý, ngày       tháng 9 năm 2022 
V/v đôn đốc thực hiện tài liệu hướng dẫn  

sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của  

Bộ phận Một cửa 

 

 

 
Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các phường, xã; 

 
 

Ngày 17/5/2022 Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản số 

662/UBND - VP về việc triển khai tài liệu 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 tỉnh. 

Qua kiểm tra theo dõi, hiện nay vẫn còn 1 số đơn vị chưa triển khai thực 

hiện nội dung yêu cầu trên, do đó ảnh hưởng chung đến kết quả CCHC của thành 

phố. UBND thành phố yêu cầu: 

1. UBND các phường, xã nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn để tổ chức triển 

khai thực hiện, đảm bảo sử dụng bộ nhận diện thương hiệu thống nhất cho Bộ 

phận Một cửa cấp xã về yêu cầu thiết kế nội, ngoại thất; biển hiệu (yêu cầu sử 

dụng logo biến thể màu vàng trên nền đỏ); trang phục; biển tên; tài liệu nghiệp 

vụ, truyền thông, giao diện của Bộ phận Một cửa cấp xã theo đúng chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 2319/VPCP-KSTT ngày 

14/4/2022 của Văn phòng Chính phủ (gửi kèm theo). 

2. Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện Bộ nhận diện thương hiệu tại Bộ 

phận Một cửa. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2022. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
      

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND thành phố (để b/c); 

- Như trên; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Quân 
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 Phạm Văn Quân 
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