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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

Tổ chức trưng bày giới thiệu và lấy ý kiến về bộ nhận diện thương hiệu 

(logo) du lịch làng nghề Hà Nội; logo du lịch làng nghề truyền thống dệt lụa 

Vạn Phúc và mẫu sản phẩm lưu niệm làng nghề dệt lụa Vạn Phúc tại Tuần                

văn hóa, du lịch và thương mại làng nghề Vạn Phúc năm 2018 

 

Triển khai Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 07/11/2016 của UBND 

Thành phố về thí điểm xây dựng nhận diện thương hiệu (logo), biển chỉ dẫn và 

sản phẩm lưu niệm du lịch Hà Nội; Thông báo số 1036/TB-UBND ngày 

22/10/2018 về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp 

nghe báo cáo về thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu (logo) làng nghề, Biển chỉ 

dẫn du lịch và sản phẩm lưu niệm du lịch Hà Nội; 

Từ ngày 08/11 đến ngày 14/11/2018, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối 

hợp với UBND quận Hà Đông, UBND phường Vạn Phúc và Hiệp hội Làng 

nghề Vạn Phúc tổ chức trưng bày giới thiệu và lấy ý kiến về bộ nhận diện 

thương hiệu (logo) du lịch làng nghề Hà Nội; logo du lịch làng nghề truyền 

thống dệt lụa Vạn Phúc và mẫu sản phẩm lưu niệm làng nghề Vạn Phúc trong 

thời gian diễn ra Tuần văn hóa, du lịch và thương mại làng nghề Vạn Phúc năm 

2018. 

Việc trưng bày giới thiệu và lấy ý kiến về bộ nhận diện thương hiệu (logo) 

du lịch làng nghề Hà Nội; logo du lịch làng nghề truyền thống dệt lụa Vạn Phúc 

và mẫu sản phẩm lưu niệm làng nghề dệt lụa Vạn Phúc là một trong những hoạt 

động quan trọng, nhằm mục đích lấy ý kiến của nhân dân và du khách tại Tuần 

văn hóa, du lịch và thương mại làng nghề Vạn Phúc năm 2018 để làm cơ sở xem 

xét trình UBND Thành phố phê duyệt phương án chọn tổ chức thực hiện. 

Nội dung triển khai cụ thể như sau: 

1. Nội dung lấy ý kiến 

- Mẫu thiết kế logo nhận diện thương hiệu du lịch làng nghề Hà Nội gồm 

03 phương án  

- Mẫu thiết kế logo du lịch làng nghề truyền thống dệt lụa Vạn Phúc gồm 

04 phương án 

- 20 mẫu sản phẩm lưu niệm làng nghề dệt lụa Vạn Phúc. 

2. Phương thức và thời gian trưng bày giới thiệu và lấy ý kiến về bộ 

nhận diện thương hiệu (logo) làng nghề du lịch Hà Nội; logo du lịch làng 

nghề truyền thống dệt lụa Vạn Phúc và mẫu sản phẩm lưu niệm làng nghề 

Vạn Phúc tại Tuần văn hóa, du lịch và thương mại làng nghề Vạn Phúc 2018 

- Thời gian: Trong 07 ngày từ ngày 08/11/2018 đến 14/11/2018 (thời gian 

hàng ngày từ 9h00 - 17h00) 
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- Địa điểm: Tại khu vực khuôn viên đền thờ tổ nghề Vạn Phúc, phường 

Vạn Phúc, quận Hà Đông. 

- Về thiết kế trưng bày, có bố trí góc giới thiệu về thiết kế bộ nhận diện 

thương hiệu (logo) du lịch làng nghề Hà Nội; logo du lịch làng nghề truyền 

thống dệt lụa Vạn Phúc; góc trưng bày giới thiệu 20 mẫu sản phẩm của làng 

nghề dệt lụa Vạn Phúc và bàn giới thiệu và phát phiếu khảo sát. Cùng với đó, Sở 

Du lịch Hà Nội và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sẽ cử cán bộ giới thiệu và hướng 

dẫn cho nhân dân và du khách tham gia ý kiến bằng Phiếu khảo sát lấy ý kiến. 

- Cách thức lấy ý kiến: Lấy ý kiến của người dân và du khách thông qua 

mẫu phiếu khảo sát lấy ý kiến trực tiếp do Sở Du lịch cung cấp. 

Cũng trong thời gian này, bên cạnh việc tổ chức trưng bày, lấy ý kiến trực 

tiếp, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến đánh giá lựa chọn của nhân dân và 

du khách bằng hình thức khảo sát trực tuyến thông qua đăng tải thông tin trên 

trang web của Sở theo đường dẫn bình chọn: http://sodulich.hanoi.gov.vn. 

  Việc triển khai trưng bày giới thiệu và lấy ý kiến về bộ nhận diện thương 

hiệu (logo) du lịch làng nghề Hà Nội, logo du lịch làng nghề truyền thống dệt 

lụa Vạn Phúc và mẫu sản phẩm lưu niệm làng nghề dệt lụa Vạn Phúc tại Tuần 

văn hóa, du lịch và thương mại làng nghề Vạn Phúc năm 2018 là một hoạt động 

có ý nghĩa nhằm tương tác kết nối giữa cơ quan quản lý với nhân dân và du 

khách. Từ đó, lựa chọn ra được những sản phẩm vừa có tính biểu tượng, truyền 

thống tốt, vừa có sự gần gũi với cảm quan của đông đảo nhân dân và du khách. 

      Sở Du lịch thành phố Hà Nội trân trọng thông báo để nhân dân, du khách 

biết thông tin và kính mời nhân dân, du khách tích cực tham gia hưởng ứng, 

đóng góp ý kiến thông qua Phiếu khảo sát lấy ý kiến khi đến tham quan du lịch 

làng nghề dệt lụa Vạn Phúc trong dịp này. 

SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Chuyên viên phòng Quy hoạch, Phát triển tài nguyên 

Du lịch, Sở Du lịch Hà Nội. 

Số điện thoại: 0946111183. 




