Bài d thi gi v email trungtamvanhoahanquoc@gmail.com cùng tiêu email ghi rõ: [Korea-Vietnam
Logo Contest]_Tên ngi d thi, bao gm y các thông tin: H tên, a ch email, s in thoi liên h, quc gia c
trú, quc tch ca ngi d thi và gii thích v tác phm. File ính kèm bao gm: n ng ký tham gia d thi và file
logo dng JPG (không quá 3MB).
i tng d thi là tt c công dân Vit Nam và Hàn Quc c trú ti Vit Nam và Hàn Quc. Thi gian d thi t ngày
6/10/2021 n ngày 12/11/2021. Kt qu cuc thi s c công b trên trang ch ca i s quán Vit Nam ti Hàn
Quc, i s quán Hàn Quc ti Vit Nam.
Cuc thi c i s quán Vit Nam ti Hàn Quc và i s quán Hàn Quc ti Vit Nam t chc nhm mong mun to c hi
trong vic sáng to nhng tác phm mang ý ngha kt ni v vn hóa, ngoi giao bn cht gia hai nc. Tác phm
ot gii cng c s dng làm logo chính thc ca i s quán Vit Nam ti Hàn Quc và i s quán Hàn Quc ti Vit
Nam trong nm 2022.
Theo danang.gov.vn
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

