
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
[ 
 

    Số: 

V/v điều chỉnh nội dung tiếng Anh 

 câu khẩu hiệu (Slogan) của tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: 

      - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

          - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT. 

 

Ngày 29/11/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 18162/UBND-VP 

về việc điều chỉnh nội dung tiếng Anh câu khẩu hiệu (Slogan) của tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu, trên cơ sở đề xuất của Sở Ngoại vụ tại Công văn Công văn số 

1125/SNgv-HTQT ngày 26/11/2021, cụ thể như sau: 

Tiếng Việt là: 

“BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Khẳng định tiềm năng - Nâng tầm hội nhập” 

Tiếng Anh là: 

“BA RIA - VUNG TAU 

Unleashing Potential – Deepening Integration” 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, 

Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phốcập nhật lại nội dung tiếng 

Anh câu khẩu hiệu, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, trên ấn phẩm, tài liệu, tặng phẩm để câu khẩu hiệu của tỉnh 

xuất hiện thường xuyên, chuyên nghiệp, tạo ấn tượng với các nhà đầu tư, du 

khách và người dân trong nước và quốc tế. 

Công văn này thay thế cho công văn số 1428/SGDĐT-VP ngày 15/6/2021 

của Sở Giáo dục và Đào tạo về điều chỉnh nội dung tiếng Anh  câu khẩu hiệu 

(Slogan) của tỉnh. 

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Vp UBND tỉnh; 

- Sở: VHTT, NgV (p/h); 

- PGĐ Sở ; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở;  

- Lưu: VT, AnhBtv. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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