
     UBND TỈNH LẠNG SƠN 

    SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH 

 

 Số:          /SVHTTDL-QLVHGĐ 
 

V/v Triển khai công tác tuyên truyền hưởng ứng 

Ngày Tránh thai thế giới (26/9); Tháng Hành 

động vì Người cao tuổi (Tháng 10) và Ngày 

quốc tế Người cao tuổi (01/10);  

Ngày quốc tế Trẻ em gái (11/10) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Lạng Sơn, ngày     tháng 9  năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Sở;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện. 
 
 

 

Thực hiện các văn bản: Công văn số 485/TCDS-TTGD ngày 04/9/2020 

của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc định hướng nội dung 
truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới (26/9); Tháng Hành động vì 
Người cao tuổi (Tháng 10) và Ngày quốc tế Người cao tuổi (01/10); Ngày quốc 

tế Trẻ em gái (11/10); Công văn số 571/VHCS-BCĐ, ngày 08/9/2020 của Cục 
Văn hóa cơ sở về việc truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới (26/9); 
Tháng Hành động vì Người cao tuổi (Tháng 10) và Ngày quốc tế Người cao tuổi 

(01/10); Ngày quốc tế Trẻ em gái (11/10);  

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị trực thuộc 

Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và truyền thông các huyện, thành phố căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng như sau:   

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

Tuyên truyền theo nội dung, chủ đề, thông điệp và khẩu hiệu tuyên truyền 

do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xây dựng, cung cấp (Gửi kèm theo 
Công văn số 485/TCDS-TTGD, ngày 04/9/2020 của Tổng cục Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình và Công văn số 571/VHCS-BCĐ, ngày 08/9/2020 của Cục 
Văn hóa cơ sở trên hệ thống Ieofice)  

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

 - Biên tập, in ấn tài liệu tuyên truyền cung cấp cho cơ sở; xây dựng tin, 

bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin 

điện tử của đơn vị, địa phương …    

 - Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan: thay mới nội dung, treo băng 

rôn khẩu hiệu, pa nô cổ động tại các trung tâm các huyện, thành phố, khu vực 

cửa khẩu, biên giới. 

 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động bằng xe loa đường phố, 

nơi tập trung đông dân cư, truyền truyền trước các buổi chiếu phim; trong các 
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buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao; lồng ghép trong các cuộc họp, sinh 

hoạt chung tại nhà văn hóa các thôn, khối phố…  

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức lồng ghép các chương trình hoạt 

động, thể thao, du lịch và gia đình trong năm 2020 phù hợp với tình hình, đặc 

điểm của đơn vị, địa phương. 

III. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN: Thực hiện từ nay đến hết tháng 10 

năm 2020.  

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn 

hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và truyền thông các huyện, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền đạt 

hiệu quả. Kết quả triển khai báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  trước 

ngày 5 tháng 11 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch./. ./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;(T/h) 

- Cục Văn hóa cơ sở; (B/c) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ(HVĐ). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

           PHÓ GIÁM ĐỐC 
ơ 

 

 

 

 

 

 

     Phan Văn Hòa 
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