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V/v triển khai tuyên truyền kỷ niệm 100 năm  

Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920-4/10/2020) 

và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp  

Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) 

 
 

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 Công văn số 604/VHCS-TTCĐ, ngày 22/9/2020 của Cục Văn 

hóa cơ sở về việc Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu 

(4/10/1930 - 4/10/2020); Công văn số 2711-CV/BTGTU, ngày 23/9/2020 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Laṇg Sơn về Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh 

đồng chí Tố Hữu (4/10/1930 - 4/10/2020) và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020); 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 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, nhiêṃ vu ̣ triển 

khai công tác tuyên truyền như sau:   

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

Thực hiện tuyên truyền theo “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 10 năm 

Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1930 - 4/10/2020)” do Ban Tuyên giáo 

Trung ương biên soạn và “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày 

thanhg lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020)” do 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam biên soạn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

đăng tải trên Trang Thông tin điện tử  của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại địa chỉ: 

http://tuyengiaolangson.vn. Đề nghị các đơn vị khai thác tài liệu để tuyên 

truyền bảo đảm kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng. 

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 …    

http://tuyengiaolangson.vn/
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- Tuyên truyền cổ động trực quan: thay mới nội dung, treo băng rôn khẩu 

hiệu, pa nô, áp phích, bảng điện tử cổ động tại các trung tâm các huyện, thành 

phố, khu vực cửa khẩu, biên giới. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên tuyên truyền trước các buổi chiếu phim; 

trong các 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…  

III. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

Công tác tuyên truyền thực hiện trong tháng 10 năm 2020.  

Nhâṇ đươc̣ 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./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;(T/h) 

- Cục Văn hóa cơ sở;    B/c 

- Ban TG Tỉnh ủy LS;  

- 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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