
     UBND TỈNH LẠNG SƠN 

    SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH 

 

 Số:          /SVHTTDL-QLVHGĐ 
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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 586/VHCS-BCĐ, ngày 14/9/2020 

của Cục Văn hóa cơ sở về việc Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng 
chí Nguyễn Thị Minh Khai; Công văn số 2699-CV/BTGTU, ngày 14/9/2020 của 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Laṇg Sơn về Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh 

đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1930 - 30/9/2020). 

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 Hướng dẫn số 149-HD/BTGTW, ngày 
08/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 
110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910-30/9/2020) do 

Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn nhằm góp phần tôn vinh và tri ân những 

cống hiến của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; giúp cho cán bộ, đảng viên và 

nhân dân hiểu rõ về cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao đóng góp của 

đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân 

tộc, sự nghiệp giải phóng phụ nữ, phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân 

tộc, dân chủ trên toàn thế giới; khích lệ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế 

hệ trẻ noi gương đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, ra sức học tập, lao động và 

công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, lập 

thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.         

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

nơi tập trung đông dân cư, 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…  

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

động văn hóa, 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 

Công tác tuyên truyền thực  hiện  từ nay đến  hết tháng 9 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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