
 

 

    
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH 

 

Số:        /SVHTTDL-QLVH&GĐ 
V/v triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm  

    189 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn  

             (04/11/1831 - 04/11/2020) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Lạng Sơn, ngày       tháng      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; Trung tâm Văn hóa,  

Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố. 
 
 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU, ngày 19/10/2020 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 189 năm ngày 

thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2020). 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 

1. Tuyên truyền các nội dung theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 189 

năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 -  04/11/2020) do Ban Tuyên 

giáoTỉnh ủy Lạng Sơn biên soạn, phát hành; trong đó tập trung tuyên truyền 

những nội dung sau: 

- Tuyên truyền sự kiện thành lập, quá trình hình thành, phát triển của tỉnh 

Lạng Sơn qua 189 năm xây dựng và trưởng thành. 

- Truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của Nhân dân các dân tộc 

tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Những thành tựu đạt được trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 

hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống trị của tỉnh trong thời kỳ đổi mới. 

2. Tuyên truyền những hoạt động kỷ niệm gắn với giới thiệu, quảng bá 

tiềm năng, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn.  

3. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 189 năm ngày thành lập tỉnh; các gương điển hình tiên tiến, 

gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Biên tập, in ấn tài liệu tuyên tuyền cung cấp cho cơ sở; xây dựng tin bài 

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

điện tử của địa phương, đơn vị…  



 

 

    
 

2. Tuyên truyền cổ động trực quan: treo băng rôn khẩu hiệu, pa nô cổ 

động tại trung tâm các huyện, thành phố, khu vực cửa khẩu, biên giới; thay mới 

nội dung panô, bảng tuyên truyền phù hợp… 

3. Tổ chức các hoaṭ đôṇg tuyên truyền lưu động bằng xe loa đường phố, 

nơi tâp̣ trung đông dân; tuyên truyền trước các buổi chiếu phim; trong các buổi 

sinh hoaṭ văn hóa, văn nghệ, thể thao. 

4. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hoạt 

động vui chơi, biểu diễn nghệ thuật… đảm bảo vui tươi, lành mạnh cho các tầng 

lớp nhân dân trên địa bàn.    

5. Hướng dẫn Tuyên truyền lồng ghép thông qua các đợt sinh hoạt chính 

trị, các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị, các buổi sinh hoạt chi bộ, chi 

hội, chi đoàn, họp thôn, khối phố, sinh hoạt chung tại Nhà văn hoá… 

6. Tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp các hộ gia 

đình treo cờ Tổ quốc trong thời gian cao điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm, từ 

ngày 30/10/2020 đến hết ngày 06/11/2020. 
 

III. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN:  

Từ nay đến hết năm 2020; tập trung tuyên truyền cao điểm trong tháng 10 

và tháng 11 năm 2020. 

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 189 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn 

(04/11/1831 - 04/11/2020)! 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam muôn năm! 

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào 
mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng! 

4. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh! 

5. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại! 

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!        

9. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một 
nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh! 

10. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ kinh tế - xã hội 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./.  

(Gửi kèm HD số 03-HD/BTGTU, ngày 19/10/2020 và Đề cương tuyên 

truyền do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn biên soạn trên hệ thống VNPT-

iOffice). 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;(T/h) 

- Ban TG Tỉnh ủy LS; (B/c) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ(HVH). 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
ơ 

 

 

 
    Phan Văn Hòa 
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