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V/v Đẩy mạnh công tác tuyên truyền  

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

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. 
 
 

 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức từ ngày 

25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội; thưc̣ hiêṇ Công văn số 182 - 

CV/BTGTU, ngày 11/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Laṇg Sơn về đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

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 thành phố; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện căn cứ chức năng, nhiêṃ vu ̣ triển khai 

thực hiện công tác tuyên truyền theo các nội dung sau:   

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đại 

biểu toàn quốc  lần thứ XIII của Đảng theo Kế hoạch số 01-KH/TBTT, ngày 

31/3/2020 của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 

về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng; Hướng dẫn số 99-HD/BTGTU, ngày 22/1/2020 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVII của 

Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch 

số 71-KH-UBND, ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền, chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

2. Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, treo cờ Đảng, cờ Tổ 

quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích tại địa bàn, cơ quan, đơn vị quản lý. 

Tập trung tuyên truyền  trực quan tại những nơi công cộng, nơi đông dân cư, các 

tuyến quốc lộ, trước cổng trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Tùy thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo tổ chức  các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/2/2021) và mừng Xuân Tân Sửu 2021. 

3. Tổ chức tuyên truyền về những thành tựu của đất nước đã đạt được qua 

35 năm đổi mới, những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của 
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Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan, đơn vị tổ chức đăng 

tải, chia sẻ các tin, bài viết tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; vân động cán bộ, đảng 

viên tích cực tuyên truyền, đăng tải chia sẻ các thông tin về Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng trên các trang mạng cá nhân (Facebook, Zalo,Youtube, Lotus, Mocha, 

VCNET…). 

4. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, chủ động 

đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng quá trình 

tổ chức Đại hội để xuyên tạc, chống phá dường lối, chủ trương và công tác nhân 

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

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) 

- Ban TG Tỉnh ủy LS; (B/c) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ(HVĐ). 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

                     Phan Văn Hòa 
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