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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Lạng Sơn, ngày         tháng      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. 

 

Thưc̣ hiêṇ Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU, ngày 14/4/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày 

Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề 

nghị các phòng, đơn vị 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 công tác tuyên truyền như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động 1/5 với phong 

trào công nhân, hoạt động Công đoàn Việt Nam; quan điểm, chủ trương, của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công 

đoàn Việt Nam. 

2. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tại 

Việt Nam; ý nghĩa của sự kiện 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 56, ngày 

29/4/1946 quy định người lao động được nghỉ làm việc có hưởng lương và bài phát 

biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ mít tinh ngày 1/5/1946. 

3. Tuyên truyền quá trình ra đời và chặng đường lịch sử vẻ vang của giai 

cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng 

dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa. 

4. Tuyên truyền vị trí, chức năng, nhiệm vụ, đóng góp của Công đoàn Việt 

Nam - tổ chức chính trị, xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đại diện cho người 

lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao 

động. 

5. Tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hưởng ứng An 

toàn, vệ sinh lao động tại các cấp Công đoàn năm 2021; tuyên truyền kết quả của 

Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển của đội ngũ CNVCLĐ cả nước 

do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. 
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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, 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. Tuyên truyền lưu động; tuyên truyền trước và trong các buổi chiếu phim; 

Tổ chức các buổi tọa đàm, gặp mặt truyền thống, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao; Tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt chung tại Nhà văn hoá, 

tại các thôn, tổ dân phố… 

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 tỉnh.  

5. Hướng dẫn treo cờ tổ quốc tại trụ sở cơ quan, đơn vi ̣ kỷ niệm Ngày Giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao đôṇg (01/5)… 

(Gửi kèm Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 
(01/5/1886 - 01/5/2021) trên VNPT-iOffice). 

 

Đề nghị 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 thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;(T/h) 

- Ban TG Tỉnh ủy LS; (B/c) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ(HVH). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
ơ 

 

 

 

 
 

Phan Văn Hòa 
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