
     UBND TỈNH LẠNG SƠN 

    SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH 

 

 Số:          /SVHTTDL-QLVHGĐ 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Lạng Sơn, ngày     tháng     năm 2021 

       V/v tham gia thi ảnh và tác phẩm  Báo chí  

chủ đề “Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn” 
 

 

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. 
 

 

        

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số: 1720 /CAT-PC07, 

ngày 22/5/2021 của Công an tỉnh Lạng Sơn về việc tham gia thi ảnh và tác phẩm báo 

chí chủ đề “Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn” (Sau đây gọi tắt là “PCCC và 

CNCH” ). 

Để góp phần tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi về cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đề nghị: 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 như sau:      

1. Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về nội dung, mục đích, ý 

nghĩa, thể lệ của Cuộc thi ảnh và tác phẩm báo chí chủ đề “PCCC và CHCN” bằng 

các hình thức phù hợp. 

2. Phối hợp phổ biến, vận động, hướng dẫn đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức trong cơ quan, đơn vị; nhất là các văn nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên, nhà báo và 

nhân dân trên địa bàn tham gia sáng tác, đăng ký tác phẩm dự thi về Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH Công an tỉnh để góp phần cho cuộc thi thành công tốt đẹp. 

(Gửi kèm Công văn số: 1720/CAT-PC07, ngày 22/5/2021 của Công an Tỉnh 

Lạng Sơn  và Thể lệ cuộc thi ảnh chủ đề PCCC và CHCN; Thể lệ cuộc thi tác phẩm 

báo chí chủ đề PCCC và CHCN kèm theo) 

Mọi thông tin cần trao đổi, hỗ trợ xin liên hệ đồng chí Đại úy Nguyễn Tùng 

Sơn - Đội trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, SĐT: 0912 143 828. 

Nhâṇ đươc̣ Công văn này, 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) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Công an Tỉnh Lạng Sơn; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ(HVĐ). 

 

  KT.GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

                        Phan Văn Hòa 
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