
 

 

     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 4 năm 2022 

V/v triển khai Kế hoạch thông tin,  

tuyên truyền về công tác xây dựng  

Đảng, xây dựng hệ thống chính trị  

năm 2022  

 

                                     

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 Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 17/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính 

trị năm 2022; Công văn số 1664/VP-KGVX, ngày 20/4/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh về triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây 

dựng hệ thống chính trị năm 2022, 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, 

nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác tuyên truyền như sau: 

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên 

truyền cổ động trực quan; tổ chức triển lãm, thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn 

học - nghệ thuật về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo các 

nội dung của Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 17/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

năm 2022. 

(Kế hoạch số 59-KH/TU được gửi kèm theo Công văn) 

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./.  

Nơi nhận: 
- Như trên;(T/h) 

- Văn Phòng UBND tỉnh; (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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