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V/v triển khai tuyên truyền Kỷ niệm  

595 năm Ngày chiến thắng Chi Lăng  

(10/10/1247-10/10/2022) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Lạng Sơn, ngày        tháng 9 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 Hướng dẫn số 103-HD/BTGTU, ngày 16/9/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn về tuyên truyền Kỷ niệm 595 năm Ngày chiến thắng Chi 

Lăng (10/10/1247 - 10/10/2022).  

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 Kỷ niệm 595 năm Ngày chiến thắng Chi Lăng 

(10/10/1247 - 10/10/2022) như sau:   

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền các nội dung theo Đề cương Kỷ niệm 595 năm Ngày chiến 

thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2022), trong đó nhấn mạnh tuyên truyền 

những nội dung sau: 

- Tuyên truyền về bối cảnh lịch sử; diễn biến, ý nghĩa của chiến thắng Chi 

Lăng ngày 10/10/1427. 

- 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.  

2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền lưu động và trang trí cổ động trực quan trên đường phố (bằng 

panô, băng rôn khẩu hiệu, apphic). Lồng ghép tuyên truyền thông qua các hoạt 

động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; chiếu phim, trưng bày triển lãm. 

 Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng 

của mạng xã hội; các trang thông tin điện tử của các cấp, các ngành; thông qua 

hội nghị báo cáo viên..). 

- 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, họp thôn, bản, khối 

phố... 

Để phục vụ cho công tác tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải Đề 

cương tuyên truyền Kỷ niệm 595 Ngày Chiến thắng Chi Lăng do Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Lạng Sơn biên soạn và phát hành trên Trang Thông tin điện tử của Ban 
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Tuyên giáo Tỉnh ủy tại địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn.  

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) 

- Ban TG Tỉnh ủy LS; (B/cáo) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ(HVĐ). 

 

 KT.GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

    Phan Văn Hòa 

http://tuyengiaolangson.vn/
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