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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 104-HD/BTGTU, ngày 20/9/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí    

Võ Văn Ngân (1902 - 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 về kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn 

Ngân (1902 - 2022) như sau:   

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

 - Thân thế, cuộc đời và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Ngân 

đối với cách mạng Việt Nam, nhất là đối với việc xây dựng, phát triển Đảng trong 

giai đoạn mới thành lập, góp phần to lớn vào việc duy trì sự lãnh đạo liên tục 

của Đảng và khôi phục phong trào cách mạng của quần chúng ở Gia Định - Chợ 

Lớn, trong thời kỳ địch khủng bố trắng; xây dựng khu căn cứ 18 thôn Vườn 

Trầu, Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định làm hậu cứ an toàn cho Xứ ủy và Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng... 

 - Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản 

Võ Văn Ngân, đó là: Trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản; ý chí và tinh thần 

cách mạng kiên cường, dũng cảm, luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, nói đi đôi 

với làm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng bào; 

việc học tập và noi theo tấm gương đạo đức của đồng chí Võ Văn Ngân. 

- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các huyện, thành phố, cơ 

quan, đơn vị; chú trọng tới các hoạt động và công tác tuyên truyền ở vùng cao, 

vùng xa, biên giới. 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

Tùy thuộc tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp như: 
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- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng; viết, đăng tải các tin, bài trên website, 

trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. 

- Triển khai tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố bằng panô, 

băngzôn khẩu hiệu và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục 

- thể thao chào mừng nhân dịp kỷ niệm. 

- Biên tập tài liệu cung cấp cho các đội Tuyên truyền lưu động, chiếu bóng 

lưu động và các thiết chế văn hóa cơ sở lồng ghép tuyên truyền trước các buổi 

chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, sinh hoạt Nhà văn hóa. 

III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 

2022)! 

2. Đồng chí Võ Văn Ngân - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực! 

3. Đồng chí Võ Văn Ngân - Người cán bộ tài năng của Đảng và cách mạng 

Việt Nam! 

4. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải “Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 

năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)” do Ban Tuyên giáo 

Trung ương biên soạn trên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

tại địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn. Đề nghị các cơ quan, đơn vị truy cập khai 

thác tài liệu để tuyên truyền.  

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). 
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    Phan Văn Hòa 
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