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V/v triển khai tuyên truyền kỷ niệm 82 năm Ngày    

Khởi nghĩa Bắc Sơn  (27/9/1940 - 27/9/2022) 
 

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 Công văn số 1679-CV/BTGTU, ngày 14/9/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc Tuyên truyền kỷ niệm 82 năm Ngày Khởi nghĩa 

Bắc Sơn (27/91940 - 27/9/ 2022).  

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, nhiệm vụ triển khai 

thực hiện công tác tuyên truyền như sau:   

1. Tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ 

trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn về ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi 

nghĩa Bắc Sơn; về truyền thống yêu nước, cách mạng kiên cường, bất khuất của 

Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn nói chung, của huyện Bắc Sơn 

nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Qua đó nhằm tuyên 

truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thể 

hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân 

tộc, thống nhất đất nước; tạo không khí thi đua, thúc đẩy việc hoàn thành thắng 

lợi các nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Tổ chức các 

hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, “hành hương về nguồn”; tổ chức 

thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với 

cách mạng... 

2. Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm bằng các hình thức: 

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan; tổ chức các hoạt 

động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày khởi 

nghĩa Bắc Sơn trên địa bàn tỉnh. 

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

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 82 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 

27/9/2022) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn biên soạn và phát hành 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.  

http://tuyengiaolangson.vn/
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Nhận được 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 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 
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