
 

   UBND HUYÊṆ TRÀNG ĐIṆH 

  PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 116/VHTT Tràng Điṇh, ngày 27 tháng 4 năm 2020 
V/v Triển khai tuyên truyền kỷ niệm 45 năm 

ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước (30/4/1975 -30/4/2020) và Ngày quốc tế 

lao động 1/5 trên địa bàn huyện Tràng Định. 

 

 

Kính gửi:   

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 
- UBND các xã, thi ̣ trấn. 
 
 

 

Thực hiện Công văn 423/SVHTTDL- QLVH ngày 22/4/2020 của Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lic̣h về viêc̣ triển khai tuyên truyền kỷ niêṃ 45 năm ngày Giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2020) và Ngày quốc tế lao 
động 1/5. Phòng Văn hoá và Thông tin đề nghi ̣ các đơn vi ̣:  

 1. Triển khai công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan chào mừng 
kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày 

Quốc tế Lao động 1/5 trên địa bàn huyêṇ bằng các hình thức phù hợp với công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 như: Treo Pano, băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa; 
tuyên truyền lưu động trên đường phố; viết, đăng tải, phát sóng các tin bài tuyên 

truyền trên Trang thông tin điện tử, trên sóng phát thanh và truyền hình cơ sở; 
tuyên truyền, phổ biến trong sinh hoạt các thiết chế văn hóa..v.v..  

- Tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vi ̣ treo băng rôn khẩu hiệu, cờ  hoa, Cờ 

Tổ quốc trang trí tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị; vận động các Hộ gia đình 
treo Cờ Tổ quốc từ 28/4 đến hết ngày 02/5/2020.   

2. Không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tập 

trung đông người nhân dịp lê ̃kỷ niệm.  

3. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh  
Covid-19 theo tinh thần các văn bản của UBND tỉnh Lạng Sơn và của huyêṇ gắn 

với tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong tháng 4 và tháng 5/2020 theo văn bản 
định hướng tuyên truyền (gửi kèm trên hê ̣thống ioffice). 

4. Một số khẩu hiệu tuyên truyền:   

- Nhiệt liệt chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và ngày Quốc tế Lao động 1/5 ! 

 - Đại thắng mùa xuân năm 1975 - sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước 

và khát vọng hòa bình! 
 - Tinh thần Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày 

Quốc tế Lao động (1/5) bất diệt ! 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2020! 

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí 



2 

 

 

Minh! 

- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 
XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội 
XII của Đảng! 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

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

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

Đề nghi ̣ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn huyện; UBND các xã, thi ̣ trấn triển khai các hoạt động tuyên truyền 
đạt hiệu quả./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;(T/h) 
- Các cơ quan, đơn vị trên điạ bàn huyêṇ; 
- Cổng Thông tin điêṇ tử huyêṇ; 
- Lưu: VHTT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 
 

 
 

Bế Thị Thuỷ 
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