
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1131/UBND - VHTT Tràng Định, ngày 23 tháng 9 năm 2020 

Về việc tăng cường công tác tuyên 

truyền chào mừng Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII 

  

          Kính gửi: 

 

 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể Thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1093/UBND-KGVX, ngày 09/9/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lang Sơn về việc tăng cường công tác tuyên truyền chào mừng Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII. Ủy ban nhân dân huyện Tràng 

Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tập trung thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 71/KH-

UBND, ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 

chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Khẩn trương thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường 

đường làng, ngõ, xóm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực 

quan trên các đường phố, tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động, tuyên truyền 

trên hệ thống truyền thanh - truyền hình các cấp, trên trang thông tin điện tử, màn 

hình LED (Công an huyện; BHXH huyện), trên fanpage của cơ quan, đơn vị; thực 

hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, treo băng rôn khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị,....Thời gian 

thực hiện cao điểm tập trung từ ngày 23/9/2020 đến hết ngày 30/9/2020. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

  

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngọ Quang Khải 
 

       Hoả Tốc 
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