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- UBND các xã, thị trấn. 
 
 

 

  Thực hiện Công văn số 1351/SVHTTDL- QLVHGĐ,  ngày 08/10/2021 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc Triển khai công tác tuyên 

truyền kỷ niệm 112 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 

04/11/2021). Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện tuyên truyền như sau:   

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

Tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về 

cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối 

với cách mạng Việt Nam; Gắn công tác tuyên truyền kỷ niệm 112 năm Ngày sinh 

đồng chí Hoàng Văn Thụ với các hoạt động kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh 

Lạng Sơn (04/11/1831- 04/11/2021) nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, 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 phấn đấu 

hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, cơ quan,      

đơn vị.  

II. CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN  

Tùy thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh covid -19 và điều kiện, tình hình 

thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức 

phù hợp như: 

- Biên tập,  xây dựng tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, trên hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; loa truyền thanh cơ sở; 

trên trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị…    

- Lắp đặt, thay mới nội dung các pano, treo băng rôn khẩu hiệu, cờ hoa trang 

trí tuyên truyền về kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 – 

04/11/2021) gắn với tuyên truyền kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn 

Thụ (04/11/1909 - 04/11/2021) tại các trung tâm các xã, thị trấn, khu vực cửa khẩu, 

biên giới trong đợt cao điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm. 

- Tổ chức tuyên truyền lưu động và lồng ghép tuyên truyền trước các buổi 

chiếu phim phục vụ nhân dân tại cơ sở; tuyên truyền trong các cuộc họp, sinh hoạt 

chung tại nhà văn hóa các thôn, khối phố… 
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- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ quan công sở, các hộ gia đình 

treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu trang trí tuyên 

truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị, từ ngày 01-07/11/2021. 

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

cương tuyên truyền 112 năm Ngày sinh đồng chí đồng chí Hoàng Văn Thụ 

(04/11/1909 - 04/11/2021) do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn biên soạn và phát 

hành trên Trang thông tin điện tử, tại địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn. Đề nghị 

các cơ quan, đơn vị truy cập khai thác để tuyên truyền.  

Lưu ý: Các hoạt động tuyên truyền phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19.  

Nhận được công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 

công tác tuyên truyền nêu trên./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên(t/h); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (b/c); 

- Các Phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VHTT. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lục Thị Phương 

http://tuyengiaolangson.vn/
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