
 

 

UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   
Số:        /VHTT Tràng Định, ngày        tháng 8 năm 2022 

V/v triển khai tuyên truyền việc sáp nhập huyện 

        Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn  
 

                                     
Kính gửi:  

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

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

              

 Thực hiện Công văn số 1030/SVHTTDL-QLVHGĐ, ngày 02/8/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai tuyên truyền việc sáp 

nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn. Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị: 

Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về quá trình 

triển khai thực hiện sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn với các hình 

thức phù hợp như: Thông tin lưu động, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân tại cơ 

sở và lồng ghép tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt của các thiết chế văn hóa; 

phối hợp thực hiện các tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

trên hệ thống đài truyền thanh xã, thị trấn; loa truyền thanh cơ sở; các website, trang 

thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị quản lý... 

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

cương tuyên truyền việc sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn”     
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 để 

tuyên truyền. 

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

tuyên truyền đạt hiệu quả./.  

 

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 
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