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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /STTTT-TTBCXB Lạng Sơn, ngày         tháng 10 năm 2021 

V/v tuyên truyền kỷ niệm 190 năm Ngày thành 

lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1931 - 04/11/2021); tập 

luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát 

triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 761-CV/BTGTU ngày 29/9/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng 

Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021); Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 30/9/2021 

của UBND tỉnh hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức 

khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021 - 2025, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, 

đơn vị:  

 1. Tuyên truyền kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn  

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quá trình hình thành, 

phát triển của tỉnh Lạng Sơn qua 190 năm xây dựng và trưởng thành; gắn với 

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

- 04/11/2021), về cuộc đời, sự nghiệp, vai trò cách mạng, những cống hiến to 

lớn và sự hy sinh anh dũng của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với cách mạng 

Việt Nam nói chung, phong trào cách mạng tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Tuyên 

truyền về truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của Nhân dân 

các dân tộc tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ lịch sử; những thành tựu đạt được trên 

lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng 

Đảng, xây dựng hệ thống trị của tỉnh trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát 

triển. Tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào thi đua đặc biệt, các hoạt động 

chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 

04/11/2021); tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, 

việc tốt trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 

190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn. 

 - Tăng cường các tin, bài, phóng sự về Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập 

tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021), Kỷ niệm 112 năm Ngày sinh đồng chí 

Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2021); tuyên truyền, biểu dương các gương 

tập thể, cá nhân điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, củng 

cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.  
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  2. Tuyên truyền hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng 

cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 

 - Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận 
thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, gia đình về vai trò, tác 

dụng của tập luyện thể dục thể thao, coi thể dục thể thao là công cụ hữu hiệu để 

nâng cao sức khỏe, thể lực tầm vóc, chất lượng cuộc sống của Nhân dân và đẩy 

lùi dịch bệnh. 

 - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình hình thức 

phong phú, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về các hoạt động thể dục thể 

thao quần chúng; biểu dương, giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên 

tiến về tập luyện, thi đấu các môn thể thao và đóng góp phát triển phong trào thể 

dục thể thao ở các đơn vị, địa phương.  

 3. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài 

Truyền thanh cấp xã tuyên truyền nội dung nêu trên. 

 Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung nêu trên và 

báo cáo kết quả về Sở khi có yêu cầu./. 

 Công văn số 761-CV/BTGTU ngày 29/9/2021; Kế hoạch số 194/KH-

UBND ngày 30/9/2021 gửi kèm trên iOffice và đăng tải trên trang Thông tin 

điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://stttt.langson.gov.vn/ 

(Mục Văn bản chỉ đạo điều hành). 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Trung tâm CNTT&TT (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB (ĐTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

Lê Hải Yến 
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