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Lạng Sơn, ngày 29  tháng  9  năm 2021

Kính gửi: - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh,
- Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc,
- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện uỷ, thành uỷ, 
đảng uỷ trực thuộc,
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/BCĐ, ngày 19/02/2021 của Ban Chỉ đạo 
các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 về 
“Tổ chức các  hoạt  động Kỷ  niệm 190 năm Ngày  thành lập  tỉnh  Lạng Sơn 
(04/11/1831 - 04/11/2021)”; ngày 22/6/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn 
đã ban hành Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU, ngày 22/6/2021 “Hướng dẫn tuyên 
truyền  kỷ  niệm  190  năm  ngày  thành  lập  tỉnh  Lạng  Sơn  (04/11/1831  -  
04/11/2021)”.  

Qua theo dõi, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai công tác 
tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và 
Nhân dân về truyền thống lịch sử, văn hóa, quá trình thành lập và phát triển của tỉnh 
Lạng Sơn theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Để tiếp tục tăng cường 
công tác tuyên truyền Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 
- 04/11/2021) đạt hiệu quả hơn nữa, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ 
trực thuộc: 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.

2. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh: Tăng cường chỉ đạo công tác 
tuyên truyền cổ động trực quan, treo pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên 
truyền trên toàn tỉnh.

3.  Các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương 
thường trú trên địa bàn tỉnh: 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.                               

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương;        
- Thường trực Tỉnh ủy ;             Báo cáo
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Ban;
- Phòng LLCT&LSD;
- Lưu VT.
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