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V/v tuyên truyền: hoạt động tìm kiếm, quy tập hài 

cốt liệt sĩ năm 2022; Nghị quyết số 57/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 

2207/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh; hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Lễ hội 

Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

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

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 07/01/2022 của Ban Chỉ đạo 

515 hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2022; Kế hoạch số 04/KH-

UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về việc sáp nhập, giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố và Quyết định 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển thôn thành tổ dân phố tại các thị trấn 

trên địa bàn tỉnh; Công văn số 66/VP-KGVX ngày 07/01/2022 về việc hỗ trợ 

tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 

2022, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

1. Tuyên truyền hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin 

về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

- Tổ chức tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân nhất là các cựu 

chiến binh, cựu quân nhân, ban liên lạc, bạn chiến đấu tích cực cung cấp thông 

tin và phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp tuyên truyền vận động, 
cung cấp thông tin giữa Ban Chỉ đạo 515 tỉnh với Hội Cựu chiến binh tỉnh. 

- Tuyên truyền về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, kịp thời biểu 
dương gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa trong Nhân dân.  

2. Tuyên truyền Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, giải thể, 

đổi tên thôn, tổ dân phố và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

chuyển thôn thành tổ dân phố tại các thị trấn trên địa bàn tỉnh 

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn về nội dung Nghị quyết 

số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2207/QĐ-

UBND ngày 11/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh bằng nhiều hình thức nhằm 

nâng cao nhận thức về việc sáp nhập, giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố là chủ 

trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát 
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triển của tỉnh, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế 

- xã hội, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã;  

- Công tác kiện toàn tổ chức, giới thiệu nhân sự, quy trình cử, bầu Trưởng 
thôn, Tổ trưởng tổ dân phố theo quy định;  

- Công khai về quyền và nghĩa vụ tài chính của công dân, các tổ chức 
trong việc đóng góp hoặc đã hoàn thành việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, 
các công trình phúc lợi công cộng... do Nhân dân và các tổ chức đóng góp toàn 
bộ hoặc một phần kinh phí trong phạm vi thôn, tổ dân phố cũ; 

- Việc bố trí trụ sở Nhà văn hóa của thôn, tổ dân phố mới và một số nội 
dung khác liên quan.  

 3. Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi người 

đẹp Hoa Ban năm 2022 

 Tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ Hội Hoa Ban và Cuộc thi người đẹp Hoa Ban 

năm 2022. Lễ hội sẽ được diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5/2022. Trong đó các 

hoạt động trọng điểm diễn ra từ ngày 11/3 - 14/3/2022. Thông qua chuỗi các 

hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch phong phú, đa dạng, chứa đựng bản sắc văn 

hoá dân tộc và đặc trưng lịch sử của miền đất Điện Biên Phủ anh hùng, linh 

thiêng, Lễ hội hứa hẹn sẽ mang đến không gian văn hoá đa sắc màu, mang đậm 

dấu ấn của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên (Có nội dung tuyên truyền về Lễ 

hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 kèm theo Công văn số 

4441/UBND-KGVX ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên). 

 4. 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 Sở Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu./. 

Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 07/01/2022; Kế hoạch số 04/KH-UBND 

ngày 06/01/2022; Công văn số 66/VP-KGVX ngày 07/01/2022 và Công văn số 

4441/UBND-KGVX ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên gửi kèm theo 

qua VNPT-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 Công nghệ số (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB (ĐTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

Lê Hải Yến 
 

http://stttt.langson.gov.vn/
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