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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 1065-CV/BTGTU ngày 18/01/2022 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ đẩy mạnh tuyên truyền Phim tài liệu “Lạng Sơn - 190 năm 

xây dựng và phát triển”. Nhân dịp kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng 

Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021), Tỉnh ủy Lạng Sơn chỉ đạo xây dựng Phim tài 

liệu “Lạng Sơn - 190 năm xây dựng và phát triển” với thời lượng khoảng 30 

phút, phản ánh về quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Lạng Sơn qua 190 

năm. Phim tài liệu khẳng định những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ, chính 

quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi 

mới đất nước, qua đó khơi dậy niềm tự hào và củng cố niềm tin cho các tầng lớp 

Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục chính trị tư 

tưởng, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh 

tuyên truyền sâu rộng về nội dung Phim tài liệu “Lạng Sơn - 190 năm xây 

dựng và phát triển”. 

Phim tài liệu “Lạng Sơn - 190 năm xây dựng và phát triển” đang tồn tại 

trên nền tảng các trang thông tin điện tử, như sau:  

* Trang Thông tin điện tử Truyền hình Nhân Dân: https://nhandantv.vn 

=> Phóng sự tài liệu => Phim tài liệu => Phim tài liệu “Lạng Sơn - 190 năm xây 

dựng và phát triển”. 

* Trang Thông tin điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn: 

http://www.langsontv.vn => Phóng sự - Phim tài liệu => Phim tài liệu “Lạng 

Sơn - 190 năm xây dựng và phát triển”. 

* Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn: 

http://tuyengiaolangson.vn => Video => Phim tài liệu “Lạng Sơn - 190 năm 

xây dựng và phát triển”. 
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 Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung nêu trên và 

báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 24/02/2022, để 

tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ./. 

  

 
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 
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