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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 1237-CV/BTGTU ngày 05/4/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ đẩy mạnh tuyên truyền triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 

về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; Công văn số 1227-

CV/BTGTU ngày 01/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tuyên truyền về Ngày 

Sách và Văn hoá đọc Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ 

quan, đơn vị: 

 1. Tuyên truyền triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, Thể lệ, 

cách thức dự thi bằng các hình thức phù hợp. Trong đó, chú trọng tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, trên trang 

thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị,...; vận động, động viên cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và 

Nhân dân (từ đủ 12 tuổi trở lên) hưởng ứng tham gia Cuộc thi hàng ngày đạt kết 

quả cao nhất. 

 - Hướng dẫn người tham gia dự thi nghiên cứu Thể lệ Cuộc thi; các văn 

bản hướng dẫn đăng ký tạo tài khoản dự thi, tránh tình trạng đăng ký không đầy 

đủ thông tin của người tham gia dự thi. Các tài liệu tham khảo, hướng dẫn cách 

thức thi, Thể lệ Cuộc thi, đăng ký tài khoản dự thi được đăng tải trên trên trang 

thi trắc nghiệm tại địa chỉ http://tracnghiem.tuyengiaolangson.vn hoặc banner 

cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

năm 2022 tại Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Lạng Sơn tại địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn. 

 2. Tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 

 - Tuyên truyền và triển khai sâu rộng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt 

Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cụ thể hoá Quyết định 

số 1862/QĐ-TTg, ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức 

Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam; khai thác và phát huy tối đa các nguồn lực 

phát triển văn hoá đọc nhằm góp phần khuyến khích và phát triển phong trào 

đọc sách trong cộng đồng, tiếp tục khẳng định, tôn vinh giá trị của sách, ý nghĩa 
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văn hóa, sự cần thiết của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong đời sống 

tinh thần Nhân dân. 

 - Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đậm nét, tăng cường các tin, bài viết, 

dung lượng, thời lượng các hoạt động, chương trình chào mừng Ngày sách và 

Văn hoá đọc Việt Nam; mở các chuyên mục, giới thiệu các mô hình, tổ chức, cá 

nhân điển hình trong phát triển văn hóa đọc. 

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

Công văn số 1237-CV/BTGTU ngày 05/4/2022; Công văn số 1227-

CV/BTGTU ngày 01/4/2022 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 
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