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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 249/TTCS-TQ ngày 15/4/2022 của Cục Thông tin 

cơ sở về việc tuyên truyền Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời 

trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”; Công văn 

số 258/TTCS-TQ ngày 18/4/2022 của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền 

kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, Sở Thông tin và Truyền 

thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

 1. Tuyên truyền Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt 

đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” 

 - Thông tin, tuyên truyền về mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại 
phần I, II của Chương trình. 

 - Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về phong 
trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. 

 - Tuyên truyền vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân xây dựng, 
duy trì thói quen tự học, ý thức học tập suốt đời phù hợp với điều kiện cụ thể của   
mỗi cá nhân. 

 - Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành; đẩy mạnh sự phối hợp 

giữa các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm các điều kiện phát triển văn hóa 

đọc, đưa văn hóa đọc lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần xây dựng hệ 

giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam. 

 - Giới thiệu, tuyên truyền về các mô hình học tập tiêu biểu; những gương 
sáng về tự học, tự học thành tài để lập thân, lập nghiệp...  

(có quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về Phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong 

gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” gửi kèm). 

 2. Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu 

(05/5/1902-05/5/2022) 
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 - Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng và 

công lao, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc 

Việt Nam của đồng chí Phan Đăng Lưu - một tấm gương sáng ngời về ý chí và 

tinh thần cách mạng; một nhân cách cộng sản mẫu mực; người chiến sĩ cộng sản 

kiên trung, anh hùng, bất khuất; cả cuộc đời tận trung với nước, tận hiếu với 

dân, không màng danh lợi. 

 - Tuyên truyền khẳng định đồng chí Phan Đăng Lưu là nhà lãnh đạo tài 

năng, có những đóng góp quan trọng vào công tác tổ chức xây dựng Đảng vf sự 

nghiệp cung của cách mạng Việt Nam; sáng suốt trong hoạch định đường lối và 

giải quyết các vấn đề cụ thể của cách mạng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thế hệ 

trẻ; là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận báo chí và văn học cách mạng nước nhà. 

 - Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Phan Đăng 

Lưu: Kiên định lý tưởng cách mạng, sắt son niềm tin với Đảng, với Nhân dân; 

luôn trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, với đường lối cách mạng 

của Đảng, của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; tinh thần say mê, miệt mài học tập, rèn 

luyện, không ngừng trau dồi tri thức nhằm phục vụ Đảng, cách mạng, dân tộc, 

Nhân dân; đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; hết lòng yêu thương 

đồng đội, đồng chí, đồng bào. 

 (Có Hướng dẫn, Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương 
gửi kèm). 

 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 249/TTCS-TQ ngày 15/4/2022; Công văn số 258/TTCS-TQ 

ngày 18/4/2022 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 
 

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