
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /STTTT-TTBCXB Lạng Sơn, ngày  11 tháng 5 năm 2022 

V/v tuyên truyền video clip teaser 15” và 

tiểu phẩm truyền thanh “Công dân số Xứ Lạng” 

 

 Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 1824/VP-KGVX ngày 28/4/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về tổ chức Lễ phát động triển khai Nền tảng “Công dân số Xứ 

Lạng” và phát triển tài khoản thanh toán điện tử. Sở Thông tin và Truyền thông 

đề nghị các cơ quan, đơn vị việc như sau: 

1. Đề nghị UBND các huyện thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc phát video 

clip teaser 15” và Tiểu phẩm truyền thanh “Công dân số Xứ Lạng” trên các màn 

hình LED công cộng, qua hệ thống truyền thanh huyện và hệ thống thông tin cơ 

sở do đơn vị quản lý, vận hành, khai thác. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 

12/5/2022 đến 12/7/2022. 

2. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện phát video clip 

teaser 15” “Công dân số Xứ Lạng” tại thời điểm trước khi kết thúc chương trình 

thời sự buổi tối hằng ngày. Thời gian thực hiện bắt đầu từ tối ngày 12/5/2022 

đến 12/6/2022. 

3. Đề nghị các Sở, ban, ngành hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức, 

người lao động của cơ quan, đơn vị cài đặt, sử dụng app “Công dân số - Xứ 

Lạng”. Các nội dung liên quan đến việc hướng dẫn cài đặt, sử dụng app “Công 

dân số - Xứ Lạng”được đăng tải trên trang web http://xulang.vn/ và các tài liệu 

hướng dẫn có liên quan. 

 Gửi kèm theo trên VNPT - eOffice: 

- Video clip và Tiểu phẩm truyền thanh “Công dân số Xứ Lạng”. 

 Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng VHTT các huyện, TP; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông các huyện, thành phố. 
- Các phòng CM, VP, Trung tâm CNS; 

- Lưu: VT, TTBCXB (TCC). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Lê Hải Yến 
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