
 

 

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        tháng 5 năm 2022 

V/v tuyên truyền Kế hoạch “Tháng hành  

động  phòng, chống ma túy” năm 2022 

 

Kính gửi  

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 - UBND các huyện, thành phố.  

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 28/5/2022 của UBND tỉnh 

tổ chức thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2022, Sở 

Thông tin và Truyền thông đã xây dựng 01 video infograpic 2D tuyên truyền 

phòng, chống ma túy trong học đường truyền thông theo Chương trình phòng, 

chống ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025. Sở Thông tin và Truyền 

thông đề nghị như sau:  

- Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Lạng Sơn 

và các đơn vị có màn hình LED tại trung tâm huyện đăng phát video, địa chỉ:  

https://drive.google.com/file/d/16G_7Vr3iw8X1JS745NLJ7CF_kVT0Sglm/view. 

- Đối với các đơn vị: UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị chuyên môn sử dụng phần mềm Chuyển đổi văn bản thành giọng nói ứng 

dụng trên nền công nghệ Al để tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch số 

124/KH-UBND trên hệ thống truyền thông cơ sở và các phương tiện truyền 

thông khác tại địa phương. 

Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 28/5/2022 của UBND tỉnh 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) 

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, tổ chức tuyên truyền nội dung nêu 

trên./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VHTTTT các huyện, TP; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Trung tâm CNS(đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB(TCC). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 

Lê Hải Yến 
 

https://drive.google.com/file/d/16G_7Vr3iw8X1JS745NLJ7CF_kVT0Sglm/view
http://stttt.langson.gov.vn/

		2022-05-30T17:53:57+0700


		2022-05-30T21:06:24+0700


		2022-05-30T21:06:25+0700


		2022-05-30T21:06:26+0700




