
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 8 năm 2021 

V/v tuyên truyền Hội thi Báo cáo viên, 

Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 

tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các 

cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 32-TB/BTC ngày 13/8/2021 của Ban Tổ chức Hội 

thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 về việc phân công 

nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi 

cấp tỉnh năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

1. Tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của Hội thi Báo cáo, Tuyên 

truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 là đợt sinh hoạt chính trị hết sức quan trọng 

nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên 

truyền  miệng, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, thu hút sự quan tâm cổ vũ, hưởng ứng của dư luận xã hội. Thời 

gian cụ thể vào tuần cuối tháng 8/2021 do Ban Tổ chức thông báo. 

2. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Tăng cường tuyên truyền các nội dung về Hội thi trước, trong quá trình 

diễn ra Hội thi trên sóng phát thanh, truyền hình. 

- Trong thời gian diễn ra Hội thi, bố trí phóng viên ghi hình toàn bộ phần 

khai mạc, phần thi của các thí sinh và lễ trao giải theo yêu cầu của Ban Tổ chức 

Hội thi. 

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 các nội dung trên. 

 Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung nêu trên và báo 

cáo kết quả về Sở khi có yêu cầu./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm VHTTTT các huyện, TP; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Trung tâm CNTT&TT (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB (LMV). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Lê Hải Yến 
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