
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC BÌNH 

Số:              /UBND-VHTT 

V/v đẩy mạnh tuyên truyền, triển 

khai Cuộc thi trắc nghiệm Tìm 

hiểu về 190 năm Ngày thành lập 

tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 

04/11/2021) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lộc Bình, ngày        tháng 7 năm 2021 

 

 Kính gửi:  
 

 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 952/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 18/7/2021 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc 

thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 

04/11/2021)”; Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nội 

dung, cụ thể như sau:  

1. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kế 

hoạch, thể lệ, hình thức Cuộc thi và các hoạt động triển khai cuộc thi; đăng tải kết 

quả giải thưởng các Cuộc thi tuần nhằm khích lệ đông đảo cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên và nhân dân... tích cực tham gia 

Cuộc thi theo Công văn số 349-CV/HU ngày 05/7/2021 của Huyện ủy Lộc Bình và 

Công văn số 1297/UBND-VHTT ngày 08/7/2021 của UBND huyện đã ban hành. 

2. Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; UBND các xã 

thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền Thể lệ Cuộc thi, câu hỏi, cách thức dự thi, đề cương 

tuyên truyền và thông báo nội dung văn bản này trên hệ thống truyền thanh cấp 

huyện và cấp xã; tuyên truyền lưu động, đăng tải tin, bài trên phương tiện thông tin 

đại chúng; hướng dẫn tuyên truyền thông qua các cuộc sinh hoạt chi bộ và các tổ 

chức đoàn thể, trong họp thôn, khối phố, các thiết chế văn hóa cơ sở. 

* Một số lưu ý: Triển khai hướng dẫn người dự thi điền các thông tin cá nhân 

đầy đủ, chính xác; tuyên truyền, quán triệt người dự thi không được sao chép, chụp 

ảnh kết quả thi của mình đăng trên các trang mạng xã hội zalo, facebook… 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VH, TT&DL; Sở TT&TT; 

- TT Huyện ủy 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo-TTBDCT huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VHTT(CVT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thúy 
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