
UBND HUYỆN BẮC SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG VĂN HOÁ & TT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 23  /PVHTT   Bắc Sơn, ngày 18 tháng 02 năm 2020 
V/v tuyên truyền Chỉ thị số 02/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ; Đề án bảo 

đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với 

người chấp hành xong án phạt tù trên 

địa bàn huyện năm 2020; công tác bảo 

vệ, nâng cao chất lượng môi trường 

không khí trên địa bàn huyện 

 

 

Kinh gửi:  

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

 Thực hiện Công văn số 185/STTTT-TTBCXB ngày 14/02/2020 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Lang Sơn về việc tuyên truyền Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ; Đề án bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành 

xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; công tác bảo vệ, nâng cao chất 

lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh. 

 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Sơn đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền Chỉ thị số 02/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đề án bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người 

chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện năm 2020; công tác bảo vệ, nâng cao 

chất lượng môi trường không khí trên địa bàn huyện bằng các hình thức như: quán 

triệt trong hội nghị, cuộc họp, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền lưu động, lồng ghép 

trước và trong các buổi chiếu phim; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 

của huyện, của xã; tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, nhà văn hóa, 

thôn, khôi phố,… 

 Nội dung tuyên truyền: theo Công văn số 185/STTTT-TTBCXB ngày 

14/02/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lang Sơn.  

 (Công văn số 185/STTTT-TTBCXB ngày 14/02/2020 của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh, các văn bản liên quan gửi kèm qua iOffice và đăng tải đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử huyện Bắc Sơn mục Định hướng tuyên truyền địa chỉ: 

http://bacson.langson.gov.vn) 

 Nhận được văn bản này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- Kính gửi; 

- Sở TTTT tỉnh; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

Dương Hồng Hạnh 

http://bacson.langson.gov.vn/
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