
UBND HUYỆN BẮC SƠN 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ TT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:         /PVHTT Bắc Sơn, ngày       tháng 12 năm 2021 
V/v triển khai tuyên truyền kỷ niệm 

các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 

quan trọng trong năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

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

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 1720/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 16/12/2021 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai tuyên truyền 

kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; Văn bản 

số 48 - HD/BTGHU ngày 23/12/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn 

tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 

2022. 

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

và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

và điều kiện, tình hình thực tế tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện 

lịch sử quan trọng năm 2022 trước, trong và sau các dịp kỷ niệm, các ngày lễ 

bằng những hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.  

Nội dung, khẩu hiệu tuyên truyền: Theo Văn bản số 48 - HD/BTGHU 

ngày 23/12/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Sơn hướng dẫn tuyên 

truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022. 

(Hướng dẫn số 48 - HD/BTGHU ngày 23/12/2021 của Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy  và các văn bản liên quan được gửi kèm văn bản này trên hệ thống 
VNPT-iOffice)  

Trên đây là văn bản triển khai tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự 

kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 đề nghị các đơn vị, địa phương triển 

khai thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện khi có 

yêu cầu./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở VHTT&DL; 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Thanh Loan 
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