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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /STTTT-TTBCXB Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2019 

V/v tuyên truyền Hội thi báo cáo viên giỏi 

cấp tỉnh năm 2019 

 

Kính gửi: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/BTGTU ngày 03/7/2019 của Ban Tổ chức 

Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh về tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh 

năm 2019; Sở Thông tin và Truyền thông 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 những nội dung sau: 

 Giới thiệu khái quát về Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019, đây là 

hoạt động chính trị quan trọng của Đảng bộ tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, 

vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền triển khai thực hiện học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự thống nhất giữa tư tưởng và 

hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 

hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

 Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh được tổ chức nhằm tạo sự chuyển biến,  

đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền 

miệng; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp. Đồng thời tạo 

điều kiện để báo cáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng 

lực, kỹ năng thuyết trình,... 

 Phổ biến rộng rãi nội dung, phương thức, đối tượng, hình thức, thời gian 

và địa điểm tổ chức Hội thi. Phản ánh đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả Hội 

thi báo cáo viên giỏi các cấp năm 2019 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng 

như tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh – truyền hình; lồng ghép 

trước các buổi chiếu bóng lưu động... 

 Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan 

tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 (Gửi kèm theo Kế hoạch số 85-KH/BTGTU trên eOffice và đăng tải trên 
Trang Thông tin điện tử của Sở, Mục Văn bản chỉ đạo điều hành). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban TGTU (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Trung tâm CNTT&TT (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB(Loan). 
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Nguyễn Quang Huy 



2 

 

 


		2019-07-16T16:18:20+0700


		2019-07-16T16:27:49+0700


		2019-07-16T16:27:49+0700


		2019-07-16T16:27:49+0700




