
 

 

UBND HUYỆN HỮU LŨNG 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VH&TT Hữu Lũng, ngày       tháng 4 năm 2021 

V/v tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa 

đọc” tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

   

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-SVHTTDL ngày 26/4/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” 

tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung như sau:  

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện  

Triển khai tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi trong cơ quan, đơn vị. Căn cứ 

điều kiện thực tế, các đơn vị chủ động triển khai hưởng ứng tham gia dự thi theo 

Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi của Ban tổ chức.  

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

thị trấn  

Phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về Cuộc thi tại địa 

phương. Đồng thời tùy theo điều kiện thực tế tích cực triển khai hưởng ứng tham 

gia Cuộc thi theo Kế hoạch, Thể lệ của Ban tổ chức ban hành.   

 (Có Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi gửi kèm theo trên hệ thống VNPT-iOffice). 

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện; Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn nghiên cứu triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c); 

- PCT (VX) UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT. 
 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Khổng Hồng Minh 
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