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V/v phối hợp tuyên truyền và tổ chức 

Diễn đàn trực tuyến Kỷ niệm 112 

năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn 

Tri (17/8/1910–17/8/2022) 

Hữu Lũng, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Huyện đoàn Hữu Lũng. 

 

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 76b/KHPH-SVHTTDL-UBND ngày 

11/7/2022 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện: Bắc Sơn, 

Bình Gia, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan về việc phối hợp triển khai hoạt động 

tuyên truyền, giáo dục về Công viên địa chất giai đoạn 2022-2025; Công văn số 

1051/SVHTTDL-QLDL ngày 05/8/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc phối hợp tuyên truyền và tổ chức Diễn đàn trực tuyến Kỷ niệm 112 năm Ngày 

sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2022), UBND huyện đề nghị: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Huyện đoàn Hữu Lũng 

- Lựa chọn 05 thanh thiếu niên (do Huyện đoàn Hữu Lũng chọn) và 05 học 

sinh (do Phòng Giáo dục và Đào tạo chọn) để soạn, trình bày sử dụng tiếng Anh, 

tóm tắt trên Powerpoint có video, hình ảnh minh hoạ để tham gia Diễn đàn trực 

tuyến bằng tiếng Anh với chủ đề “Kỷ niệm 112 năm Ngày sinh đồng chí Lương 

Văn Tri (17/8/1910 – 17/8/2022)”. Nội dung tham khảo Đề cương tuyên truyền của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các tài liệu khác để giới thiệu về đồng chí Lương Văn 

Tri - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất trong sự nghiệp giải phóng dân 

tộc.  

- Gửi danh sách Nhóm thanh thiếu niên, học sinh của huyện và nội dung 

trình bày tại Diễn đàn về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổng hợp (Trước 

ngày 11/8/2022). 

- Thông báo đến Nhóm thanh thiếu niên, học sinh của huyện tham gia Diễn 

đàn trực tuyến bằng tiếng Anh với chủ đề “Kỷ niệm 112 năm Ngày sinh đồng chí 

Lương Văn Tri (17/8/1910 – 17/8/2022)” như sau: 

+ Thời gian: 14h00’ - 17h00’, ngày 15/8/2022 (Thứ Hai). 

+ Hình thức: Trực tuyến trên Google MEET (https://meet.google.com/cuz-

cjqt-zwr). 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh. 

https://meet.google.com/cuz-cjqt-zwr
https://meet.google.com/cuz-cjqt-zwr
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(Đầu mối liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Hảo, công chức Phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện. ĐT: 0977.968.199. Email: phongvhtthuulung@gmail.com)  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Làm đầu mối đôn đốc, tổng hợp danh sách, nội dung trình bày tại Diễn đàn 

trực tuyến Kỷ niệm 112 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 

17/8/2022) của Nhóm thanh thiếu niên, học sinh huyện gửi Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch trước ngày 12/8/2022.  

- Tham mưu UBND huyện lập danh sách đại diện Tổ giúp việc tham mưu 

xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn của huyện gửi Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch dự Diễn đàn theo yêu cầu. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

(Kế hoạch 76b/KHPH-SVHTTDL-UBND; Công văn 1559-CV/BTGTU; 

Công văn 1051/SVHTTDL-QLDL gửi kèm trên VNPT-iOffice) 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT (VX) UBND huyện;  

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;  

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong    
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