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Lạng Sơn, ngày 16 tháng 11 năm 2020

Đề nghị báo cáo công tác tuyên truyền 
kỷ niệm và rà soát các ngày lễ lớn, sự kiện 
lịch sử quan trọng trong 2 năm 2024, 2025

 

                               Kính gửi: - Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn tại Thông báo 
số 1141-TB/VPTU, ngày 15/11/2021;  căn cứ  Công văn số 1830-CV/BTGTW, 
ngày 11/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương “V/v báo cáo công tác tuyên 
truyền kỷ niệm và rà soát các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 2  
năm 2024, 2025”; để đánh giá công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn 
của đất nước, của tỉnh và đề xuất tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch 
sử quan trọng trong 2 năm 2024, 2025 của tỉnh Lạng Sơn, Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy đề nghị:

Ban cán sự đảng UBND tỉnh xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng công 
tác tham mưu và chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước 
trong thời gian vừa qua: kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm (từ 
năm 2018 đến nay); Rà soát các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 
2 năm 2024, 2025 của tỉnh Lạng Sơn và đề xuất hình thức tổ chức kỷ niệm.

Báo cáo gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  trước ngày 19/11/2021 để tổng 
hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo yêu cầu của 
Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng LLCT&LSĐ,
- Lưu VT.
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Nguyễn Trọng Sơn
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