
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 554 /VP-NC Lạng  Sơn, ngày 15 tháng 02 năm 2019 
V/v tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 
30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 
60 năm Ngày truyền thống BĐBP 

 

 
Kính gửi: UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh về 
tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 60 năm Ngày 
truyền thống Bộ đội Biên phòng; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2019 của 
UBND tỉnh về tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 60 năm Ngày 
truyền thống Bộ đội Biên phòng.  

Nhằm bảo đảm các hoạt động kỷ niệm được tổ chức thiết thực, ý nghĩa, đồng 
chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm yêu 
cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tăng 
cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa 
bàn, cụ thể như sau: 

1. Nội dung: Thực hiện theo hướng dẫn tại Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 
60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019), 30 năm 
ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh biên soạn (ban hành kèm theo Văn bản số 
1632-CV/BTGTU ngày 16/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). 

2. Hình thức: Thay mới nội dung panô; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên 
truyền tại các trục đường chính, các thị trấn, khu tập trung đông dân cư; khu vực 
cửa khẩu, biên giới, khu vực tiếp giáp với các tỉnh bạn; xây dựng tin, bài tuyên 
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền lưu động trên đường 
phố, trước các buổi chiếu phim, biểu diễn văn nghệ phục vụ Nhân dân...  

3. Thời gian tuyên truyền: Từ nay đến hết tháng 3 năm 2019. Riêng hoạt 
động tuyên truyền cổ động trực quan hoàn thành trước ngày 25/02/2019.  

4. Kinh phí thực hiện: Các đơn vị tự cân đối trong nguồn kinh phí đã được 
giao năm 2019.   

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh,   
  các phòng: KGVX, TH,TH-CB; 
- Lưu: VT, NC.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 
Phạm Hùng Trường 
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