
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SNN-VP Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2022 
Đẩy mạnh tuyên truyền Phim tài 

liệu“Lạng Sơn - 190 năm xây dựng 

và phát triển” 

 

 

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn Số 1065 -CV/BTGTU ngày 18 tháng 01 năm 2022 của 

Ban Tuyên giáo tỉnh Ủy Lạng Sơn về  đẩy mạnh tuyên truyền Phim tài liệu “Lạng 

Sơn - 190 năm xây dựng và phát triển” 

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục chính trị tư 

tưởng, Sở Nông nghiệp và PTNTđề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, đẩy 

mạnh tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao 

động, đoàn viên, về nội dung Phim tài liệu “Lạng Sơn - 190 năm xây dựng và phát 

triển”. 

 Phim tài liệu “Lạng Sơn - 190 năm xây dựng và phát triển” đang tồn tại trên 

nền tảng các trang thông tin điện tử, như sau:   

* Trang Thông tin điện tử Truyền hình Nhân Dân: https://nhandantv.vn => 

Phóng sự tài liệu => Phim tài liệu => Phim tài liệu “Lạng Sơn - 190 năm xây dựng 

và phát triển”.   

* Trang Thông tin điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn: 

http://www.langsontv.vn => Phóng sự - Phim tài liệu => Phim tài liệu “Lạng Sơn - 

190 năm xây dựng và phát triển”.   

* Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn: 

http://tuyengiaolangson.vn => Video => Phim tài liệu “Lạng Sơn - 190 năm xây 

dựng và phát triển”.    

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm 

túc triển khai thực hiện đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền 

nội dung Phim tài liệu “Lạng Sơn - 190 năm xây dựng và phát triển” về Sở qua 

Văn phòng Sở  trước ngày 26/02/2022, để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh 

Ủy theo quy định. ./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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