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Lạng Sơn, ngày  25 tháng 4 năm 2022

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền 
về Hội thi giảng viên lý luận chính 

trị giỏi cấp tỉnh năm 2022

                 Kính gửi: - Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các cơ quan báo chí của tỉnh và thường trú;
- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng 
uỷ trực thuộc;
- Các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh.

Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/BTGTW, ngày 30/8/2021 của Ban Tuyên 
giáo Trung ương về việc tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi;  Quyết 
định số 574-QĐ/TU, ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thành 
lập Ban Tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022; Kế 
hoạch số 48-KH/BTC, ngày 08/11/2021 của Ban Tổ chức về việc triển khai Hội thi 
giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022, Ban Tổ chức Hội thi tổ chức 
Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022 như sau:

1. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 27 - 28/4/2022. 
- Khai mạc: Lúc 14h00’, ngày 27/4/2022.
- Tổng kết, trao giải: Từ 16h00’, ngày 28/4/2022.
2. Địa điểm: Hội trường Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn 

(Số 02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn).
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan 

báo chí của tỉnh và thường trú; ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, 
đảng uỷ trực thuộc; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh quan tâm, đẩy mạnh công 
tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Hội thi, nhằm tuyên truyền sâu rộng, 
lan tỏa mục đích, ý nghĩa, diễn biến, kết quả Hội thi đến cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban Tuyên giáo TW (b/c), 
- TT Tỉnh uỷ (b/c), 
- Ban Tổ chức Hội thi, 
- Lãnh đạo Ban,
- Các phòng CM,
- Lưu VT.
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Đã ký

Nguyễn Trọng Sơn
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