
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ  Y TẾ  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /SYT-VP Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2020 

V/v tăng cường công tác tuyên 

truyền chào mừng Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 

XVII 
  

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

Thực hiện Công văn số 1093/UBND-KGVX ngày 09/9/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII. 

Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực 

thuộc tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động về công tác chuẩn bị Đại hội; Tuyên truyền 

những thành tựu nổi bật trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo đề cương tuyên truyền tại  

Công văn số 2528-CV/BTGTU ngày 19/6/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 

Lạng Sơn (có đề cương tuyên truyền kèm theo).  

 2. Thực hiện công tác chỉnh trang đơn vị, vệ sinh môi trường; đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền trong trên trang thông tin điện tử của đơn vị, Bản tin y tế, 

trang thông tin nội bộ,  màn hình LED, trên fanpage của đơn vị; thực hiện treo cờ 

Đảng, cờ Tổ quốc, treo băng rôn khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII tại trụ sở cơ quan, đơn vị,....Thời gian thực hiện cao điểm tập 

trung từ ngày 20/9/2020 đến hết ngày 30/9/2020. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Công đoàn Ngành;  

- CB,CC, CV cơ quan Sở Y tế;  

- Lưu VT. 

TL. GIÁM ĐỐC  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Từ  
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