
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số: 952/STTTT-TTBCXB 

 
V/v Tuyên truyền các hoạt động tổ chức Tết 

Trung thu năm 2018. 

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

 
         Lạng Sơn, ngày 28 tháng 8 năm 2018 

     
                

Kính gửi:  

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 800/UBND-KGVX ngày 24/8/2018 của UBND 
tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2018; Sở Thông tin và 
Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

 Tăng cường truyền thông về các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ 
em; hoạt động thăm, tặng quà Tết Trung thu tại một số điểm trường và nơi nuôi 
dưỡng trẻ đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và trách 
nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, các gia đình đối với công tác bảo vệ, chăm sóc 
và giáo dục trẻ em. Định hướng giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, 
tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi truyền thống.   

 Phản ánh hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; 
các tổ chức, đoàn thể trong việc tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em. Thông 
tin đầy đủ, kịp thời về các hoạt động vui Tết Trung thu thiết thực, tiết kiệm, 
không phô trương hình thức, tạo nên sân chơi vui vẻ, lành mạnh và bổ ích, thu 
hút trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động tập thể trong 
dịp Tết Trung thu. 

 Tiếp tục tuyên truyền Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành, 
đặc biệt là các quy định về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, 
lành mạnh cho trẻ em; phòng ngừa, ngăn chặn xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng, 
chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Biểu dương những tấm gương người tốt, 
việc tốt vì trẻ em; phê phán, lên án các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quyền 
trẻ em. 

 Đề nghị cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền các nội dung trên và báo 
cáo kết quả tuyên truyền về Sở khi có yêu cầu./. 
  Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, TTBCXB.  
  
  
  
  

Lê Hải Yến 
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