ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 267 /UBND-VHTT

Văn Quan, ngày 24 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tuyên truyền, phát sóng
các sản phẩm truyền thông
(video clip) trên địa bàn huyện

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 298/STTTT-TTBCXB ngày 09/02/2021 của Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về tuyên truyền, phát sóng các sản phẩm
truyền thông (video clip) trên địa bàn tỉnh.
Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về triển khai thực hiện Đề án tuyên
truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018
- 2020; Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt
Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Ủy ban nhân dân huyện
Văn Quan yêu cầu các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn thực
hiện công tác tuyên truyền như sau:
1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
- Tuyên truyền giữ gìn trang phục truyền thống gắn với phát triển du lịch Xứ
Lạng, tuyên truyền về tỉnh Lạng Sơn qua phim tài liệu “Lạng Sơn - lịch sử hào
hùng, vùng đất phên dậu quốc gia”.
2. Hình thức tuyên truyền
- Đăng tải các video clip trên Trang thông tin điện tử của huyện, xã (đối với
xã Tân Đoàn, Tú Xuyên, Hữu Lễ); trang fanpage “Văn Quan - Xứ Hoa Hồi”…và
các phương tiện truyền thông khác.
- Trình chiếu các video clip tại các cuộc họp của cơ quan, đơn vị, sinh hoạt
thôn, phố.
3. Thời gian tuyên truyền: từ nay đến tháng 4 năm 2021.
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn Văn Quan: thực hiện tuyên
truyền 02 video sau trên các phương tiện truyền thông do cơ quan, đơn vị quản lý,
vận hành; tuyên truyền trong thanh thiếu niên, đoàn viên, trường học về vai trò,
tầm quan trọng của bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo, cụ thể:
- Video clip infographic 2D tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền
vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020, tải tại đường link:
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http://www.fsend.vn/download/Mmgml2G9XF94KC3eU8EIsaQYRJ2rpo_4
- Videoclip “Trực quan sinh động, phương pháp hiệu quả trong tuyên truyền
bảo vệ chủ quyền biển đảo”, tải tại đường link:
http://www.fsend.vn/download/aIRfyU2cx3zdfKIbo949T1rC6D0qnLAT
4.2. Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền
thông, UBND các xã, thị trấn: thực hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử của
huyện, xã (đối với các xã Tân Đoàn, Hữu Lễ, Tú Xuyên); trang fanpage “Văn Quan
- Xứ Hoa Hồi” các chương trình sau:
- 02 video clip tuyên truyền về biển đảo tại 02 đường link trên.
- Video clip “Giữ gìn trang phục truyền thống gắn với phát triển du lịch Xứ
Lạng”, tải tại đường link:
http://www.fsend.vn/download/NzOEYrvyyeeoHzY0739YGLwoNfR9ynZz
- Phim tài liệu “Lạng Sơn - lịch sử hào hùng, vùng đất phên dậu quốc gia”,
tải tại đường link:
http://www.fsend.vn/download/J9RiFMoxthmp3rXlxrMTm2y_ISCmAzDi
4.3. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện thực hiện tuyền truyền
đến cán bộ, công chức, viên chức các video trên.
4.4. Chế độ báo cáo
Kết quả tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đề nghị
gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trong tháng 4 năm 2021 để theo dõi,
tổng hợp.
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: tổng hợp kết quả tuyên truyền của các
cơ quan, đơn vị và báo cáo theo quy định.
(Do dung lượng của các video lớn nên để tải được video clip trên, các cơ
quan, đơn vị thực hiện sao chép (copy) từng đường link của video clip tại Mục 4.1,
4.2, sau đó dán (paste) vào trình duyệt Cốc cốc, google… và tiến hành tải).
Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các
xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (T/h);
- TT HU; TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, VHTT.
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