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Lạng Sơn, ngày  27  tháng 7  năm 2021

Tuyên truyền kỷ niệm 111 năm 
Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri  

(17/8/1910 - 17/8/2021)

Kính gửi:  - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
-  Ban  tuyên  giáo  -  trung  tâm chính  trị  các  huyện  ủy, 
thành uỷ; ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy trực 
thuộc,
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Hướng dẫn số 15 - HD/BTGTU, ngày 5/01/2021 của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy về công tác “Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch 
sử trong năm 2021”, thiết thực Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Lương 
Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2021), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và đăng tải 
“Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri  
(17/8/1910 - 17/8/2021)”  trên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy tại địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; ban tuyên 
giáo - trung tâm chính trị các huyện ủy, thành uỷ; ban tuyên giáo, tuyên huấn các 
đảng ủy trực thuộc, các cơ quan báo chí của tỉnh khai thác tài liệu để tuyên 
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và phổ biến rộng rãi tới cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng LLCT&LSĐ;
- Lưu VT.
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Nguyễn Trọng Sơn
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