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Tuyên truyền việc sáp nhập huyện Cao Lộc 

vào thành phố Lạng Sơn 
  

 

Kính gửi:  - Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành uỷ, 

đảng ủy trực thuộc, 

- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

- Sở Thông tin & Truyền thông, 

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch, 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh và thường trú. 

 

Thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 27/8/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025”;  Nghị quyết 81-NQ/TU, ngày 06/7/2022 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng thành 

phố Lạng Sơn; Chương trình phối hợp số 01-CTr/BTGTU-HĐND-UBND-TA-VKS, 

ngày 08/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về việc “Phối hợp công 

tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong thực thi pháp luật, triển khai 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan 

tâm”; 

Nhằm tuyên truyền việc sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn, góp 

phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ XVII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: 

1. Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo xây 

dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các 

tầng lớp Nhân dân các nội dung quá trình triển khai thực hiện sáp nhập huyện Cao Lộc 

vào thành phố Lạng Sơn, nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng 

thuận trong Nhân dân. Thường xuyên theo dõi, định hướng công tác tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm thông tin chính xác, có sức hấp dẫn. 

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình triển khai  

thực hiện sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn; kịp thời định hướng, chấn 

chỉnh những tư tưởng, dư luận xã hội trái chiều; qua đó tham mưu giúp cấp ủy xử lý 

và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, góp phần hạn chế những 

khiếu kiện, khiếu nại trong Nhân dân. 

2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Phối hợp chỉ 

đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền các nội dung quá trình triển khai thực hiện 



sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn trong đoàn viên, hội viên và các tầng 

lớp Nhân dân bằng các hình thức phù hợp; thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế 

dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xã hội, góp phần thực hiện tốt việc 

sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn. 

3. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng 

cường tin, bài, tuyên truyền đúng định hướng các nội dung quá trình triển khai thực 

hiện sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn. Chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra 

và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai 

trái, xuyên tạc về quá trình triển khai thực hiện sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố 

Lạng Sơn. 

4. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với các cơ quan liên quan 

tổ chức các hoạt động tuyên truyền quá trình triển khai thực hiện sáp nhập huyện Cao 

Lộc vào thành phố Lạng Sơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống 

đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; loa truyền thanh cơ sở; thông tin lưu động; các 

website, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị... 

5. Các cơ quan báo chí: Tăng cường thời lượng tin, bài, thông tin tuyên truyền 

kịp thời, đúng định hướng quá trình triển khai thực hiện sáp nhập huyện Cao Lộc vào 

thành phố Lạng Sơn. Chủ động trong công tác thông tin, tuyên truyền góp phần định 

hướng tư tưởng, ổn định dư luận xã hội. 

Để phục vụ công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải “Đề cương 

tuyên truyền việc sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn” trên Trang 

Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị khai thác để tuyên truyền. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c),  

- HĐND tỉnh, UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND 

tỉnh (Biết và phối hợp chỉ đạo), 

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, 

- Các cơ quan trung ương ngành dọc trên địa bàn 

tỉnh, 

- Các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, 

- Phòng CTĐ&CTCT Công an tỉnh, 

- Lãnh đạo Ban, 

- CPCM, 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội 
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