
   UBND TỈNH LAI CHÂU 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số:           /STTTT-TTBCXB 

V/v đề nghị hỗ trợ tuyên truyền Lễ hội truyền 

thống kỷ niệm 154 năm Anh hùng dân tộc 

Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 – 2022) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Lai Châu, ngày      tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh; 

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

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu nhận được Công văn số 

966/STTTT-TTBCBC ngày 15/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Kiên Giang về việc hỗ trợ tuyên truyền Lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm 

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 – 2022). 

Để hỗ trợ tỉnh bạn truyền thông quảng bá rộng rãi về Lễ hội truyền thống 

kỷ niệm 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 – 2022) 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Các cơ quan báo chí; Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh; Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện, thành phố tuyên truyền nội dung sau: 

- Hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội tới 

nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh. 

- Đặt banner và đăng tải, chia sẻ thông tin về Lễ hội tại địa chỉ: 

https://kiengiang.gov.vn/trang/lehoinguyentrungtruc.aspx trên Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh; Cổng Thông tin đối ngoại. 

- Thời gian: Từ ngày 22/9/2022-15/10/2022. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TTTT Kiên Giang (đ/b); 

- Lưu: VT, P.TTBCXB.    

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

 

 

Phạm Quang Cường 

 

https://kiengiang.gov.vn/trang/lehoinguyentrungtruc.aspx
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