
      ỦY BAN NHÂN DÂN 

          HUYỆN CAO LỘC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Số: 672/UBND-VHTT Cao Lộc, ngày 03 tháng 4 năm 2020 

V/v tuyên truyền tổ chức Cuộc thi khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 

2020; triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho 

thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ 12, năm 2020 
 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

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

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 492/STTTT-TTBCXB ngày 30/3/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020; triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh 

thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12, năm 2020, UBND huyện yêu cầu 

các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện; UBND các xã thị trấn triển khai tuyên truyền các nội dung sau:  

1. Tuyên truyền Kế hoạch tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

Tuyên truyền về các hoạt động của Cuộc thi tới toàn thể tầng lớp nhân dân, 

học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện Cao Lộc thông qua các phương tiện thông 

tin đại chúng, trên các chuyên mục của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện; hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn; Trang thông tin điện tử của 

huyện, các trang mạng xã hội... Các hoạt động khơi dậy các ý tưởng khởi nghiệp, 

thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

 2. Tuyên truyền Kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh 

thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12, năm 2020 

Tuyên truyền về các hoạt động của Cuộc thi tới toàn thể tầng lớp nhân dân, 

thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện Cao Lộc thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng, trên các chuyên mục của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện; hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn; Trang thông tin điện tử 

của huyện. Các hoạt động khơi dậy các ý tưởng của các em thanh thiếu niên nhi 

đồng.  

 Văn bản liên quan gửi kèm trên iOffice và đăng tải trên trang Thông tin điện 

tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://stttt.langson.gov.vn/ (Mục 

Văn bản chỉ đạo điều hành). 

 Yêu cầu các đơn vị, UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, CPCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, V     - Lưu: VT, VHTT.  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

Hoàng Quy 
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