
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

   HUYỆN CAO LỘC  

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:  728/UBND-VHTT                      Cao Lộc, ngày 08 tháng 4 năm 2020 
         

       V/v tuyên truyền triển khai Cuộc thi ảnh  

“Phụ nữ Xứ Lạng - Duyên dáng Áo dài” năm 2020 

                 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

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

- UBND các xã, thị trấn. 
     

 

Thực hiện Công văn số 292/SVHTTDL-QLVH, ngày 20/3/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai Cuộc thi ảnh “Phụ nữ Xứ Lạng - Duyên dáng 

Áo dài” năm 2020; UBND huyện yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc, UBND các 

xã, thị trấn triển khai tuyên truyền như sau:  

1. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến cán công chức, viên 

chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện tôn vinh nét đẹp của trang phục Áo dài 

truyền thống Việt Nam với lịch sử hình thành và phát triển; Áo dài đã trở thành xu 

hướng trang phục được sử dụng thường xuyên trong các sự kiện quan trọng và các dịp 

lễ hội... 

2. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về Cuộc thi ảnh “Phụ nữ Xứ Lạng - Duyên 

dáng Áo dài” năm 2020 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn phát động. 

3. Các tổ chức, cá nhân chủ động hưởng ứng tham gia dự thi theo Kế hoạch số 

283/KH-BTV, ngày 27/02/2020 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn về tổ chức 

cuộc thi ảnh “Phụ nữ Xứ Lạng - Duyên dáng Áo dài” năm 2020 và Thể lệ Cuộc thi 

của Ban tổ chức.  

(Có Kế hoạch số 283/KH-BTV, ngày 27/02/2020 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

và Thể lệ Cuộc thi gửi kèm theo trên hệ thống iOfficel). 

UBND huyện yêu cầu các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức 

năng nhiệm vụ của đơn vị triển khai thực hiện công tác tuyên truyền đạt hiệu quả và chủ 

động tham gia hưởng ứng Cuộc thi theo theo Kế hoạch./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- CPVP; 

- Lưu: VT.  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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