
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   1378/STTTT-BCXB Lạng Sơn, ngày 26 tháng 9 năm 2019 

V/v tuyên truyền Hội nghị Xúc tiến đầu tư 
tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 
 

Kính gửi: 
 

 
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 
- Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn;  
- VNPT Lạng Sơn. 

Để thực hiện tuyên truyền có hiệu quả trên tất cả các phương tiện truyền 
thông về Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (theo Kế hoạch số 
1191/KH-TBTT ngày 26/8/2019 của Tiểu ban Tuyên truyền về kế hoạch truyền 
thông Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019), góp phần quảng bá 
hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị 
Quý cơ quan, đơn vị đăng tải 03 video clip lên màn hình LED do cơ quan, đơn 
vị quản lý, cụ thể: 

- Video clip1: Trailer Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

- Video clip 2: Dấu ấn du lịch nơi địa đầu Tổ quốc. 

- Video clip 3: Du lịch sinh thái cộng đồng Hữu Liên - Hữu Lũng. 

Riêng video clip Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019, Sở 
Thong tin và Truyền thông sẽ cung cấp trong ngày 28/9/2019 (trên website Hội 
nghị www.xuctiendautu.langson.gov.vn) để UBND UBND các huyện, thành 
phố đăng trên trang thông tin điện tử các huyện, thành phố; trên internet và 
mạng xã hội, các fanpage). 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm,, 
thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (BC); 

- Sở VHTTDL; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP, PTTBCXB; 

- Lưu VT, TTBCXB (Vọng). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hải Yến 
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