
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SLĐTBXH-VP  Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2022 

V/v tuyên truyền, giới thiệu mô hình,  

gương điển hình tiên tiến 
 

    

 

  Kính gửi: 

    - Các phòng và tương đương; 

    - Các đơn vị trực thuộc; 

    - Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn. 

  
 

Thực hiện Công văn số 605/SNV-BTĐKT ngày 22/5/2022 của Sở Nội vụ về 

việc tuyên truyền, giới thiệu mô hình, gương điển hình tiên tiến, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội đề nghị các phòng và tương đương, các đơn vị trực thuộc, 

Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn (sau đây gọi chung là các đơn vị) triển khai một 

số nội dung sau:  

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, các điển 

hình tiên tiến như xây dựng bảng tin, bài viết, xây dựng hình ảnh… để tuyên 

truyền tại đơn vị và trên phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Định kỳ hằng tháng, các đơn vị giới thiệu các tập thể hoặc cá nhân tiêu 

biểu, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố điển hình của ngành gửi về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội (qua Văn phòng Sở1) để tổng hợp gửi Ban Thi đua - 

Khen thưởng Sở Nội vụ, giới thiệu trên trang Thông tin điện tử của ngành để 

tuyên truyền, nhân rộng.  

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

(Gửi kèm theo văn bản mẫu danh sách giới thiệu gương điển hình tiên tiến). 
 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- CVP; 

- Lưu: VT (LTH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 

 

Đàm Văn Chính 
 

                                                           
1 Đ/c Lê Thanh Hà, chuyên viên VP Sở: 0889766222 


		2022-05-27T15:42:51+0700


		2022-05-27T15:44:21+0700


		2022-05-27T15:44:21+0700


		2022-05-27T15:44:21+0700




