
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ 

XÃ HỘI 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

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

V/v triển khai tuyên truyền video clip liên 

quan đến “Công dân số Xứ Lạng” và cài đặt 

và sử dụng app “Công dân số - Xứ Lạng” 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng và tương đương; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn. 
 

 Thực hiện Công văn số 912/STTTT-TTBCXB ngày 11/5/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc tuyên truyền video clip teaser 

15” và tiểu phẩm truyền thanh “Công dân số Xứ Lạng”. 

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 triển khai, thực hiện các nội dung 

sau: 

1. Thực hiện việc nghiên cứu và tuyên truyền video clip teaser 15” và Tiểu 

phẩm truyền thanh “Công dân số Xứ Lạng” đối với toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị. 

(Có video gửi kèm trên hệ thống Eofice). 

2. Triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 

cơ quan, đơn vị cài đặt, sử dụng app “Công dân số - Xứ Lạng”. Các nội dung liên 

quan đến việc hướng dẫn cài đặt, sử dụng app “Công dân số - Xứ Lạng” được 

đăng tải trên trang web http://xulang.vn/ và các tài liệu hướng dẫn có liên quan. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- C, PC VP; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Đức Huân 

 

http://xulang.vn/
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