
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:         /STTTT-TTBCXB Lạng Sơn, ngày    tháng 4  năm 2022 

V/v thông tin, hướng dẫn tham gia Giải thưởng 

Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI; 

tuyên truyền về Hội thi giảng viên lý luận chính 

trị giỏi cấp tỉnh năm 2022. 

 
 

Kính gửi: 

 

 

 

 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng; 

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 1663/VP-KT ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh về 

việc thông tin, hướng dẫn tham gia Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi 

trường lần thứ VI; Công văn số 1306-CV-BTGTU ngày 25/4/2022 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Hội thi giảng 

viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đề 

nghị các cơ quan, đơn vị: 

 1. Thông tin, hướng dẫn tham gia Giải thưởng Báo chí tài nguyên và 

môi trường lần thứ VI 

 Tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của Giải thưởng Báo chí tài nguyên và 

môi trường lần thứ VI nhằm động viên, tôn vinh, khen thưởng tác giả, tác phẩm 

báo chí phản ánh, tuyên truyền các đề tài, chủ đề, nội dung về tài nguyên và môi 

trường có chất lượng và sức lan tỏa cao; thông qua Giải thưởng góp phần truyền 

thông về mục tiêu quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. 

 Thông tin, hướng dẫn các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, Chi hội Nhà 

báo… tích cực hưởng ứng, tham gia Giải. Lễ trao Giải thưởng Báo chí tài 

nguyên và môi trường lần thứ VI dự kiến tổ chức vào dịp tháng 8 năm 2022, 

hưởng ứng Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 (Thể lệ cuộc thi tại Quyết định 720/QĐ-BTNMT ngày 12/4/2022 gửi kèm 

theo). 

 2. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Hội thi giảng viên lý luận 

chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022 

 - Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Hội thi nhằm nâng cao trình độ, 

năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên chuyên trách, tạo điều kiện 

để các giảng viên giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào 

thi đua “Dạy tốt, học tốt”, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại các trung 

tâm chính trị cấp huyện. Thông qua Hội thi giúp cấp ủy các cấp nhận thức đầy 
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đủ hơn về vị trí, vai trò của Trung tâm, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo 

điều kiện cho Trung tâm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, góp phần thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cơ sở. 

 - Đăng tải thông tin, phản ánh tình hình trước, trong và sau về Hội thi 

giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022 sẽ được diễn ra trong thời 

gian 02 ngày, từ ngày 27-28/4/2022 tại Hội trường Thành ủy, UBND thành phố 

Lạng Sơn. 

 3. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài 

Truyền thanh cấp xã tuyên truyền nội dung nêu trên. 

 Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung nêu trên và 

báo cáo kết quả Sở Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu./. 

Công văn số 1663/VP-KT ngày 20/4/2022; Công văn số 1306-CV-BTGTU 

ngày 25/4/2022 gửi kèm theo qua VNPT-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). 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Trung tâm Công nghệ số (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB (LMV). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

Lê Hải Yến 
 

http://stttt.langson.gov.vn/
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