
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 3 năm 2023 

V/v tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí 

toàn quốc phòng, chống tham nhũng, 

 tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023 

 

Kính gửi: 

 

 

 

 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

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

Thực hiện Công văn số 820/VP-KGVX ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh 

về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

lần thứ tư, năm 2022-2023 , Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, 

đơn vị: 

 1. Nội dung tuyên truyền 

 - Tuyên truyền, phổ biến, triển khai tổ chức thực hiện đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phản ánh vai trò giám sát của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân và báo chí 

trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.  

 - Tuyên truyền rộng rãi, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh 

tích cực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

lần thứ tư, năm 2022 - 2023. Phản ánh những hiện tượng, hành vi tham nhũng, 

tiêu cực, lãng phí; đấu tranh lên án đối với các biểu hiện bè phái cục bộ địa 

phương, “lợi ích nhóm”, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối 

sống; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong 

quá trình giải quyết công việc.  

 - Tích cực tìm tòi, phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên 

tiến, kinh nghiệm tốt, thành tựu, kết quả, cách làm có hiệu quả của các địa 

phương, cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng 

đạo đức liêm chính. Ghi nhận, biểu dương, cổ vũ các gương đấu tranh với tham 

nhũng, tiêu cực; bảo vệ những người dám phát hiện, tố giác, đấu tranh chống 

tham nhũng, tiêu cực. Đề xuất những giải pháp, ý kiến sáng tạo có hiệu quả 

nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực và việc tổ chức thực hiện,...  

 - Tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải và Thể lệ Giải trên 

Báo in và Báo Lạng Sơn điện tử; truyền hình và phát thanh trên Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh; tạo điều kiện để phóng viên tìm hiểu, viết và gửi bài tham 

dự Giải.Đẩy mạnh tuyên truyền về Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.  
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2. 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 5969/MTTW-BTC, ngày 22/02/2023 của Ban Tổ chức Giải 

báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư; Thể lệ Giải 

báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 

2023 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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