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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Điện Biên, ngày      tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi: - Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa Truyền thanh - Truyền hình các 

huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 141-CV/TU ngày 25/3/2021 của Tỉnh ủy Điện Biên 

về việc Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh 

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ Ba năm 2020-2021.  

Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác đấu 

tranh Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời tạo sự quan tâm, hưởng ứng 

của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 

tỉnh về Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh Phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí” lần thứ Ba năm 2020-2021 (sau đây gọi là Giải Báo chí). 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc sở, đơn 

vị cơ sở thực hiện các nội dung sau: 

1. Các phòng đơn vị, thuộc Sở 

- Tăng cường triển khai phổ biến về Giải báo chí đến cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho các cán bộ đủ 

các điều kiện, cộng tác viên các đơn vị báo chí trên địa bàn tìm hiểu, viết và gửi 

bài tham dự Giải.  

- Đăng tải viết tin, bài, đặt baner, đăng tải Thể lệ Giải trên hệ thống 

Cổng/Trang thông tin điện tử của ngành, đơn vị tạo sự quan tâm, hưởng ứng của 

các cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn. Góp 

phần phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cuộc đấu tranh 

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng hệ thống chính trị.  

- Giao Phòng Nghiệp vụ Văn hóa đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các phòng 

đơn vị đăng tải viết tin, bài, đặt baner, đăng tải Thể lệ Giải trên hệ thống 

Cổng/Trang thông tin điện tử của ngành, đơn vị. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa Truyền thanh - 

Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai phổ biến về Giải báo chí đến 

Cán bộ, Công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị đủ điều 

kiện tham gia tìm hiểu, viết và gửi bài tham dự Giải báo chí toàn quốc “Báo chí 
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với công tác đấu tranh Phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ Ba năm 

2020-2021.  

- Chủ động đăng tải viết tin, bài, đặt baner, đăng tải Thể lệ Giải trên hệ 

thống Trang thông tin điện tử và Đài Truyền thanh - Truyền hình của huyện 

đồng thời khai thác tin, bài từ các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh để đăng tải, tạo sự phong phú về nội dung tuyên truyền nhằm thu hút sự 

quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, 

đảng viên, nhân dân trên địa bàn. 

(Thể lệ Giải “Báo chí với công tác đấu tranh Phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí” lần thứ Ba, năm 2020-2021 các cơ quan đơn vị tải về từ: Trang thông 

tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam:http://www.hoinhabaovietnam.vn; 

Trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

http://www.mattran.org.vn; hoặc Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch: http://svhttdldienbien.gov.vn/(mục Thông báo)./.  

Nhận được văn bản này, yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc sở, đơn vị cơ sở 

chủ động triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy; TT. HĐND, UBND tỉnh (để b/c);  

-  Đ/c Vừa A Bằng, PCT UBND tỉnh (để b/c);  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);  
- Lưu: VT, NVVH (LVQ). 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Chì 
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