
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:            /STTTT-TTBCXB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Thuận, ngày        tháng 3 năm 2023 

V/v tuyên truyền Giải báo chí toàn 

quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực lần thứ tư, năm 2022-2023 

 

 

     Kính gửi: 

- Các cơ quan báo chí tỉnh;  

- Các cơ quan báo chí Trung ương tại tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành;  

- Các tổ chức chính trị - xã hội; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

các huyện và thị xã Lagi (tên gọi chung các 

Trung tâm); 

- Đài Truyền thanh thành phố Phan Thiết. 

 

Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư 

năm 2022-2023 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ 

chức, được phát động từ ngày 13/11/2021. Thời gian tiếp nhận tác phẩm đến 

ngày 31/8/2023 (tính theo dấu bưu điện).  

Để triển khai công tác tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 (Giải báo chí) 

đạt kết quả cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, theo đề nghị của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 1308-CV/BTGTU ngày 08/3/2023 về việc tuyên 

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

cực lần thứ tư, năm 2022-2023, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:  

1. Các cơ quan báo chí tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương tại địa 

phương và các phóng viên thường trú tổ chức tuyên truyền Thể lệ Giải báo chí 

bằng các hình thức phù hợp theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng 

thời tích cực tham gia Giải báo chí. 

2. Các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động cán bộ công chức tham gia 

Giải báo chí và cập nhật Thể lệ Giải báo chí lên Cổng/Trang thông tin điện tử 

nhằm lan tỏa Thể lệ Giải báo chí đến nhiều người được biết.  
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3. Các cơ quan tuyên truyền và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh 

tuyên truyền Thể lệ Giải báo chí để toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh được 

biết và tích cực tham gia.  

(Gửi kèm Thể lệ Giải báo chí hoặc truy cập vào địa chỉ: 

https.btgtu.binhthuan.dcs.vn - mục tài liệu).  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai công tác truyền 

thông và tích cực tham gia Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

lần thứ tư năm 2022-2023./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh;  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Lưu: VT, TTBCXB, Yến. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Tự 
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