
  ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LÀO CAI 

 

Số:           /UBND-VX 

V/v 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  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lào Cai, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

                          Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ văn bản số 2158/MTTW-BCĐ ngày 16/3/2021 của Ban Chỉ đạo 

Giải Báo chí toàn quốc 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; Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

Triển khai hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc nêu trên nhằm đẩy mạnh 

việc thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi 

sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” và các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

2. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải và Thể lệ 

Giải; tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp Nhân dân. Tập trung vào các nội dung sau: 

+ Phổ biến, tuyên truyền tổ chức thực hiện các đường lối, chủ trương của 

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

tham nhũng, lãng phí; 

+ Phản ánh vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nhân dân và 

báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 

+ Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp 

trong giải quyết công việc; 

+ Phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh 

nghiệm hay, những thành tựu, kết quả, những cách làm có hiệu quả của các địa 

phương, cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xây dựng 

đạo đức liêm chính.  



+ Ghi nhận, biểu dương, cổ vũ các gương đấu tranh với tham nhũng, lãng 

phí; bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.  

+ Đề xuất những giải pháp, ý kiến tốt có hiệu quả nhằm góp phần hoàn 

thiện chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí và việc tổ chức 

thực hiện... 

- Tạo điều kiện để phóng viên của cơ quan tham dự Giải Báo chí toàn 

quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần 

thứ ba năm 2020 - 2021. 

Căn cứ ý kiến tại văn bản, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai 

thực hiện./. 

(Sao gửi kèm văn bản số 2158/MTTW-BCĐ ngày 16/3/2021                                               

và Thể lệ số 89/TL-BTC ngày 21/4/2020) 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- CVP, PCVP2; 

- Lưu: VT, TH3, BBT, VX1,4. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Giàng Thị Dung 
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