
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số: 430/UBND-VH Hữu Lũng, ngày 15 tháng 5 năm 2019 

V/v triển khai Giải báo chí toàn 
quốc “Báo chí với công tác đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí” lần thứ hai 

 

 

Kính gửi:  
 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 
 - Câu lạc bộ Văn học – Nghệ thuật huyện; 
 - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 35/HNB ngày 08/5/2019 của Hội Nhà báo tỉnh về 
việc phối hợp phổ biến Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018 - 2019. 

UBND huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, 
Câu lạc bộ Văn học – Nghệ thuật huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, 
UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, phổ biến Thể lệ cuộc thi và vận động, tạo điều kiện 
thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, hội viên tích cực tham gia viết bài, 
tuyển chọn các tác phẩm báo chí đã được đăng, phát trên Báo, Tạp chí, Đài PT-TH 
từ ngày 02/01/2018 đến 15/6/2019 tham dự giải. 

Điều kiện và yêu cầu đối với tác phẩm báo chí tham dự giải thực hiện theo 
Thể lệ Giải báo chí toàn quốc số 78/TL-HNBVN ngày 21/3/2018 kèm theo Công 
văn này. 

Thời gian, địa điểm nộp tác phẩm: Nhận tác phẩm trước ngày 15/6/2019. 

Địa chỉ nhận tác phẩm: HỘI NHÀ BÁO TỈNH LẠNG SƠN, tầng 3, Tòa 
nhà Hành chính công, đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Nhận được Công văn này đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có 
hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Hội Nhà báo tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 
- Trang TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Trần Quốc Phong 
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