
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             / UBND-KGVX 

V/v Hưởng ứng Giải báo chí 

toàn quốc phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 

2022 - 2023 

 

 

Gia Lai, ngày         tháng        năm 2023 

 

 

Kính gửi:      

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; 

- Báo Gia Lai; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 5970/MTTW-BTC ngày 22/02/2023 

của Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần 

thứ tư về việc tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như 

sau: 

1. Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, triển khai thực hiện, 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. 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.  

2. Báo Gia Lai; Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai: 

- 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.  

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

nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023 trên các ấn phẩm, bản tin, trang thông 

tin điện tử do đơn vị mình quản lý. Tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên báo chí 

tìm hiểu, sáng tạo và gửi tác phẩm báo chí tham dự Giải báo chí toàn quốc phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023.  

- Lựa chọn, đăng ký tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023 gửi về Ban Tổ chức Giải báo chí 

toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư theo quy định. 
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(Gửi kèm Công văn số 5970/MTTW-BTC, ngày 22/02/2023 của Ban Tổ chức 

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

Nhận được công văn này, yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên 

quan phối hợp, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                
- Như trên; 

- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;  

- Lưu VT, KTTH, NC, TTTH, KGVX. 

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TICH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Thanh Lịch 
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