
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-VHTT 
V/v tuyên truyền, hưởng ứng                         

Giải báo chí toàn quốc lần thứ ba  

       TP.Bắc Kạn, ngày  30   tháng 3 năm 2021 

  

                            

   Thực hiện Công văn số 1698 /UBND-VXNV ngày 26/3/2021 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc lần thứ ba,  

Công văn 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 năm 2020 - 2021 do Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhà Báo Việt Nam, Đài 

Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức (gửi kèm bản điện tử);  

Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông 

tin, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về ý 

nghĩa mục đích, bằng hình thức phù hợp 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 và Thể lệ Giải, nhằm tạo sự quan tâm, tích cực tham gia của cán bộ, đảng 

viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.   

Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các các cơ quan, 

đơn vị chủ động, tích cực tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (t/h); 

- CT PCT UBND TP; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 

 

      Kính gửi: 

 
 - Các phòng, ban, ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam 

và các đoàn thể  thành phố; 

- Trung tâm văn hóa, thể thao và Truyền thông;   

- UBND các xã, phường.           
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