
TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG  

BAN TUYÊN GIÁO  

* 

Số        - CV/BTGTU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Hải Dương, ngày 06  tháng 3  năm 2023 

V/v tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí 

toàn quốc phòng, chống tham nhũng, 

 tiêu cực lần thứ Tư, năm 2022-2023 

 

  
Kính gửi:  

 

 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 

- Các cơ quan trong khối tuyên truyền tỉnh, 

-  Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.  

 

Thực hiện công văn số 5969-/MTTW-BTC ngày 22/02/2022 của Ban Tổ chức 

giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ Tư 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, được phát động từ ngày 13/11/2021; 

 Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các 

cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử, các kênh thông tin trên mạng xã hội của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền, tạo sự lan tỏa rộng rãi về 

Giải (Có thể lệ kèm theo).  

Thời gian tiếp nhận tác phẩm tham dự Giải đến ngày 31/8/2023 (tính theo dấu 

bưu điện). Lễ Tổng kết và trao Giải được tổ chức vào tháng 11/2023 tại Hà Nội. Bài 

dự thi gửi trực tiếp về Ban Tổ chức cuộc thi:  

1) Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Số 46 

Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.3928701 - 0985 802 555 

(ông Vũ Đình Long, Phó Trưởng ban).  

2) Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam: Số 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội; Điện 

thoại liên hệ:  024.39351071 & 0912 995 895 (ông Trần Thái Sơn, Phó Trưởng ban).  

Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực lần thứ Tư, năm 2022-2023. Tác phẩm cần ghi rõ bút danh (nếu 

có), địa chỉ, điện thoại, Email… của tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm 

nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi bưu điện. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng Cuộc thi và thông tin cho Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ biết về tình hình tham gia dự thi của cơ quan, đơn vị mình./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam (để b/c), 

- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c), 

- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c), 

- Lãnh đạo Ban,  

- Như kính gửi, 

- Lưu VT. 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 
 

 

Nguyễn Mạnh Thắng 
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