
ỦY BAN NHÂN DÂN  

 HUYỆN TRÙNG KHÁNH     

 
Số:        /UBND-VHTT 

V/v tham gia hưởng ứng Giải Báo chí 

toàn quốc phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trùng Khánh, ngày      tháng 3 năm 2023 

 
 Kính gửi: 

   - Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 523/VP-VX ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tham gia hưởng ứng Giải Báo chí 

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

Để tham gia hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 kịp thời, hiệu quả trên địa bàn, Ủy 

ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn, triển khai, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức 

và quần chúng Nhân dân, tích cực hưởng ứng, tham gia Giải Báo chí toàn quốc 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023. Nhằm góp phần 

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

nhũng, tiêu cực và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

về phòng, chống tham nhũng (gửi kèm theo Công văn số 5970/MTTW-BTC ngày 

22/02/2023 và Thể lệ Giải). 

 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

quan tâm phối hợp triển khai, thực hiện./. 

 Nơi nhận:              
- Như trên;   

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;  

- Lưu: VT, VHTT.                                                                                      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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