
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VHTT Văn Quan, ngày         tháng 7 năm 2021 

V/v tuyên truyền, tham gia Giải 

báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II 

năm 2022 

 

Kính gửi: 
 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-HĐGBC ngày 18/6/2021 của Hội đồng Giải 

báo chí tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022.  

Để tuyên truyền, phổ biến và hưởng ứng có hiệu quả Giải báo chí tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ II năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu Phòng Văn 

hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, UBND các xã, thị 

trấn thực hiện nội dung sau: 

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch tổ chức Giải báo chí 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022 và thể lệ Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021 - 2025. 

- Triển khai Kế hoạch, thể lệ Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 

2025 tại đơn vị, vận động, khuyến khích viên chức trong đơn vị tích cực hưởng 

ứng, tham gia dự thi viết tin, bài ở các thể loại: báo in, báo điện tử, báo phát thanh, 

báo hình, ảnh báo chí. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Đăng tải Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II - năm 2022 

và thể lệ Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 trên Trang Thông tin 

điện tử của huyện. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng 

rãi đến mọi tầng lớp Nhân dân, những nhà báo không chuyên nghiệp về Kế hoạch 

tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022 và thể lệ Giải báo chí tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, thông qua các hình thức như: biên tập tin phát 

trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã, phổ biến tại cuộc họp, sinh hoạt của cơ quan, 

các đoàn thể, thôn, phố… 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: tham mưu cho UBND huyện tổng 

hợp kết quả tuyên truyền về Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ 

II năm 2022 và thể lệ Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 của cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, khi có yêu cầu. 



 

2 

 (Gửi kèm Công văn này Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ II năm 2022; Quyết định ban hành Thể lệ và Thể lệ Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021 - 2025). 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn triển khai, thực hiện tốt nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 
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