UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3258 /VP-KGVX

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức phát động Giải Báo chí
tỉnh Lạng Sơn lần thứ I - năm 2021

Kính gửi: Hội Nhà báo tỉnh.
Sau khi xem xét Tờ trình số 86/TTr-HNB ngày 03/8/2020 của Hội Nhà báo
tỉnh về việc xin ý kiến chỉ đạo tổ chức phát động Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần
thứ I - năm 2021, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến
như sau:
1. Đồng ý tổ chức phát động Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I gắn với
Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 21/7/2020 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy và các văn bản liên quan.
2. Đề nghị Hội Nhà báo tỉnh căn cứ Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày
15/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án tổ chức
Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn để trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội
đồng Giải báo chí của tỉnh. Hội đồng Giải báo chí tỉnh sẽ họp, xem xét ban hành
Kế hoạch, Thể lệ tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021 và các
văn bản liên quan trước khi tổ chức phát động Giải.
3. Việc tổ chức phát động Giải báo chí cần căn cứ vào diễn biến tình hình
dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh để lựa chọn hình thức phù hợp (trong
trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp kéo dài có thể phát động bằng hình thức
văn bản, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng…).
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Hội Nhà báo tỉnh thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để p/h chỉ đạo);
- Sở Thông tin & Truyền thông;
- C, PVP UBND tỉnh,
các Phòng: KG-VX, TH-NC, TTTH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX(HTHT).
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