
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN 
 

Số:          /LĐLĐ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bình Thuận, ngày       tháng 4 năm 2021 

V/v phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng 

tham gia Giải báo chí toàn quốc 

“Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba 

 

                    Kính gửi:  

           - Liên đoàn Lao động cấp huyện; 

                      - Công đoàn cấp ngành. 

 

Căn cứ Công văn số 246-CV/BTGTU, ngày 06/4/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về việc phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc 

“Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba. Để 

góp phần vào sự thành công của Giải, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề 

nghị Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành triển khai một số nội dung 

như sau: 

1. Tuyên truyền, vận động đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao 

động hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 – 2021, nhằm tiếp tục phát 

huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên và người lao động trong công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

2. Hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền về Giải và thể lệ Giải báo 

chí bằng nhiều hình thức như lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, hội họp, tuyên truyền 

trực tiếp; qua mạng xã hội của các cấp công đoàn…, tạo sự lan tỏa sâu rộng để đoàn 

viên và người lao động tham gia. 

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 – 2021 được đăng tải trên Website Công 

đoàn Bình Thuận – Mục: Tuyên truyền phổ biến pháp luật. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện để góp phần vào sự thành công của 

Giải./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam; 

- Các ban: Dân vận, Tuyên giáo và Văn phòng TU; 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, TG-NC. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

  

 

 

                    Phạm Quốc Luy 
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