
 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 Thực hiện công văn số 759/UBND-VX ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí 

với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ 3. 

 Nhằm triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác 

đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ 3 trong phạm vi ngành Y 

tế, Sở Y tế yêu các đơn vị trực thuộc triển khai nội dung sau: 

 1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể công chức, viên 

chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý về Giải báo chí toàn quốc “Báo chí 

với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 

- 2021 bằng hình thức phù hợp (sao gửi kèm theo Thể lệ Giải báo chí toàn quốc). 

 2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh động viên, tạo điều kiện cho viên 

chức, phóng viên Khoa truyền thông Giáo dục sức khỏe tìm hiểu, viết và gửi bài 

tham dự Giải. 

 3. Báo cáo kết quả triển khai tuyên truyền về Giải báo chí toàn quốc “Báo 

chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba lồng 

ghép trong báo cáo sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 

2021 gửi về Sở Y tế để tổng hợp. 

 Căn cứ nội dung công văn, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Phong 

 

                                                                                  

                                                                                 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

Số:           /SYT-VP  

V/v triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn 

quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ 3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày        tháng 4 năm 2021 
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