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V/v hưởng ứng Cuộc thi các tác phẩm báo chí
về công tác giảm nghèo năm 2019

Kính gửi:
- Ban tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Hội Nhà báo tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện công văn số 2098/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội ngày 30 tháng 5 năm 2019 về việc hưởng ứng Cuộc thi các
tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2019.
Cuộc thi được tổ chức nhằm tăng cường sự quan tâm của cơ quan báo chí,
tạo đồng thuận xã hội với công tác giảm nghèo; đẩy mạnh việc thông tin chủ trương,
đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình giảm nghèo. Tuyên
truyền các gương điển hình vươn lên thoát nghèo, phổ biến kinh nghiệm, mô hình,
sáng kiến giảm nghèo hiệu quả; tiếp tục cổ vũ, động viên các cá nhân, tập thể cơ
quan báo chí tham gia vào công tác tuyên truyền về giảm nghèo; đồng thời nâng cao
nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, các cấp chính quyền, đoàn thể trong thực hiện
chủ trương, chính sách giảm nghèo; huy động sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là
người nghèo, khơi dậy ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo.
Để Cuộc thi đạt kết quả tốt, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng
đề nghị:
1. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo
Lạng Sơn, trong quá trình triển khai hoạt động truyền thông về giảm nghèo cần đẩy
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác
giảm nghèo năm 2019 tới các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của cơ quan,
các cây viết không chuyên trên địa bàn tỉnh để tham dự cuộc thi.
2. Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị trên phối hợp thông tin, tuyên
truyền phổ biến nội dung Kế hoạch và Thể lệ về Cuộc thi, đồng thời khuyến khích
các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, các cây viết không chuyên trong ngành
từ tỉnh đến cơ sở có tác phẩm chất lượng cao gửi về Ban tổ chức Cuộc thi để tham
dự.
Các tác phẩm tham dự Cuộc thi năm 2019 là các tác phẩm được đăng,
phát trên các phương tiện thông tin đại chúng tính từ ngày 31/8/2018 đến ngày
31/8/2019.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Tổ thư ký Cuộc thi các tác phẩm báo chí về
công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 (qua Phòng Truyền thông, Văn
phòng Bộ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Số 12 Ngô Quyền, quận
Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác
giả có thể gửi qua thư điện tử : truyenthongmolisa@gmail.com
(Gửi kèm Kế hoạch Số 1542/KH-LĐTBXH ngày 22/4/2019 và Quyết định số
547/QĐ-LĐTBXH ngày 22/4/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị và rất mong nhận
được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.
Nơi Nhận:
- Như trên;
- Các sở, ban, ngành; các hội, tổ chức đoàn thể;
- Phòng LĐTBXH-DT các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở
- Các phòng chuyên môn;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Trường CĐ nghề;
- Lưu VT.
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