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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH NGHỆ AN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

Số:        /KH-MTTQ-BTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghệ An, ngày        tháng 3 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh  

phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ tư, năm 2022-2023 

 

Thực hiện Công văn số 5966/MTTW-BTC, ngày 22/02/2023 của Ban Tổ chức 

Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 

về việc tham gia Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” lần thứ tư, năm 2022-2023, Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo 

chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” lần thứ tư, năm 2022-

2023 như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Báo chí trong công tác đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm tạo hiệu ứng mạnh trong công luận và Nhân dân 

về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, kịp thời động viên, 

cổ vũ những tấm gương, những nhân tố mới tham gia hiệu quả vào cuộc đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống 

tham nhũng, tiêu cực. Đề xuất những giải pháp, ý kiến tốt có hiệu quả nhằm góp phần 

hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

- Tăng cường tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải báo chí toàn 

quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” lần thứ tư, 

năm 2022-2023, tạo sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của các hội viên, đoàn viên và 

các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia Giải báo chí toàn quốc. Qua 

đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả về công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 

hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, 

ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về quy chế hoạt động giám sát, phản biện xã hội; 

tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định số 124-QĐ/TW, 

ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát việc tu dưỡng, rèn 

luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên… 
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và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực. 

2. Yêu cầu 

- Tạo sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với 

công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” lần thứ tư, năm 2022-2023 

của các tổ chức, cá nhân, đơn vị và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Thông qua 

các tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc, góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục, nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về hành động của các hội viên, 

đoàn viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực trong giai đoạn hiện nay. 

- Mặt trận các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở triển khai xây dựng 

chương trình, kế hoạch tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực, những vấn đề đang được dư luận quan tâm như: Phổ biến, tuyên truyền, tổ 

chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà 

nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Phản ánh vai trò giám 

sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nhân dân và hệ thống truyền thông đại chúng 

trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền 

hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

II- NỘI DUNG 

- Triển khai thực hiện theo Thể lệ số 02/TL-BTC, ngày 14/6/2022 về Thể lệ 

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực” lần thứ tư, năm 2022-2023 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ 

Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức. (Thể 

lệ số 02/TL-BTC gửi kèm theo Kế hoạch này). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cập nhật, biên 

tập các tài liệu, tin, bài liên quan đến Giải báo chí và các viết về “Báo chí với công 

tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” của cơ sở đăng trên Trang Thông 

tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Website) và Fanpage Mặt trận Nghệ An. 

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã phối 

hợp với Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, thị ủy, chính quyền và các tổ chức thành 

viên Mặt trận quan tâm, hưởng ứng và tham gia; đồng thời căn cứ vào tình hình, điều 

kiện cụ thể của đơn vị để xây dựng kế hoạch nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền 

và triển khai có hiệu quả Giải báo chí. 

3. Các tổ chức thành viên của Mặt trận, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, 

thành phố, thị xã chủ động phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện tuyền thông 

đại chúng và trên mạng xã hội (Zalo, Fanpage, Facebook) tham gia Hưởng ứng Giải 

báo chí. Đồng thời, mỗi đơn vị cơ sở lựa chọn ít nhất 01- 02 tác phẩm tiêu biểu, gửi 
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về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trước ngày 05/6/2023 (qua Ban 

Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) để tổng hợp lựa chọn tham gia 

Giải báo chí hoặc gửi trực tiếp tác phẩm theo địa chỉ tại Thể lệ số 02 kèm theo)./. 

 

 

Nơi nhận:                                                          
- UBTW MTTQVN (b/c) 

- BCĐ, BTC Giải báo chí toàn quốc;   

- Hội Nhà báo Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Nội Chính Tỉnh ủy; 

- Hội nhà báo tỉnh; 

- Các tổ chức thành viên; 

- BTT UBBMTTQ tỉnh; 

- MTTQ 21 huyện, thành, thị;                                                                                

- Lưu: VT, BTC-TG (2b). 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Trương Thiết Hùng 
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