
     UBND TỈNH LẠNG SƠN 

    SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH 

 

Số:         /SVHTTDL-QLVHGĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Lạng Sơn, ngày           tháng 3 năm 2023 

V/v Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nắm bắt, 

định hướng dư luận xã hội về công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

 

                                     

Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Sở;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện. 
 

 

              

Thực hiện Công văn số 2104-CV/BTGTU, ngày 03/3/2023 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ về việc Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nắm bắt, định hướng dư luận 

xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.  

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội 

về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời định hướng nhận thức tư 

tưởng, dư luận xã hội, tham mưu giúp cấp ủy xử lý, giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc nảy sinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị trực 

thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố; 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ quan tâm phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện 

việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội về 

công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, trong đó, tập trung 

vào một số vấn đề như sau:  

1. Thường xuyên thông tin tuyên truyền đậm nét về mục đích của công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm tuyên truyền có trọng tâm, trọng 

điểm; tích cực cập nhật nội dung thông tin tuyên truyền, lồng ghép với tuyên 

truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công 

tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...  

2. Thông tin tuyên truyền về việc phát huy vai trò chủ động, tích cực trong 

phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai tổ chức tuyên truyền 

theo tinh thần Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà 

nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Việc nâng cao ý thức 

trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các 

cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  
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3. Tăng cường chỉ đạo chủ động trong công tác thông tin, tuyên truyền góp 

phần định hướng tư tưởng, ổn định dư luận xã hội. Thường xuyên theo dõi, kiểm 

tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm 

sai trái, xuyên tạc các nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.  

4. Tùy điều kiện, tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, có thể tổ chức 

tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh cơ sở xã, phường, thị trấn; trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị;  

trên internet, mạng xã hội (facebook, zalo, youtube,...);  tuyên truyền thông qua 

hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... 

5. Thường xuyên chú trọng việc nắm bắt tình hình, định hướng nhận thức 

dư luận xã hội, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân về sự lãnh 

đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và 

Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông các huyện, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền đạt hiệu quả./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên;(T/h) 

- Ban TG Tỉnh ủy LS; (B/c) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ(HVĐ). 

 

  KT.GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

                          Phan Văn Hòa 
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