
TỈNH ỦY TRÀ VINH 

* 

Số 245-CV/TU 
V/v uốn nắn tham gia Giải báo chí 

toàn quốc về xây dựng Đảng 

 

            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
             Trà Vinh, ngày 21 tháng 10 năm 2021 

 

          Kính gửi: - Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,  

           đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

       - Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

                                     - Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

       - Sở Thông tin và Truyền thông, 

       - Báo Trà Vinh, 

       - Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, 

            - Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, 

  

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BTCTW, ngày 25/3/2021; Công văn số 258-

CV/BTCTW, ngày 31/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hưởng ứng 

Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021; Công văn số 89-CV/TU, ngày 

28/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai tham gia Giải báo chí 

toàn quốc về xây dựng Đảng. 

Qua triển khai, phát động phong trào tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây 

dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương có sự 

chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng, thu hút 

được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối 

với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tác động thúc đẩy nâng 

cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, nhằm tiếp tục khẳng định vị 

trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Đến nay một số cơ quan, đơn 

vị đã có tác phẩm gửi về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy). 

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa có tác phẩm gửi 

về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) theo Kế hoạch số 08-

KH/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Công văn số 89-CV/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 

Để Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 thu được nhiều kết quả thiết 

thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện 

tốt một số nội dung như sau: 

1. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan 

tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin 

và Truyền thông, Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Hội Nhà 

báo Việt Nam tỉnh chỉ đạo khẩn trương, tích cực tham gia viết tác phẩm báo chí về 
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xây dựng Đảng để gửi các cơ quan báo chí kịp thời đăng, phát tác phẩm. Chỉ đạo 

tuyển chọn những tác phẩm có chất lượng, phù hợp với thể lệ cuộc thi; phấn đấu 

mỗi đảng bộ cấp trên cơ sở có ít nhất 03 tác phẩm dự thi. 

2. Đối với các tác phẩm báo chí đã được đăng trên 01 trong những loại hình 

báo chí, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương photo trang bìa tờ báo và nội 

dung bài báo của tác giả gửi về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy), 

chậm nhất đến ngày 05/11/2021 để thẩm định, đánh giá và gửi về Ban Tổ chức 

Giải Búa liềm vàng đúng thời gian quy định. 

3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội 

Nhà báo Việt Nam tỉnh tổng hợp, xét chọn các tác phẩm báo chí tham gia Giải Búa 

liềm vàng và gửi tác phẩm dự Giải về Ban Tổ chức Giải đúng theo Kế hoạch của 

Ban Tổ chức Trung ương. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt tinh thần chỉ 

đạo này. 

 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

 

 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ  

 

 
 

 

 

 

 

Lâm Minh Đằng 
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