TỈNH ỦY HÀ TĨNH
BCĐ GIẢI THƯỞNG SÁNG TÁC
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 01 năm 2022

Số 03 -CV/BCĐGTST
Về đẩy mạnh tuyên truyền Giải thưởng
sáng tác, quảng bá giai đoạn 2021 - 2025

Kính gửi:

- Thường trực, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng
ủy trực thuộc;
- Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà Báo tỉnh;
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Các Chi hội chuyên ngành Trung ương tại Hà Tĩnh1;
- Các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn.

Ngày 17/3/2021, Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tỉnh đã ban
hành Quy chế số 01-QC/BCĐGTST Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm
văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, từ ngày 15/11 đến ngày
30/11/2022, Hội đồng xét giải thưởng cấp tỉnh sẽ tổ chức chấm điểm, thống nhất
lựa chọn các tác phẩm và các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong hoạt động
biểu diễn, quảng bá để trao giải Đợt 1, đồng thời giới thiệu các tác phẩm xuất sắc
và các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong hoạt động biểu diễn, quảng bá
tham gia dự giải thưởng ở Trung ương.
Để Giải thưởng đạt được những kết quả tích cực, Ban Chỉ đạo đề nghị các
địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo,
nhà nghiên cứu, hoạt động văn hóa, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn
tỉnh về Quy chế của Giải thưởng; đẩy mạnh cổ vũ, động viên những người hoạt
động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí tích cực sáng tạo nhiều tác phẩm
có giá trị, tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội về chủ đề “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
2. Tiếp tục mở, duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng các chuyên
trang, chuyên mục trên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí
Hồng Lĩnh, các trang thông tin điện tử, các tạp chí, đặc san, bản tin trong tỉnh về
chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung
đăng tải, tuyên truyền các tác phẩm văn học nghệ thuật ca ngợi về Chủ tịch Hồ Chí
Minh, đặc biệt là các tác phẩm mới.v.v. nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội,
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Đề nghị Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh chuyển văn bản đến các Chi hội chuyên ngành Trung
ương tại Hà Tĩnh.

tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tình cảm và hành động, góp phần đẩy lùi
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ,
đảng viên và Nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà
trong thời gian tới.
3. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản
bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc chống phá Đảng, Nhà
nước, xuyên tạc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm suy giảm niềm
tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các
lãnh tụ của Đảng, nhất là trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c),
- Thành viên BCĐ Giải thưởng tỉnh,
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,
- Thành viên Bộ phận giúp việc, bộ
phận chuyên trách Chỉ thị số 05CT/TW,
- Phòng Khoa giáo - Văn hóa, Phòng
Tuyên truyền - Báo chí và Xuất bản
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,
- Lưu VT.
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