
 

    Kính gửi:   - Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Thành ủy, 

        Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; 

            - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố; 

         - Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Ban Biên tập 

Bản tin, Cổng thông tin điện tử, Bản tin nếp sống văn 

hóa, văn minh đô thị thành phố; Câu lạc bộ nhiếp ảnh 

Thành Sen; 

          - Các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BTC, ngày 02/7/2018, Thông báo số 09-

TB/BTC, ngày 23/4/2019 của Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh và Công 

văn số 1500-HD/BTGTU ngày 15/7/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc 

triển khai các nội dung Giải Búa liềm vàng năm 2019; Ban Thường vụ Thành ủy 

yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể thành phố, cấp ủy đảng trực thuộc tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Các cấp ủy Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ 

sở tăng cường chỉ đạo tuyên truyền mục đích, ý nghĩa việc tổ chức Giải báo chí cấp 

tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng); qua đó, nâng cao nhận thức về vị trí, 

vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên 

địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 

Chỉ đạo, định hướng, đôn đốc việc tổ chức Giải tại địa phương, đơn vị; phân 

công các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, có tác phẩm chất lượng tham dự Giải 

cấp tỉnh. 

2. Các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố và các 

tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc có trách nhiệm tạo điều kiện cung cấp thông tin cho 

các phóng viên đến tác nghiệp về những nội dung liên quan đến công tác xây dựng 

Đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. 

Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan tổng 

hợp, giới thiệu các mô hình, điển hình trong công tác xây dựng Đảng của địa 

phương, đơn vị cần tập trung tuyên truyền (gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước 

ngày 25/7/2019).  

3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử, 

Bản tin thành phố, Bản tin nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đăng tải nội dung Kế 
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hoạch, Thể lệ và Thông báo của Ban Tổ chức Giải để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 

hội viên và các tầng lớp nhân dân được biết và tích cực hưởng ứng (có gửi kèm bản 

mềm các văn bản).  

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thành phố tổ chức phát động Giải tại đơn 

vị đảm bảo nghiêm túc, chất lượng; động viên, tạo điều kiện thuận lợi để các phóng 

viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham gia. Tiến hành chấm sơ khảo, lựa chọn các 

tác phẩm phản ánh đúng chủ đề, đảm bảo chất lượng để gửi tham dự Giải cấp tỉnh 

theo đúng Thể lệ và thời gian quy định (Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm 

15/10/2019). 

 

Nơi nhận:       
- Như kính gửi; 

- Thường trực Thành ủy (b/c); 

- Các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; 

- Các Ban đảng, UBKT, VP Thành ủy; 

- Lưu TG, VP. 

      T/M BAN THƯỜNG VỤ           

               PHÓ BÍ THƯ 

                  

                      

 

 

          Lương Quốc Tuấn 
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