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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 1548 /UBND-KGVX
V/v tham gia Giải báo chí về
xây dựng Đảng năm 2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 19 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tinh ủy;
- Các Cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Hội Nhà báo tỉnh;
- Báo Bình Thuận;
- Các cơ quan báo chí thường trú tại Bình Thuận;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1110CV/TU ngày 12/3/2018 về hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2018;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương và các cơ
quan báo chí quan tâm sáng tác tác phẩm về xây dựng Đảng, hưởng ứng tích cực
Giải báo chí theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể như sau:
1. Về nội dung triển khai
- Phát động và tuyển chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng
Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức thuộc các lĩnh vực công
tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng - chống tham nhũng; về
xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ
trong tình hình mới, phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ
trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh
thần của xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh… được đăng, phát trên
các loại hình báo chí.
- Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc,
tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tham mưu, hoạt
động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.
2 Tổ chức thực hiện
2.1. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:
Hướng dẫn, cung cấp thông tin về các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng,
gương tập thể, cá nhân điển hình, các giải pháp, cách làm hiệu quả... trong công tác
xây dựng Đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện để phóng viên các
cơ quan báo chí tiếp cận các thông tin, nâng cao chất lượng các chuyên trang,
chuyên mục, các tác phẩm viết về công tác xây dựng Đảng.

2.2. Sở Thông tin và Truyền thông:
Hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền về
Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2018, tạo sự quan tâm hưởng ứng của các cơ
quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia. Tập
trung tuyên truyền sâu rộng về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Giải báo chí Toàn
quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng 2018) và Giải báo chí về xây dựng
Đảng tỉnh Bình Thuận (Giải Cờ đỏ 2018), gắn với tuyên truyền việc thực hiện Chỉ
thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết hội nghị lần
thứ 4 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.
3.3. Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Thuận, Hội
văn học Nghệ thuật tỉnh:
- Phổ biến rộng rãi Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm
vàng lần thứ III - 2018 và Giải Cờ đỏ, lần II -2018); xây dựng kế hoạch triển khai
thực hiện, tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng 2018 trong phạm vi ngành, cơ
quan, đơn vị.
- Tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền Giải báo chí về xây dựng
Đảng năm 2018; kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tham gia hưởng ứng
Giải, có chính sách đặt bài, khuyến khích hội viên, phóng viên, cộng tác viên và đội
ngũ những người làm báo của tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia.
- Đăng, phát thường xuyên thể lệ Giải trên báo in, báo điện tử, chương trình
phát thanh, truyền hình, trang tin điện tử và Tạp chí.
2.4. Đề nghị phóng viên các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh tích
cực tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng 2018; tiếp tục tuyên truyền về công
tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.
2.6. Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban
nhân nhân các huyện, thị xã, thành phố:
Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền Giải báo chí về xây dựng Đảng năm
2018 tại ngành, địa phương mình; vận động cán bộ, công chức, viên chức, đảng
viên và các tầng lớp nhân dân tham gia./.
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- Lưu: VT, KGVX, Việt.
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