
ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

Số:          /KH-UBND  Ninh Thuận, ngày       tháng 5 năm 2022 

   
           

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng  

lần thứ VII - năm 2022 

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2375-

CV/TU ngày 13/4/2022 về việc chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả tuyên 

truyền và hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022; 

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây 

dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mở rộng phạm vi, tầm 

ảnh hưởng sâu rộng của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên 

Búa liềm vàng), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền và 

hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 với các nội 

dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, 

thu hút sự quan tâm hơn nữa 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. 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan 

báo chí và sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm 

báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng. 

- Động viên, khuyến khích đội ngũ phóng viên, nhà báo ngày càng có nhiều 

tác phẩm báo chí xuất sắc; tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên 

truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững 

mạnh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động.  

- Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Đấu tranh phòng, 

chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu 

thịt giữa Đảng với Nhân dân. 

- Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 đẩy mạnh tuyên 

truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; giới 

thiệu, biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; phản ánh kết quả và 

những nỗ lực, cố gắng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn 

vị, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, 
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bảo đảm an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thu 

hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào 

mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước… 

 2. Yêu cầu 

- Lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc, những cơ quan báo chí, 

có nhiều đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức 

Giải Búa liềm vàng để trao giải, tôn vinh tác giả, tác phẩm và tập thể, cá nhân 

tiêu biểu. 

- Thông qua các tác phẩm báo chí tham gia Giải Búa liềm vàng giúp cho 

cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây 

dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả 

tổ chức Giải Búa liềm vàng để trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu 

sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng. 

- Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện 

thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy 

“xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp 

bách và thường xuyên. Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu 

cực”, “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các 

cơ quan báo chí và toàn xã hội. 

- Mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần hiểu đúng chủ trương của 

Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động, tích 

cực bám sát thực tiễn cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó phát hiện cách làm hay, 

mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, 

những vấn đề còn hạn chế, tồn tại. 

II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền phát động và hưởng ứng Giải 

Thông tin tuyên truyền và phổ biến triển khai sâu rộng Giải Búa liềm vàng 

lần thứ VII – năm 2022 và chú trọng làm rõ những điểm mới của Thể lệ (sửa 

đổi, bổ sung) do Ban Tổ chức Trung ương ban hành, nhằm tạo sự hưởng ứng 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên, phóng viên các cơ quan báo chí, Văn phòng đại diện, phóng 

viên các báo, Tạp chí thường trú tại tỉnh và Nhân dân trên địa bàn tỉnh được biết 

tham gia Giải báo chí quan trọng này. 

2. Nội dung tuyên truyền, phản ánh 

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo 

chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ 

chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm 

tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... cụ thể:  
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- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết 

ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích 

nhóm”. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính 

trị trong giai đoạn mới.  

- Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội 

đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương 

trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh giai đoạn 5 năm 

(2020-2025); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc.  

- Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục 

chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần 

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; phản bác 

các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu 

tranh chống “diễn biến hòa bình”.  

- Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của 

cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 

số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Quy định 37-QĐ/TW 

về những điều đảng viên không được làm gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa 

Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng. 

- Những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, gương tập thể, cá nhân điển 

hình tiên tiến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 

3. Đối tượng tham dự giải 

- Về tác giả: Là Công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí tuyên truyền, 

phản ánh về công tác xây dựng Đảng của tỉnh được đăng, phát trên các loại hình 

báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..) tỉnh Ninh Thuận và 

Trung ương. Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề 

nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu 

trí tuệ và các quy định khác của pháp luật. 

- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in; báo 

điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí đã được đăng, phát trên các loại 

hình báo chí do Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép. Các tác phẩm báo chí 

phải đảm bảo tính chân thực, có sức thuyết phục, lan tỏa, được dư luận và Nhân 

dân đồng tình, đánh giá cao; phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền về 

công tác xây dựng Đảng. 
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 Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương và 

ngành ở Trung ương vẫn được quyền tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây 

dựng Đảng, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức. Không nhận 

các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia. 

4. Thời gian và địa điểm nhận tác phẩm dự Giải 

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2021 đến 

31/10/2022. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2022 (theo dấu 

bưu điện). 

Các tác giả có tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 

2022 gửi hồ sơ tham dự Giải về địa chỉ: Tạp chí Xây dựng Đảng, tòa nhà D, khu 

làm việc liên cơ quan trung ương, số 105B-107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. 

Điện thoại: (080)45129-45793; (024) 32373667. Email: 

Bualiemvang@xaydungdang.vn. 

5. Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 (đính kèm theo). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Sở, ban ngành, hội đoàn thể trong tỉnh; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tại địa phương, đơn vị tích cực hưởng 

ứng gửi các tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022. Tạo 

điều kiện cho các cơ quan báo chí, phóng viên nắm bắt các thông tin về kết quả 

công tác xây dựng Đảng, giới thiệu các gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên 

tiến trong công tác xây dựng Đảng tại các chi, đảng bộ trong toàn tỉnh để các cơ 

quan báo chí có thêm thông tin viết bài, phóng sự tham gia Giải và phục vụ cho 

công tác tuyên truyền xây dựng Đảng của tỉnh. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, 

truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá Giải Búa liềm vàng; 

đăng tải Thể lệ Giải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Đồng thời theo dõi, đôn 

đốc các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thông cơ sở thông tin tuyên truyền về 

Giải, nhằm tạo sự quan tâm hưởng ứng đông đảo của các cơ quan, đơn vị, cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân.  

3. Hội Nhà báo tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh chỉ đạo các 

Chi hội tăng cường thông tin, tuyên truyền trong hội viên về Giải Búa liềm vàng 

lần thứ VII. Cổ vũ, động viên hội viên, phóng viên, nhà báo, cộng tác viên tích 

cực tham gia Giải và có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao. Thường xuyên tổ 

chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu viết bài về công tác xây dựng Đảng cho đội 

ngũ hội viên, phóng viên, nhà báo. 

4. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh bám sát sự chỉ 

đạo, định hướng, tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần 

mailto:Bualiemvang@xaydungdang.vn
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thứ VII - năm 2022. Tích cực động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho dội 

ngũ phóng viên, biên tập viên tham gia sáng tác các tác phẩm chất lượng về xây 

dựng Đảng.  

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm 

vàng lần thứ VII - năm 2022, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, phóng 

viên, biên tập viên tích cực tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022. 

Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở 

Thông tin và Truyền thông để tổng hợp)./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- Các CQTW trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh; 

- Hội Nhà báo tỉnh; HLHVHNT tỉnh; 

- VPĐD, Thường trú các báo trên địa bàn tỉnh 

(do Sở TTTT gửi); 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Long Biên 
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