
         ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN                  ĐẢNG  CỘNG SẢN VIỆT NAM
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KẾ HOẠCH
tiếp tục triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh mang tên 

“Giải Cờ đỏ”  lần thứ IV và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng
Đảng mang tên “Giải Búa liềm vàng” lần thứ V - Năm 2020

-----

Thực hiện Công văn số 1781-CV/TU và Kế hoạch số 212-KH/TU, ngày
26/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục triển khai Giải báo chí về
xây dựng Đảng của tỉnh mang tên “Giải Cờ đỏ” và hưởng ứng Giải báo chí toàn
quốc về xây dựng Đảng mang tên “Giải Búa liềm vàng”, Ban Thường vụ Đảng ủy
Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tích cực khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; từ

đó tạo sự quan tâm và phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và
người lao động trong việc góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia
phòng, chống suy thoái 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 mật thiết
giữa Đảng với Nhân dân.

2. Khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và
người lao động tích cực tham gia viết, sáng tác tác phẩm về xây dựng Đảng; qua đó,
nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng
trong sạch vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;
đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống
chính trị.

3. Thông qua triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng - Giải Cờ đỏ của tỉnh
nhằm hưởng ứng Giải báo Giải Búa liềm vàng do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì
phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội
Nhà báo Việt Nam phát động; góp phần tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến
tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng vủa Đảng;
tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận
điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu
cực, tham nhũng trong công tác tổ chức - cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, góp
phần bảo vệ đường lối và tổ chức của Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cổ
vũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua thực hiện
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thắng lợi nghị quyết đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng
bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

4. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tạo điều kiện, cung cấp thông tin, tài liệu cho
phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí đến liên hệ viết, xây dựng các tác phẩm
báo chí để tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng; nhất là các tác phẩm báo chí về
gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, bài học kinh
nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với việc
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

II. TÊN GỌI
Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận (mang tên Giải Cờ đỏ).
III. THỜI GIAN TỔ CHỨC
Giải được tổ chức hàng năm.
IV. NỘI DUNG 
1. Các tác phẩm báo chí góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên,

công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; nhất
là các giải pháp góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống và phòng ngừa nguy cơ “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” trong nội bộ;
xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

2. Các tác phẩm báo chí chú trọng phản ánh những tổ chức đảng ở cơ sở đã
thực hiện tốt giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và
sức chiến đấu, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng trong hệ thống
chính trị ở cơ sở.

3. Các tác phẩm báo chí giới thiệu về những cách làm hay, sáng tạo, những tấm
gương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
có tác động cổ vũ, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh.

4. Các tác phẩm báo chí về công tác dân vận, các mô hình, điển hình “Dân vận
khéo” trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh;
vận động nhân dân thực hiện“Phong trào thi đua chung sức, chung lòng xây dựng
nông thôn mới”.

5. Các tác phẩm báo chí về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí cùng
những tiêu cực khác của những tổ chức, cá nhân đã tác động cổ vũ tích cực cộng đồng
xã hội; thể hiện vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng và người đứng đầu trong thực
hành tiết kiệm, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

6. Các tác phẩm báo chí về kết quả chỉ đạo giải quyết những vấn đề đang được
dư luận xã hội quan tâm, các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực như:
lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đền
bù giải tỏa, xây dựng, lĩnh vực tư pháp, thi hành án, công tác cán bộ... và trách nhiệm
của người đứng đầu trong các lĩnh vực này.
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7. Các tác phẩm báo chí đề xuất cơ chế khuyến khích, bảo vệ, tuyên dương,
người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên lợi ích riêng. 

8. Các tác phẩm báo chí có nội dung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh
giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn
và có hiệu quả cao.

9. Các tác phẩm báo chí có nội dung tuyên truyền về những thành tựu thực hiện
Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; về công
tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

10. Các tác phẩm báo chí có nội dung đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”;
phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; bảo vệ
nần tảng tư tưởng của Đảng.

V. THỂ LỆ GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG 
Đính kèm theo “Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận”.  
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy các chi, đảng bộ làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến khích,
động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham
gia viết bài và gửi bài dự thi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo thời gian và địa chỉ được
ghi trong “Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận”; đồng thời báo
cáo kết quả dự thi về Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức Đảng ủy) để theo dõi.

2. Giao Tổ biên tập trang web của Đảng ủy Khối đăng tải Kế hoạch này và
Thể lệ Cuộc thi trên Website của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình
Thuận. 

3. Giao Ban Tổ chức Đảng uỷ chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo - Dân vận
Đảng ủy  Khối theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo Ban
Thường vụ Đảng uỷ Khối biết, chỉ đạo.

Nơi nhận:                                                        T/M BAN THƯỜNG VỤ
- ThườngTrực Tỉnh ủy (báo cáo),                                                             BÍ THƯ
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Các ban, đoàn thể trực thuộc,
- Lưu VP, BTG-DV, BTC.

                                                                                          Lê Thị Hải Duyên
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