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Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 27/4/2021 về Triển khai Giải báo 

chí về xây dựng Đảng của tỉnh mang tên “Giải Cờ đỏ” lần thứ VI, hưởng ứng Giải 

báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Giải Búa liềm vàng” lần thứ VII - 

năm 2022 và Công văn số 438-CV/TU, ngày 27/4/2021 về Triển khai Giải Búa 

liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, quần chúng về Giải báo chí toàn quốc 

về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 theo Kế hoạch số 

59-KH/BTCTW, ngày 28/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng và Giải báo 

chí về xây dựng Đảng của tỉnh mang tên “Giải Cờ đỏ” lần thứ VI - năm 2022 theo 

Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 27/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (có gửi kèm 

theo); qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây 

dựng Đảng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên, quần chúng 

tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 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; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch 

chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. 

2. Vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp hưởng ứng tham gia viết, sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng 

để tham gia Giải Cờ đỏ lần thứ VI của tỉnh năm 2022 theo nội dung và thể lệ tại Kế 

hoạch số 77-KH/TU, ngày 27/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

3. Tạo điều kiện, cung cấp tài liệu cho cán bộ, phóng viên, cộng tác viên các 

cơ quan báo chí tuyên truyền trong tỉnh khi liên hệ cung cấp thông tin tác nghiệp, 

sáng tác các tác phẩm để tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng. 
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4. Các cấp ủy cơ sở báo cáo kết quả tham gia Giải Cờ đỏ lần thứ VI của tỉnh 

năm 2022 (nếu có) tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (theo mẫu đính kèm) về Đảng 

ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo - Dân vận) trước ngày 05/10/2022 để tổng hợp, 

theo dõi. 

Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với Ban Tổ 

chức Đảng ủy Khối theo dõi việc thực hiện Công văn này và tham mưu báo cáo kết 

quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trước ngày 28/10/2022./. 
 

Nơi nhận:                                                 
- Như trên,   
- Thường trực Tỉnh ủy, (b/c) 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy,                      
- Lưu VP, BTC, TGDV.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Phạm Thị Tố Loan 
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ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN  VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 CHI, ĐẢNG BỘ ………………………………………. 
 

 

BÁO CÁO 
kết quả tham gia Giải Cờ đỏ lần thứ VI của tỉnh năm 2022 

----- 
 

STT Tên tác phẩm dự thi Tên tác giả/nhóm tác giả 
Thể loại 

 tác phẩm dự thi 
Ghi chú 

     

     

 

  

                                                                                               Bình Thuận, ngày        tháng       năm 2022 
                                                                                                                                                                  T/M CẤP ỦY 
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