
  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
 
 
 

Số:          /UBND-VHTT 
V/v tuyên truyền, vận động, hưởng ứng tham 

gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng 

(Giải búa liềm vàng) lần thứ IV-năm 2019. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Cẩm Phả, ngày      tháng 5 năm 2019 

 

 

Kính gửi: 
 

 

- Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp Thành phố;  

- Hội Văn học Nghệ thuật; Chi hội Văn nghệ dân 

gian; Chi hội Báo Cẩm Phả; 

- Ủy ban nhân dân các phường xã. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1447-CV/TU ngày 4/5/2019 của Thành ủy Cẩm 

Phả về việc tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm 

vàng) lần thứ IV-năm 2019. 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, đơn vị và UBND các 

phường xã triển khai các nội dung sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: 

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung, thể lệ cuộc thi ( Kế hoạch và 

Thể lệ gửi kèm). 

- Đối với các đối tượng trên địa bàn Thành phố, các tác phẩm dự thi tập 

trung vào một số nội dung trọng tâm sau: 

+ Sự chủ động, sáng tạo, vận dụng có hiệu quả của Thành phố trong tổ 

chức thực hiện Cương lĩnh, các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng, trọng 

tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, các Nghị quyết Trung ương 

4,5,6,7,8 (khóa XII). 

+ Triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của đảng 

bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Thành phố. 

+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền thực hiện 

có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, 

xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần, tăng cường quốc phòng, an 

ninh là trọng yếu, thường xuyên. 

+ Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Nghị 

quyết Đảng bộ Thành phố khóa XXII và các Nghị quyết chuyên đề của tỉnh, 

Thành phố trong nhiệm kỳ 2015-2020. 

+ Kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 3/3/2015 của 

Tỉnh ủy về "đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 

của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế" gắn với tiếp tục cụ thể hóa các 

nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 5/2/2018 của Tỉnh 

ủy và Chương trình hành động số 22-Ctr/TU ngày 10/4/2018 của Thành ủy về 

thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 Hội nghị TW 6 (khóa XII). 
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+ Kết quả xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; triển 

khai chỉ thị số 12-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

"Thống nhất nhiệm kỳ Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng 

thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2017-2020". 

+ Những mô hình, cách làm mới, nêu gương sáng điển hình trong xây 

dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với 

thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh bảo vệ 

nền tảng của Đảng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ.TW 

của Bộ Chính trị và cơ chế nêu gương theo Quy định 08-QĐi/TW ngày 

25/10/2018 của Trung ương Đảng và Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy... 

- Thời gian, địa điểm nộp tác phẩm dự thi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan số 4, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, 

thành phố Hạ Long , tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 080.33230-080.33182 trước ngày 

26/10/2019 (tính theo dấu bưu điện). 

2. Hình thức tuyên truyền:  

2.1. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố: 

Tham mưu, hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác tuyên 

truyền sâu rộng đến toàn thể CB,CC,VC, NLĐ, đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân trên địa bàn, đảm bảo tất cả các tầng lớp nhân dân đều nắm, biết và tham gia. 

2.2. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa: 

- Phát thanh Nội dung tuyên truyền tại phần 1 trên hệ thống Đài phát 

thanh truyền hình Thành phố đảm bảo nhân dân trên địa bàn biết, dự thi. 

-  Phổ biến Kế hoạch, thể lệ Cuộc thi, vận động toàn thể CB,CC,NLĐ 

nhất là đội ngũ phóng viên, cộng tác viên của Trung tâm Truyền thông Văn hóa 

tham gia sáng tác, gửi tác phẩm tham dự. 

2.3. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Thành phố: 

Đăng tải toàn bộ nội dung Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi trên cổng thông tin 

điện tử thành phần Thành phố  

2.4. Hội Văn học Nghệ thuật, Chi hội báo, Chi hội Văn nghệ dân gian: 

- Phố biến Kế hoạch và thể lệ cuộc thi đến các Hội viên, cộng tác viên. 

- Vận động, khuyến khích các hội viên, cộng tác viên tham gia cuộc thi, 

sáng tác các tác phẩm có nội dung phản ánh được các kết quả phát triển của 

Thành phố trong thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, 

Thành ủy... 

2.5. Ủy ban nhân dân các phường xã: 

- Tổ chức phát thanh/tiếp sóng phát thanh của Trung tâm Truyền thông 

Văn hóa thành phố trên Đài truyền thanh cấp xã và hệ thống loa truyền thanh 

của các thôn khu đảm bảo tất cả dân cư trên địa bàn được phổ biến, tuyên 

truyền, để các đối tượng biết, tham gia. 

 - Truyền tải toàn bộ Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi đến các thôn/khu thông 

qua máy tính đã kết nối internet tại các nhà văn hóa thôn, khu đảm bảo 100% 

các nhà văn hóa đều nhận và lưu trữ nội dung Kế hoạch và Thể lệ trên máy tính. 



 

Chỉ đạo các thôn/khu phổ biến, tuyên truyền về Cuộc thi đến toàn bộ dân cư trên 

địa bàn trong các buổi sinh hoạt của Nhà văn hóa. 

 

3. Thời gian tuyên truyền: Từ nay đến hết tháng 10 năm 2019. 

(Kế hoạch và Thể lệ của cuộc thi đề nghị các đơn vị truy cập các địa chỉ 

sau để tải:  

+ Cổng thông tin điện tử Thành phố tại mục: Ban Tuyên giáo/Văn bản 

lãnh đạo, chỉ đạo. 

+ Website Ban tổ chức Bualiemvang@xaydungdang.vn) 

UBND Thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND 

các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                
- Như kính gửi (thực hiện). 

- Lưu: VT,VHTT.                                                                          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Đinh Ngọc Chiến 
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