
TỈNH UỶ HÀ TĨNH 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số 1572 - CV/BTGTU 
Đôn đốc tuyên truyền, gửi các tác phẩm 

tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2019 

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

         Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 9 năm 2019 

 

      Kính gửi:  - Thường trực, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng 

ủy trực thuộc; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, các tạp chí trong tỉnh; 

- Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các báo Trung 

ương đóng trên địa bàn tỉnh. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BTC ngày 02/7/2018 và Thông báo số 09-

TB/BTC ngày 23/4/2019 của Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh, để Giải 

năm 2019 đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường 

trực đề nghị các địa phương, đơn vị:  

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải 

Búa liềm vàng) năm 2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu hút sự 

quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

 2. Căn cứ Thể lệ Giải và Thông báo số 09-TB/BTC, tiếp tục phát động các tập 

thể, cá nhân tham gia và lựa chọn các tác phẩm chất lượng tham dự để đạt Giải.  

- Đối với cấp huyện và tương đương, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị 

ủy, đảng ủy trực thuộc chịu trách nhiệm tổng hợp các tác phẩm của các tác giả, 

lập thành bộ hồ sơ của tập thể gửi về Ban Tổ chức Giải.  

- Đối với Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức chấm sơ 

khảo các tác phẩm, lập thành bộ hồ sơ của tập thể đơn vị gửi về Ban Tổ chức Giải. 

- Đối với các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí 

Trung ương, tỉnh bạn hoạt động trên địa bàn đề nghị có tác phẩm gửi tham dự Giải.  

Mỗi tác phẩm tham dự Giải gửi 2 bộ hồ sơ theo mẫu của Ban Tổ chức Giải 

(có mẫu gửi kèm theo). Các hồ sơ khác gửi 02 bộ theo Thể lệ của tỉnh.  

Các tác phẩm và hồ sơ dự Giải gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Tĩnh 

(số 06, đường Nguyễn Thiếp, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời gửi file 

mềm vào địa chỉ email: Bualiemvanghatinh@gmail.com để Ban Tổ chức giải 

thuận tiện trong việc quảng bá các tác phẩm. 

Thời hạn nhận tác phẩm và hồ sơ dự Giải chậm nhất vào ngày 15/10/2019. 

Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tổ chức Giải; 

- Lưu VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

(Đã ký) 

 

 

Võ Hồng Hải 
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