ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 603 /UBND-VH&TT

Tây Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2022

V/v tuyên truyền, hưởng ứng giải báo chí
xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 720-CV/HU ngày 06/4/2022 của Huyện ủy Tây
Hòa về việc tuyên truyền, hưởng ứng giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên
năm 2022;
UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, bằng nhiều hình thức để Giải
báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022 và Giải báo chí toàn quốc về
xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII – năm 2022 trở thành một hoạt
động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực với công tác xây dựng
Đảng, nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ của các cơ quan, đơn vị.
UBND các xã, thị trấn và đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
2. Động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,
đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia viết, sáng tạo các
tác phẩm, chương trình của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh (được Bộ
Thông tin và Truyền thông cấp phép) và tham dự Giải.
3. Quán triệt, tuyên truyền đầy đủ nội dung: Giải được tuyển chọn và trao
cho tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng tại tỉnh
Phú Yên 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... và giải cũng dành để trao cho các cơ quan, báo chí,
ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy và đơn vị cấp phòng tiêu biểu trong tham
mưu, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hưởng ứng giải, vinh danh nhà
báo có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và biểu
dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.
- Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng tỉnh là những tác phẩm đạt
chất lượng tốt đã được đăng phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử,
phát thanh, truyền hình) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, đảm bảo
đúng quy định về thời gian đăng, phát và lập hồ sơ gửi về cơ quan Thường trực
tổ chức giải (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số 02 Nguyễn Hữu Thọ ph ường 9, thành
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) chậm nhất ngày 30/9/2022 (theo dấu bưu điện) để
Tổ thư ký tổng hợp, trình Ban Tổ chức giải.
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(Gửi kèm kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022, phát
động hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII
– năm 2022)
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, Chủ tịch UBND các xã,
thị trấn thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường thực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, P VH&TT.
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