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 TỈNH ỦY KIÊN GIANG             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                    *                                          Kiên Giang, ngày 03 tháng 5 năm 2019 
 Số 159-KH/TU             

 

KẾ HOẠCH 
hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng 

(Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV-năm 2019 

______ 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 189-KH/BTCTW, ngày 25-02-2019 của Ban Tổ chức 

Trung ương về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa 

liềm vàng) lần thứ IV-năm 2019, Công văn số 7504-CV/BTCTW, ngày 07-3-2019 

của Ban Tổ chức Trung ương về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV-

năm 2019; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí 

toàn quốc về xây dựng Đảng, cụ thể như sau: 

 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm 

vàng) lần thứ IV-năm 2019, nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò cực kỳ quan 

trọng của công tác xây dựng Đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền xây 

dựng Đảng trên các các loại hình báo chí của tỉnh, tạo sự quan tâm hơn nữa của 

cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội đối với công tác xây 

dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 

- Động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các          

cơ quan báo chí trong tỉnh và phóng viên thường trú ngày càng có nhiều tác phẩm 

báo chí có chất lượng cao, viết về công tác xây dựng Đảng; từ đó, tạo động lực       

thúc đẩy việc tiếp tục 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, nâng cao năng lực          

cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị. 

- Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các         

cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết về xây 

dựng Đảng. 

- Tiếp tục phát huy vai trò của Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền 

hình, Tạp chí Chiêu Anh Các, các phóng viên Thường trú, cán bộ, đảng viên và 

nhân dân 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 máu thịt 

giữa Đảng với nhân dân. 
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- Thông qua các tác phẩm báo chí hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ I-

năm 2019, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, việc 

thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng và nghị quyết các hội nghị 

Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng ngày càng đi vào thực chất, trở thành 

hành động cụ thể, thiết thực, thường xuyên và tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên 

và nhân dân. 

2. Yêu cầu 

- Lựa chọn được những tác phẩm báo chí có chất lượng cao, xuất sắc nhất, 

những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về công tác 

xây dựng Đảng và hưởng ứng Giải Búa liềm vàng để trao giải cho tác giả cấp tỉnh 

và chọn gửi dự thi cấp Trung ương.  

- Thông qua các tác phẩm báo chí tham gia hưởng ứng dự Giải Búa liềm 

vàng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công 

tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu 

quả việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng để 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. 

- Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện 

thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây”     

là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; coi 

trọng cả “đức trị” và “pháp trị”, nhưng đề cao “pháp trị”. Thực hiện tốt phương 

châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu 

ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội. 

- Để có nhiều tác phẩm báo chí tham dự  hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần 

thứ IV-năm 2019 có chất lượng và tham gia xây dựng Đảng hiệu quả, mỗi cơ quan 

báo chí, mỗi người làm báo cần hiểu đúng chủ trương của Đảng về công tác xây 

dựng Đảng, chủ động, tích cực bám sát thực tế cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả 

công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng ở các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó phát 

hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết 

điểm, vi phạm, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại, đề xuất giải pháp xây dựng 

Đảng nói chung, xây dựng Đảng bộ tỉnh Kiên Giang ngày càng trong sạch, vững 

mạnh toàn diện. 

 

II- NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, THỂ LỆ 

1. Nội dung 

- Tổ chức quán triệt sâu rộng đến tất cả cán bộ, phóng viên, biên tập viên,    

cộng tác viên Kế hoạch số 189-KH/BTCTW, ngày 25-02-2019 của Ban Tổ chức 

Trung ương, về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa 

liềm vàng) lần thứ IV-năm 2019 và kế hoạch này của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng,       

tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân 



 3 

vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… được đăng, phát trên các loại hình báo 

chí của tỉnh và Trung ương viết về Kiên Giang.  

2. Đối tượng tham dự giải 

- Về tác giả: Mọi người Việt Nam ở trong nước có tác phẩm báo chí viết        

về công tác xây dựng Đảng ở Kiên Giang được đăng, phát trên các loại hình báo 

chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,…). Tác giả dự hưởng ứng giải 

không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, 

không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành. 

- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại viết về         

xây dựng Đảng đã đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in; phát thanh; truyền 

hình; báo điện tử; ảnh báo chí. 

3. Thời gian nhận tác phẩm dự giải 

- Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01-11-2018 đến ngày 30-

9-2019. 

- Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 01-10-2019. 

4. Thể lệ 

Theo thể lệ tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa 

liềm vàng) ban hành kèm theo Kế hoạch số 189-KH/BTC, ngày 25-02-2019 của 

Ban Tổ chức Trung ương. 

 

III- BAN TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG GIẢI 

- Bao gồm các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy, Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Hội Nhà 

báo, Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Cơ quan Thường trực Ban tổ chức hưởng ứng giải là Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy. 

 

IV- SỐ LƯỢNG, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG 

1. Giải  thưởng của Trung ương 

1.1. Số lượng: Có 1 giải đặc biệt, 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 25 giải 

Khuyến khích. 

1.2. Giá trị giải thưởng 

- Giải Đặc biệt: 300.000.000 đồng 

- Giải A: 100.000.000 đồng 

- Giải B: 75.000.000 đồng 

- Giải C: 50.000.000 đồng 

- Giải cho tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng: 

50.000.000 đồng. 
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- Giải cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: 

50.000.000 đồng. 

- Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi: 50.000.000 đồng. 

- Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi: 50.000.000 đồng. 

- Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là công dân Việt Nam ở nước 

ngoài: 50.000.000 đồng 

- Giải Khuyến khích: 30.000.000 đồng 

- Giải tập thể Xuất sắc: 

Mức A: 50.000.000 đồng  

Mức B: 40.000.000 đồng  

Mức  C: 30.000.000 đồng  

- Tiền thưởng các tác phẩm vào chung khảo: 5.000.000 đồng 

1.3. Hình thức khen thưởng 

- Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận 

của Ban tổ chức Giải kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng. 

- Đối với tác giả có tác phẩm vào chung khảo: Tặng tiền thưởng, giấy chứng 

nhận của Ban tổ chức Giải kèm theo hiện vật lưu niệm Búa liềm vàng. 

- Đối với cơ quan báo chí tiêu biểu: Tặng tiền thưởng kèm theo biểu trưng    

Búa liềm vàng và Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương. 

2. Giải thưởng của tỉnh 

2.1. Số lượng giải thưởng 

 Có 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 8 giải khuyến khích. 

2.2. Gíá trị giải thưởng 

Giải nhất, mỗi giải 5.000.000đ, giải nhì mỗi giải 3.000.000đ, giải ba mỗi 

giải 2.000.0000, giải khuyến khích mỗi giải 1.000000đ. 

2.3. Hình thức khen thưởng 

Tác giả, tác phẩm đạt giải: được tặng giấy khen và tiền thưởng cho tác giả 

tác phẩm đạt giải. 

 

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Tham mưu chỉ đạo, triển khai tuyên truyền, phổ biến kế hoạch hưởng ứng      

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV-năm 

2019; thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo; dự trù kinh phí giải thưởng của tỉnh; 

theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai hưởng ứng giải trên địa bàn. 
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- Chỉ đạo hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí của tỉnh xây 

dựng kế hoạch hưởng ứng, để có nhiều tác phẩm có chất lượng tham gia hưởng 

ứng giải. 

- Phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy hướng dẫn, gợi ý           

những nội dung mới, những kết quả nổi bật, những vấn đề khó đang đặt ra đối với 

công tác xây dựng Đảng, giúp các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên,       

cộng tác viên bám sát thực tiễn sinh động, tìm tòi, phát hiện để có nhiều tác phẩm 

báo chí có chất lượng, có sức lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực trong Đảng, trong xã hội. 

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền phổ biến về Giải Búa liềm vàng, phối hợp với các ban xây dựng Đảng 

hướng dẫn, cung cấp thông tin về lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, gương tập thể, 

cá nhân điển hình, các giải pháp, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng 

của các địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện để những người làm báo tiếp 

cận các thông tin viết bài về công tác xây dựng Đảng.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

Phối hợp hướng dẫn các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú tăng cường 

công tác tuyên truyền về hưởng ứng giải và đăng kế hoạch, thể lệ giải trên             

Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

4. Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Tạp 

chí Chiêu Anh Các 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hưởng ứng giải; phát động cán bộ, 

phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tham gia dự hưởng ứng Giải. Giao chỉ tiêu 

số lượng bài viết cụ thể cho phóng viên; đồng thời tạo điều kiện để phóng viên, 

biên tập viên, cộng tác viên tham gia viết bài dự giải.  

- Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, nhận tác 

phẩm tham gia hưởng ứng giải, đồng thời thành lập Ban sơ khảo chấm, xếp hạng 

các tác phẩm. Báo cáo quá trình triển khai thực hiện (số lượng tác phẩm tham gia 

dự thi, chất lượng tác phẩm); biên bản kết quả xếp hạng các tác phẩm dự thi và 

danh sách tác giả, tác phẩm đề nghị khen thưởng, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

- Giao Hội Nhà báo nhận và tuyển chọn tác phẩm của phóng viên Trung 

ương thường trú tại Kiên Giang. 

5. Hội Văn học-Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh 

Xây dựng kế hoạch hưởng ứng, triển khai quán triệt, tuyên truyền giải báo 

chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV-năm 2019 đến 

hội viên, khuyến khích, động viên hội viên tích cực hưởng ứng tham gia hưởng 

ứng giải. 
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Căn cứ kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải 

Búa liềm vàng) lần thứ IV-năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cơ quan, đơn vị 

có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tại cấp mình đảm bảo yêu cầu, 

tiến độ thời gian, nội dung theo quy định. 

 

 
Nơi nhận:  T/M BAN THƯỜNG VỤ   
- BTG Trung ương (HN, TP.HCM) (để b/c),  PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC                          
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c), 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Sở Thông tin và Truyền thông,                                    (Đã ký)                         

- Sở Văn hóa và Thể thao, 

- Báo Kiên Giang, Đài PT-TH KG,                                               
- Hội Nhà báo, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh,  
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 Đặng Tuyết Em 

 


