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* 

Số 89-KH/TU 

  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Lai Châu, ngày 24 tháng 5 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng 

giai đoạn 2022 - 2025 

----- 

Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/BTCTW, ngày 28/02/2022 của Ban 

Tổ chức Trung ương về Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng 

(Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022, Tỉnh ủy Lai Châu xây dựng 

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng  giai đoạn 

2022 - 2025 như sau:                                

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng nhằm tiếp 

tục khẳng định vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng đối với 

công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và của tỉnh trong giai đoạn mới.  

- Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên 

và Nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia 

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; tham gia bảo vệ nền tảng 

tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù 

địch. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh 

cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy 

mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nỗ lực phấn 

đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. 

- Tích cực phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả 

trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là trong công 

tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cổ vũ, động viên, thu hút sự 

quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tạo không khí phấn 

khởi, thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất 

nước và của tỉnh. 

2. Yêu cầu  

- Việc phát động, tổ chức Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng 

phải được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, thu hút đông đảo phóng viên, biên 
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tập viên các cơ quan báo chí; cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Lựa 

chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc tuyên truyền về công tác xây 

dựng Đảng trên địa bàn tỉnh để trao giải, tôn vinh và tham dự Giải báo chí 

toàn quốc về xây dựng Đảng. 

- Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tuyên 

truyền, phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí tham gia Giải.  

II- NỘI DUNG 

       1. Tên giải thưởng: Giải Báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng 

(Giải Búa liềm vàng). Sau đây gọi tắt là Giải.  

2. Nội dung triển khai 

Giải được tổ chức hằng năm, tuyển chọn và trao cho các tác giả 

(nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng 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... với những trọng tâm:  

- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên 

quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, 

chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.  

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống 

chính trị trong giai đoạn mới. 

 - Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình 

hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc.  

- Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục 

chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần 

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; phản 

bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích 

cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.  

- Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương 

của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), 

Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), gắn với 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và 
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làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối 

quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây 

dựng Đảng. 

3. Đối tượng tham dự Giải  

- Về tác giả: Là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, 

phát trên các loại hình báo chí tỉnh Lai Châu (báo in, báo điện tử, phát thanh, 

truyền hình...) phù hợp với tiêu chí, thể lệ của Giải đều có quyền gửi tác 

phẩm dự giải. Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức 

nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật 

Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật. 

- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các loại hình báo in, 

báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. 

4. Thời gian tổ chức Giải  

- Giải được tổ chức hằng năm, từ năm 2022 đến 2025.  

- Thời gian đăng, phát tác phẩm tham dự Giải được tính từ ngày 01/11 

năm trước đến ngày 01/10 năm sau. Năm 2022 thời gian đăng, phát từ ngày 

01/01/2022 đến 01/10/2022. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 03/10 

hằng năm (theo dấu bưu điện). 

5. Cơ cấu, số lượng giải thưởng 

- Giải thưởng: 1 Giải A, 2 Giải B, 3 Giải C, 6 Giải Khuyến khích và 

một số Giải phụ (không quá 6 giải). 

- Tại thời điểm chấm giải, Ban Giám khảo căn cứ vào chất lượng tác 

phẩm tham dự đề xuất Ban tổ chức quyết định số giải được trao. Có thể giải 

thưởng không đạt số lượng, cơ cấu theo dự kiến để đảm bảo các tác phẩm có 

chất lượng cao và không trao mang tính phong trào. 

6. Giá trị giải thưởng 

Tặng giải thưởng đối với tác phẩm đoạt giải A, B, C, Khuyến khích, 

giải phụ kèm theo tiền thưởng và giấy chứng nhận của Ban tổ chức, giá trị 

giải thưởng như sau:  

 - Giải A:   10.000.000đ/giải. 

 - Giải B:     7.000.000đ/giải. 

 - Giải C:     5.000.000đ/giải. 

 - Giải Khuyến khích:   3.000.000đ/giải. 

- Giải phụ:                       2.000.000 đ/giải. 
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7. Thể lệ Giải  

Do Ban tổ chức Giải ban hành và công bố. 

8. Công bố và trao giải 

Lễ công bố và trao Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng được 

tổ chức hằng năm (dịp Tỉnh ủy tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với 

báo chí, văn nghệ sỹ đầu xuân). 

III- BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, CƠ QUAN THƯỜNG 

TRỰC GIẢI  

1. Ban tổ chức Giải  

Ban tổ chức Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng do Tỉnh ủy 

ra quyết định thành lập, gồm: đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm 

Trưởng ban; đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Phó trưởng ban; 

thành viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Ban tổ chức Giải có nhiệm vụ: ban hành Thể lệ Giải. Ra quyết định 

thành lập Ban giám khảo, các bộ phận phục vụ việc tổ chức Giải; tổ chức 

Giải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; hằng năm, căn cứ vào Kế 

hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và tình hình thực tế 

của tỉnh để tham mưu điều chỉnh nội dung, thể lệ tổ chức Giải cho phù hợp. 

2. Ban giám khảo 

Ban giám khảo là các đồng chí lãnh đạo, quản lý, nhà báo, cán bộ có 

năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, uy tín, tâm huyết được lựa chọn từ các 

ban, ngành của tỉnh.  

Ban giám khảo có nhiệm vụ đánh giá chính xác chất lượng các tác 

phẩm dự Giải, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trình Ban tổ chức quyết 

định trao thưởng theo quy định. 

3. Cơ quan Thường trực Giải  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực Giải.  

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan 

tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban tổ chức Giải và 

các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy.  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng dự toán kinh phí 

đảm bảo các hoạt động tổ chức Giải trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định.  
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- Tham mưu tổ chức phát động, triển khai Giải. Chỉ đạo, định hướng 

công tác tuyên truyền về Giải. Phối hợp tham mưu theo dõi, đôn đốc triển 

khai Giải, chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc tổ chức Giải, việc trao giải tại 

tỉnh.  

- Hướng dẫn các tác giả có tác phẩm đạt giải cao làm hồ sơ gửi tác 

phẩm tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. 

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Chỉ đạo, định hướng ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực 

thuộc phối hợp với ban tuyên giáo cùng cấp tham mưu cấp ủy triển khai và 

theo dõi, đôn đốc việc triển khai Giải tại đảng bộ cấp mình.  

        3. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy 

mạnh tuyên truyền nội dung của Giải.  

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động của Giải 

theo quy định của pháp luật và Thể lệ Giải của tỉnh. 

4. Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo 

chí Trung ương thường trú tại tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang 

Thông tin điện tử Tỉnh ủy  

- Đẩy mạnh tuyên truyền về Giải; đăng, phát Kế hoạch, Thể lệ Giải trên 

sóng phát thanh, truyền hình, Báo Lai Châu, Tạp chí Văn nghệ Lai Châu; 

trang, cổng thông tin điện tử. Phát động, khuyến khích cán bộ, phóng viên, 

biên tập viên, hội viên tích cực tham gia Giải; tổ chức thẩm định, tuyển chọn 

đăng tải và gửi những tác phẩm có chất lượng tham dự Giải.  

- Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh phối hợp đẩy mạnh 

tuyên truyền về Giải trên báo chí Trung ương; động viên khuyến khích cán 

bộ, phóng viên tích cực tham gia Giải. 

5. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc  

- Chỉ đạo quán triệt, hướng dẫn và tuyên truyền, triển khai Giải trong 

toàn đảng bộ. Khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

nhân dân tích cực tham gia Giải.  

- Phối hợp giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình, mô hình tiêu biểu; 

cung cấp tư liệu, tài liệu theo quy định để các cơ quan báo chí, các tác giả 

bám sát thực tiễn sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ hiệu 

quả công tác xây dựng Đảng và việc triển khai Giải tại địa phương, đơn vị đạt 

kết quả cao.  
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng 

Đảng, các ban xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; các cấp ủy, tổ chức 

đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tổ chức Trung ương, 

- Ban Tuyên giáo Trung ương, 

- Tạp chí Xây dựng Đảng,  

- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

- Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Sở Thông tin và Truyền thông,  

- Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật, các cơ quan 

báo chí trong tỉnh, 

- Các cơ quan báo chí TW thường trú tại tỉnh,  

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Lưu VPTU. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Lương 
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