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

Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng giải Búa liềm 

vàng lần thứ IV năm 2019; Công văn số 363/TLĐ ngày 07/3/2019 của Đoàn 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hưởng ứng giải Búa liềm 

vàng lần thứ IV năm 2019. Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị công đoàn cấp trên 

trực tiếp cơ sở triển khai, tuyên truyền đến các công đoàn cơ sở trực thuộc để 

hưởng ứng giải như sau: 

1. Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia 

giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019. Các cấp công đoàn lồng ghép triển 

khai nội dung giải Búa liềm vàng trong chỉ đạo công tác tuyên giáo công đoàn 

năm 2019. 

2. Các tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng cần bám sát thực tiễn công 

tác xây dựng Đảng ở mọi lĩnh vực, phản ánh sinh động kết quả thực hiện cương 

lĩnh, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, tập trung vào kết quả 

thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 và 8 

khóa XII; cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả xây dựng tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ 

vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; 

công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng,... 

3. Khuyến khích các tác phẩm viết về bản chất giai cấp công nhân của 

Đảng, công tác tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh của tổ chức 

Công đoàn như phát triển đảng viên trong CNVCLĐ; công tác thành lập tổ chức 

cơ sở Đảng trong các loại hình doanh nghiệp; gương sáng đảng viên công nhân; 

xây dựng CĐCS vững mạnh góp phần củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở; giáo 

dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị của đoàn viên, CNVCLĐ; tuyên 

truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; công đoàn tham gia kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện chính sách và phản biện xã hội; công tác triển khai 

thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng của các câp công đoàn; các hoạt động kỷ niệm 90 

năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, nhất là những đóng góp to lớn của 
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giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ đăng tải các nội dung liên quan đến giải Búa 

liềm vàng lần thứ IV năm 2019 trên trang thông tin điện tử Công đoàn Bến Tre 

tại địa chỉ Congdoan.bentre.gov.vn. tạo điều kiện để đoàn viên, CNVCLĐ tìm 

hiểu, viết bài.  

Tác phẩm dự thi các đơn vị gửi về cơ quan Thường trực giải: Tạp chí xây 

dựng Đảng (tầng 7, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, 

Đống Đa, Hà Nội). Căn cứ vào thể lệ giải, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khen 

thưởng những tác phẩm báo chí đạt giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019. 

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ 01/11/2018 đến 31/10/2019. Thời 

hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2019 (theo dấu bưu điện). 

Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) 

lần thứ IV năm 2019, đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, triển khai 

trong cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ tham gia hưởng ứng và báo cáo kết quả lồng 

vào nội dung báo cáo tháng 11/2019. 
 

 Đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện tốt tinh thần công văn này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- BTG TLĐ; b/c 

- Đ/c Nguyễn Văn Đông, UV. ĐCT TLĐ, b/c 

- BTG TU; b/c 
- Như k/g (kèm KH 189); th/h 

- Cổng TTĐT Công đoàn tỉnh; 

- Lưu: VP, TG-NC.                                                                                         
 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 
 

 

Nguyễn Thị Kim Dung 
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