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TỈNH UỶ HÀ TĨNH 

BAN TỔ CHỨC GIẢI  

BÚA LIỀM VÀNG CẤP TỈNH 

* 

Số 09 - TB/BTC 

 

   ĐẢNG CỘNG SẢN  VIỆT NAM 
 

     Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 4 năm 2019 

THÔNG BÁO 

V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Kế hoạch số 01-KH/BTC, ngày 

02/7/2018 kèm theo Thể lệ tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dưng Đảng  

giai đoạn 2018 - 2020 (Giải Búa liềm vàng) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 189-KH/BTCTW, ngày 25/02/2019 của Ban Tổ 

chức Trung ương tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV - 

năm 2019, Quyết định số 967-QĐ/TU,  ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy kiện toàn Ban Tổ chức Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng giai đoạn 2018 - 

2020, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh thống nhất sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung trong Kế hoạch số 01-KH/BTC, ngày 02/7/2018 kèm theo Thể lệ tổ chức 

Giải báo chí cấp tỉnh về xây dưng Đảng giai đoạn 2018 - 2020 như sau: 

1. Về tác giả, tác phẩm tham dự 

- Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn tối đa 02 tác phẩm phù hợp 

với quy định của Giải để tham dự. 

- Những tác phẩm đã được trao thưởng ở giải báo chí của địa phương vẫn 

được quyền dự Giải, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức.  

- Ban Tổ chức Giải không nhận các tác phẩm đã đạt giải báo chí quốc gia, 

các giải báo chí ngành, liên ngành ở Trung ương. 

- Tiêu chí riêng cho các loại hình báo chí của tác phẩm tham dự giải được 

căn cứ theo Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) 

lần thứ IV - năm 2019. 

2. Về số lượng, giá trị giải thưởng và hình thức khen thưởng 

- Đối với tập thể: Ban Tổ chức trao Giải “Xuất sắc” cho các cơ quan, địa 

phương, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

Giải với các mức sau: 

+ Mức A: 5.000.000đ/giải; 

+ Mức B: 4.000.000đ/giải; 

+ Mức C: 3.000.000đ/giải. 
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- Bổ sung thêm 02 Giải phụ: 

+ 01 giải cho tác giả là người cao tuổi nhất có tác phẩm đạt chất lượng tham 

gia giải (trên 70 tuổi, theo chứng minh nhân dân): 2.000.000 đồng/giải. 

+ 01 giải cho tác giả trẻ tuổi nhất có tác phẩm chất lượng tham dự giải (dưới 

23 tuổi, theo chứng minh nhân dân): 2.000.000 đồng/giải. 

3. Lập hồ sơ 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. 

Trên đây là một số nội dung sửa đổi, bổ sung Kế hoạch và Thể lệ giải. Các 

nội dung khác đảm bảo theo đúng Kế hoạch số 01-KH/BTC ngày 02/7/2018 của  

Ban Tổ chức Giải “Búa liềm vàng” cấp tỉnh ban hành kèm Thể lệ Giải (có sao gửi 

các văn bản kèm theo). 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban Tổ chức Trung ương;        (để b/c) 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Tạp chí Cộng sản; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy;  

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

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

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu VT. 

 

 

K/T TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Hà Tân 

TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
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HỒ SƠ DỰ GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG 

 (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) NĂM 2019 

 

1. Tác giả (nhóm tác giả) 

- Họ và tên: ....................................................................................................... 

- Bút danh: ........................................................................................................ 

- Chức danh hiện tại: ......................................................................................... 

- Đơn vị công tác: ............................................................................................. 

- Số điện thoại ............................................. Email ........................................... 

 

2. Khái quát nội dung tác phẩm 

- Loại hình báo chí: ............................................................................................ 

- Thể loại báo chí: .............................................................................................. 

- Tác phẩm đăng, phát ngày, tháng, năm trên báo, đài nào ? ............................ 

............................................................................................................................. 

- Nội dung chính: ............................................................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

- Hoàn cảnh sáng tác (nêu bật tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn… của tác phẩm). 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

3. Tác phẩm đã đạt giải báo chí nào ở địa phương?......................................... 

Do cơ quan nào tổ chức……….. 

………………………………………………. 

Mức giải (đặc biệt/Giải A/Giải B/Giải C/Giải Khuyến 

khích)…………….........                                                  

 

......................., ngày .......tháng ...... năm 2019 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BÁO CHÍ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

...................................... 

TÁC GIẢ 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 

 

......................................... 
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