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DANG CONG SÅN VIÆT NAM 
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KÉ HOACH 
ONG VAN DEN Triên khai Giäi báo chí toàn quÑc ve xây dyng Dång 

(Giäi Búa lièm vàng) lân thúr VII- n�m 2022 

HI DUA KHEN THUONG TRUNG UONG 

So SY.. 
.3háng. n�m 20,?4 

on 
**** Thye hien Kê ho¡ch só 59-KH/BTCTW ngày 28/02/2022 cça Ban Tó chéc 
J,Ipng uong vê tô chtc Giäi báo chi toàn quóe vÁ xåy dumg �ang (Giäi Búa lim 

vàng) lân thú VII - n�m 2022, Ban Cán sr �áng BÙ NÙi vå ban hành kÃ ho¡ch to 

ghéc triên khai �ên cán bÙ, �£ng viên, công chérc, viên chíéc, nguroi lao �Ùng BÙ 

Noi vu, cuthê nhu sau: 

I. MUC �ÍCH, YÊU CÀU 

1. Muc dích 

- Thu hút sr tham gia cça cán bÙ, �àäng viên, công chéc, viên chérc BÙ NÙi 
vu, hurong úng tham gia viêt bâi vè cong tác xây dung �ång và hÇ thÑng chính 

tr 
Tiep tuc bào vÇ nên tàng tu tuong cüa �ång; tich cyc �au tranh, ph£n 

bác các quan diêm sai trái, thù �Ëch chông phá �ång, Nhà nuóc, chia rë khÑi �ai 

�oàn kêt dân tÙc. 

- Nâng cao hon nïa nhn théc cça cán bÙ, công chérc, viên chérc BÙ NÙi 
vu nói chung và phóng viên, biên tp viên các co quan thông tin, báo chí thuÙc 

BÙ NÙi vu nói riêngvê tâm quan trong trong công tác xây drng �ång, xây dung 

he thông chính tri, 

Dong viên, khuyên khích ngày càng có nhiêu tác phâm báo chi xu¥t s¯c 

trong dÙi ngk cán bÙ, �áng viên, công chúc, viên chírc BÙ NÙi vu; të dó t¡o �Ùng luc 

thúc dáy nang cao chât lugng tuyên truyèn công tác xây dumg �äng, góp phàn xây 
dung Dång trong s�ch, vïng m¡nh; không ngiîmg nâng cao chât lrong �Ùi ngî cán 

bÙ, dang viên; �ôi mói phurong thérc lanh d¡o, nâng cao n�ng lue câm quyèn cça 

Dång và chát lugng ho¡t dÙng cça cà hÇ thông chinh tri. 

-Thông qua Giái Búa liêm vàng làn thr VIl, dây manh tuyên truyên dura 

Nghi quyêt �¡i hÙi lán thér Xlll cça Dang và Nghi quyêt �¡i hÙi �àng các câp 



2 

vào thuc tiên cuÙc sông; thuc hiÇn nghiêm túc, có hiÇu qu£ các chi thË, nghË 

quyêt, kêt lun cça Ban Châp hành Trung rong, BÙ Chính tri, Ban Bí thu, Ban 

Cán su �ång, �ång üy BÙ NÙi vu vÁ công tác xây dång �àng và hÇ thông chính 

tri. 
-Cô vk, dÙng viên dÙi ngû cán bÙ, công chéc, viên chúc, ngröi lao �Ùng 

cua BÙ NÙi vu chung súc, �ông lòng ti¿p tåc �ây m¡nh công cuÙc xay dirng, 
chinh dôn �ång, xây dång Nhà nuóc pháp quyên xä hÙi chç nghïa và hÇ thöng 

chinh tri trong sach vïng m¡nh, tinh gon, ho¡t �Ùng hiÇu lyc, hiÇu qua. 

2. Yêu câuu 

-Lra chÍn duoc nhïng tác phâm báo chí xuât s�c nhât cça cán bÙ, 

dang viên, công chéúc, viên chéc BÙ NÙi vu tham gia Giäi Búa liêm vàng lân 

thu VII - n�m 2022. 

- Câp uy, Tho truong các co quan, �on vi thuÙc BÙ NÙi vå �Ùng viên cán 

bo, däng viên, công chúc, viên chérc huÝng iúng và tham gia. 

- Các tác phâm báo chí tham du Giäi phái �at chât luong và �ám bào thÝi 

gian theo yêu câu cça Ban Tô chúc Giài. 

II. NOI DUNG 

1. Lanh �2o các �on vË thuÙc và true thuÙc BÙ NÙi vå tô chéc vn 

�ong cán bÙ, �àng viên, công chéc, viên chúc, nguoi lao �Ùng tích cuc 

huong úng tham gia Giài báo chí toàn quôc vê xây dung Dang (Giäi Búa 
liêm vàng) lân thé VII - n�m 2022. 

2. Tap trung tuyên truy�n cán bÙ, �£ng viên, công chrc, viên chéc, nguöi 

lao dÙng viét các tác phâm báo chi vê triên khai thrc hiÇn NghË quyét �¡i hÙi 
dai biéu toàn quóc làn thit XIlI cça �ång và NghË quyét �¡i hÙi �áng bÙ khói 
các ca quan Trung uong, Nghi quyêt �¡i hÙi �äng bÙ BÙ NÙi vå, các giäi pháp 

dua Nghi quyêt �¡i hÙi lân thu XII vào cuÙc sông 
3. Tap trung sån xuât các tác phâm báo chí vè sy länh �¡o cça �ång, tinh 

gon bÙ máy, ho¡t dÙng hiçu lyc, hiÇu qua; kêt quà triên khai các linh vyrc quàn 
Iy nhà nuóc cça BÙ NÙi vu, ngành NÙi vy, dè xuât, kién nghË �Ã tiep tue triên 
khai có hiçu quà chúc n�ng, nhiÇm vu cça B0. các tuyên bài vê �ôi mói phong 

cách låm viÇc, nói �i dôi vÛi làm, thre hiÇn nghiêm Quy dinh sô 37-Q�/TW 

ngày 25/10/2021 cça Ban Châp hành Trung wong vÁ "Nhïng diêu �àng viên 
không dugc làm"; vÁ triên khai thre hiÇn Két lun só 28-KL/TW ngày 
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21/02/2022 cça BÙ Chinh tri vê tinh giän biên chê và co câu l¡i �Ùi ngü cán bÙ, 

công chúc, viên chúc. 

4. San xuát các tuyêén bài vê tiép tuc bào vÇ nên tàng tu tuong cça Dång theo 
tinh thân Nghi quyét só 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 cùa BÙ Chính tri khóa XIl, tich 

Crc dãu tranh, chông "dien bi¿n hòa binh'"; ph£n bác các quan �iÁm sai trái, lun �içu 

xuyên t¡c cça các thê lrc thù dËch chia rë khÑi �¡i �oàn keêt dân tÙc, ha thâp vai trò 
länh d¡o cua �ång �ôi vÛi viÇc phát triÃn �át nuóc và hÙi nhp quôc tê cça ViÇt 

Nam. 

5. Phát huy vai trò cça các co quan báo chí cça BÙ trong dËinh huóng 

thông tin, du lun vào nhïng vân �ê mói, duoc du luân quan tâm liên quan dên 

viec bào vÇ nên tàng tr tuong cça �àng, phát trién lý lun vê xây dung �àng và 

thrc tien công tác tô chéc xây dung �ång; chông tham nhüng, lâng phí, tiêu 

crc; tích crc tuyên truyên nhïng mô hinh mÛi, cách làm hay, guong sáng dien 

hinh trong công tác xây dyng �ång, hÇ thông chính tri. Dông thÝi, phàn ánh 

nhïng mat h¡n chê, yÁu kém �ê rút kinh nghiÇm, kip thoi chân chinh. 

III. TÓ CHÚC THrC HIÆN 

1. Doi vói các don vË thuÙc, truc thuÙc BÙ NÙi vå: phôi hop vÛi câp üy 
dàng cùng câp quán triÇt muc �ich, yêu câu, nÙi dung, kê ho¡ch, thê lÇ Giài Búa 
liem vàng làn thé VII - n�m 2022 �ên toàn thê cán bÙ, �£ng viên, công chéc, 
viên chúc, nguoi lao �Ùng. 

2. Các co quan thông tin, báo chí 

- Däng tài toàn v�n Kê ho¡ch sÑ 59-KH/BTCTW vè viÇc to chéc giäi Búa 

liêm vàng lân thér VIl - n�m 2022; nâng cao chât lugng công tác thông tin, tuyên 

truyên ve xây dumg �áng trên các phuong tiÇn thông tin �¡i chúng, nhát là nhïng 

nhiem vy trong tâm tuyên truyên vê xây dång �ång và hÇ thông chinh tri; triên khai 

thuc hiÇn Chuong trinh, kê ho¡ch công tác cùa BÙ NÙi vå n�m 2022. 

- Xây dung chuyên dê, chuyên muc, tô chúc các bài viêt �ê ��ng t£i trên 

Tap chi Tô chéc nhà nuóc; các tap chí cça các �on v/ thuÙc, trrc thuÙc BÙ NÙi 

vy và Cóng Thông tin diçn tir BÙ NÙi vu. 

3. Khuyên khich sù dung nhïng tác phâm viêt vê công tác xây dng �ång 

trong sach, vng m¡nh cça các câp üy, tô chúre công doàn nhur phát trien dàng 

viên trong �Ùi ngû công chérc, viên chérc; grong sáng �àng viên; xây durng các tô 

chúc chinh tri - x� hÙi vïng m¡nh góp phân cçng cô hÇ thông chính trË t¡i ca sQ; 
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giáo duc, rèn luyÇn näng cao bån l+nh chính trË cça cán bÙ, �äng viên, công 
chúrc, viên chrc, nguroi lao �Ùng; tuyên truyên chú truong, chính sách cça �£ng, 

Nhà nuóc; vai trò kiêm tra, giám sát viÇc thuc hiÇn chính sách và phàn biÇn xã 

hoi; công tác triên khai thåc hiÇn chi thË, nghË quyêt cça �ång cça các câp üy 

dang, các don v/ thuÙc và truc thuÙc BÙ NÙi vu. 

4. C�n cu Thê lÇ Giäi, các �on vË tp hop tác phâm �¡t chât lurong tôt �Ã 

gui tham gia då thi. Ban Cán su �£ng BÙ së xem xét, biêu duong, khen thuong 

nhïng tác phâm báo chí cça cán bÙ, �âng viên, công chúc, viên chérc BÙ NÙi v 

�at Giäi Búa liem vàng làn thé VII - n�m 2022. 

5. Giao Tap chi Tô chéc nhà nuÛc làm �àu mói tông hop các tác phâm giri 
tham du Giài và k¿t quå triên khai thåc hiÇn cça các don vi, báo cáo Ban Cán S 

dang (qua V�n phòng Ban Cán su �àng BÙ). 

Trong quá trinh thyc hiÇn, �Ã �urçc cung câp các thông tin cân thiet, các 

don vi liên hÇ vÛi Tap chí Xây dung �ång, Tòa nhà D, khu làm viÇc liên co 

quan Trung rong, sô 105B -107 Quán Thánh, Ba Dinh, Hà NÙi. �iÇn thoai 

(080) 45129 45793; (024) 32373667 ho·c Tap chi Tó chérc nhà nuóc, BÙ NÙi 
vu (sô diÇn tho¡i (080) 46543)./. 

T/M BAN CÁN Sr �ÁNG Noi nhân 
- Ban To chéc, Ban Tuyên giáo TW (�ê b/c), 
- �/c Bi thu BCSÐ BÙ (�ê b/c), 
- Các dc thành viên BCSÐ BÙ (dê chi �¡o), 

- BTV Dång ùy BÙ (�Ã phôi hãp), 
- Các don vj thuÙc và truc thuÙc BÙ (�ê t/h), 

Luru: VPBcSÐ, TCTCNN. 

G SAN PHO BI THU IET NA 
BAN 

CAN Sr DÂNG 

E BO NOI 

HANN 1 RU 

Nguyên Trong Thëra 


