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Kính gửi: - Các quận ủy, huyện ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn 

  và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, 

- Các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc 

  và đoàn thể thành phố, 

- Hội Nhà báo thành phố, 

- Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố. 

----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 255-KH/BTCTW ngày 18/3/2020 của Ban Tổ chức 

Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) 

lần thứ V - năm 2020” (viết tắt là Kế hoạch số 255-KH/BTCTW), Ban Thường vụ 

Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị    

thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

1- Tập trung triển khai quán triệt, phổ biến và tuyên truyền thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 255-KH/BTCTW, góp phần tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng       

hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh. 

2- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức 

phong phú, đa dạng, phù hợp, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên và các tầng lớp nhân dân 

thành phố hưởng ứng và tham gia cuộc thi Giải Búa liềm vàng lần thứ V - 

năm 2020, xem đây là việc làm cụ thể, thiết thực nhằm phát huy vai trò của 

cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đối với công tác 

xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. 

3- Hội Nhà báo thành phố, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình 

thành phố tiếp tục phát động, triển khai sâu rộng Giải Búa liềm vàng lần thứ V - 

năm 2020 đến cán bộ, đảng viên, nhà báo, phóng viên, biên tập viên để       

tích cực tham gia viết bài, sáng tác nhiều tác phẩm chất lượng, đóng góp    

hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng; định hướng thông tin, dư luận tập trung   
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vào các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật đang được quan tâm như:     

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội         

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; về tăng cường bảo vệ nền tảng     

tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 

tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); 

tuyên truyền về những thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng          

toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ     

2015 - 2020; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về      

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác đổi mới,       

sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả; việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,    

công chức, viên chức; về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là 

cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;         

về tăng cường xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và mối quan hệ 

gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; tích cực tuyên truyền những       

mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng…  

4- Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì phát động Giải báo chí toàn quốc         

về xây dựng Đảng lần thứ V - năm 2020 đến cán bộ, đảng viên ngành          

Tổ chức xây dựng Đảng thành phố để hưởng ứng và tập trung tuyên truyền, 

thực hiện có hiệu quả; phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan 

liên quan theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, 

đơn vị triển trai tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức,        

viên chức và nhân dân tham gia; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy 

và Ban Tổ chức Trung ương theo quy định. 

(Đính kèm Kế hoạch số 255-KH/BTCTW ngày 18/3/2020 của Ban Tổ chức 

Trung ương). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Ban Tổ chức Trung ương, 

- Vụ Địa phương III, BTCTW, 

- Đ/c Đào Công Nhanh, Phó Vụ trưởng 

  Vụ Địa phương III, BTCTW, 

- Các đ/c Ủy viên BTV Thành ủy, 

- Lưu Văn phòng Thành ủy. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hiểu 
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