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V/v tham gia Giải báo chí toàn quốc
về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng
lần thứ V – năm 2020)

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ
Thực hiện Kế hoạch số 255-KH/BTCTW ngày 18 tháng 03 năm 2020 của
Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng
Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 (kèm theo Thể lệ Giải) với chủ
đề xây dựng Đảng với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực
đẩy lùi tiêu cực”; gắn liền với các mặt công tác như chính trị, tư tưởng, đạo đức,
lối sống, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng chống tham nhũng...;
đặc biệt nhằm góp phần cổ vũ, tuyên truyền cho công tác chuẩn bị và tổ chức đại
hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và hoàn thành các mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020, Bộ Tài nguyên và
Môi trường yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ:
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm
2020 phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Các cơ quan báo chí, truyền thông trực thuộc Bộ:
2.1. Tổng biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường, Tổng biên tập Tạp chí
Tài nguyên và Môi trường phát động tại cơ quan, đơn vị bám sát thực tiễn để
phát hiện vấn đề, sáng tác tác phẩm báo chí; đổi mới nâng cao chất lượng hiệu
quả tuyên truyền chủ đề về công tác xây dựng Đảng. Chỉ tiêu số lượng tác phẩm
báo chí đăng ký tham gia Giải:
- Báo Tài nguyên và Môi trường đăng ký tham gia không dưới 20 tác
phẩm.
- Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đăng ký tham gia không dưới 10 tác
phẩm.
2.2. Giao Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường chủ trì, phối
hợp các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành để tuyên truyền, lựa chọn, giới
thiệu tác phẩm báo chí xuất sắc về chủ đề xây dựng đảng thuộc lĩnh vực tài
nguyên và môi trường tham gia Giải.

2.3. Giao Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền chủ trì, phối hợp các
đơn vị có liên quan để hướng dẫn tham gia Giải; tổng hợp, báo cáo cơ quan có
thẩm quyền về kết quả tổ chức thực hiện.
Bộ yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về
Bộ (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) trước ngày 15 tháng 12
năm 2020./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Thường trực Giải - Tạp chí Xây dựng Đảng;
- Văn phòng BCS đảng Bộ;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể;
- Lưu: VT, TĐKTTT, B.
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