
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /STTTT-TTBCXB 

 Đẩy mạnh tuyên truyền giải báo chí về 

xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021 

         Kon Tum, ngày       tháng       năm    

     

                             Kính gửi: 

                                              - Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố; 
     - Các cơ quan báo chí địa phương; 

     - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
     - Các cơ quan báo chí thường trú tại địa phương; 

     - Trung tâm Văn hóa -Thể thao- Du lịch và Truyền 
thông các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy1, hướng dẫn của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy2 đẩy mạnh tuyên truyền giải báo chí về xây dựng Đảng 

tỉnh Kon Tum năm 2021. Để lan tỏa thông tin thu hút sự quan tâm và tích cực 

hưởng ứng tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021 

(Giải Búa liềm vàng tỉnh Kon Tum năm 2021) của mọi công dân Việt Nam trong 

và ngoài tỉnh, qua đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững 

mạnh và tạo nên sự thành công của Giải, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các nội 

dung như sau: 

1. Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố: Thực hiện đặt khẩu hình, 

khẩu hiệu tuyên truyền Giải Búa liềm vàng tỉnh Kon Tum năm 2021; trong đó 

đăng thông tin toàn bộ Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 26-7-2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy và Thể lệ Giải. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 27/8 đến thời gian 

công bố và trao giải ngày 05/11/2021.  

* Về khẩu hình, khẩu hiệu:  Khung hình nền đỏ, chữ vàng; nội dung: Giải 

báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021, phía trên hoặc phía bên 

trái nội dung chữ có biểu tượng hình Búa liềm vàng.   

2. Cơ quan báo chí, truyền thông:  Đẩy mạnh tuyên truyền Giải Búa liềm 

vàng tỉnh Kon Tum năm 2021 theo Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 26-7-2021 của 

                                                                 
1  Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 26- 7- 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tổ chức Giải báo chí về 

xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021 và hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải 

Búa liềm vàng) lần thứ VI – năm 2021”.  
 

2 Công văn số 582-CV/TU ngày 13 tháng 8 năm 2021 Đẩy mạnh tuyên truyền giải báo chí về xây 
dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021. 
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thu hút nhiều tác phẩm tham dự Giải có chất lượng. 

Thời gian thực hiện từ nay đến thời gian công bố và trao giải ngày 05-11-2021. 

- Báo Kon Tum xây dựng và đặt khẩu hình, khẩu hiệu ở phía trên vào các 

số báo in Kon Tum Cuối tuần và duy trì thực hiện trên Báo Kon Tum điện tử.    

- Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh thiết kế trailer phát ở đầu chương trình 

thời sự truyền hình và trong các chương trình phát thanh của Đài, bảo đảm mỗi 

tuần có từ một đến hai lần phát sóng về nội dung này. 

 * Vào tuần cuối của tháng thông tin trên báo, đài về kết quả tiếp nhận tác 

phẩm, tác giả, đơn vị địa phương gửi đăng phát các bài viết, phóng sự về chủ đề 

xây dựng Đảng để tham dự Giải Búa liềm vàng tỉnh Kon Tum năm 2021. 

 ( Kèm theo Công văn số 582-CV/TU ngày 13 tháng 8 năm 2021 Đẩy mạnh 

tuyên truyền giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021;  Kế hoạch 

số 21-KH/TU ngày 26- 7- 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tổ chức Giải báo 

chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021 và hưởng ứng tham gia Giải báo 

chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI – năm 2021”). 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, 

các đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ tuyên truyền hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo TU; 

-  Lưu: VT, TTBCXB.                                                                        

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                        Mai Thoan 
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