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Số 587-CV/TU 
Điều chỉnh nội dung về tác giả tham dự Giải báo chí 

về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng 

thành phố Cần Thơ năm 2022 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Cần Thơ, ngày 16 tháng 9 năm 2022 

 

              Kính gửi:  - Các quận ủy, huyện ủy, 

 - Các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, 

 - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

     và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, 

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

    và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, 

 - Hội Nhà báo thành phố, 

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

----- 

Ngày 06/5/2022, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 101-KH/TU 

“Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng thành phố 

Cần Thơ năm 2022” (Kế hoạch số 101-KH/TU). Qua xem xét đề xuất, kiến nghị 

của Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng 

thành phố Cần Thơ năm 2022 về điều chỉnh nội dung tác giả tham dự Giải, 

Ban Thường vụ Thành ủy có ý kiến như sau: 

Thống nhất điều chỉnh nội dung về tác giả tham dự Giải báo chí về             

xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng thành phố như sau: “Cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức và Nhân dân có tác phẩm báo chí được đăng, phát              

trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình...).  

Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp 

của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ 

và các quy định khác của pháp luật”. 

Giao Ban Tổ chức Thành ủy là Cơ quan Thường trực Giải tham mưu  

sửa đổi, bổ sung Thể lệ Giải; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các địa phương, 

cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn, triển khai và phổ biến             

đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân được biết, góp phần 

tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Giải, tạo được sự lan tỏa, đi vào 

chiều sâu, có sức hấp dẫn, thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo 

nhà báo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Lưu Văn phòng Thành ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
 

 

 

 

 

Phạm Văn Hiểu 
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