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V/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng 

Đảng và Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết 

toàn dân tộc” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

 

        Nam Định, ngày 06 tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: - Ban thường vụ Hội LHPN các huyện, thành phố; 

                                     - Hội phụ nữ các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 86/ĐCT-TG ngày 08/4/2022 của Đoàn Chủ tịch 

Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Công văn số 345-CV/BTGTU ngày 

27/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hưởng ứng Giải Báo chí toàn 

quốc về xây dựng Đảng mang tên Giải Búa liềm vàng lần thứ VII- năm 2022 

và Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 

2021-2022. 

Để cuộc thi tạo sự lan tỏa, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định đề 

nghị Ban thường vụ Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc quan 

tâm chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực 

hưởng ứng 2 Giải báo chí. Các bài dự thi tập trung phản ánh các nội dung: Công 

tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần 

thứ XIII, các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII), Kết luận số 01-

KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cấp Hội gắn với thực hiện 

phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và Cuộc vận 

dộng “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đồng thời phản ánh những tình cảm, 

nguyện vọng, việc làm tốt đẹp, gương điển hình của cán bộ, hội viên, phụ nữ 

trên mọi lĩnh cực của đời sống xã hội góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất 

nước phồn vinh, hạnh phúc.  

Nội dung các giải đề nghị truy cập trang Thông tin điện tử của Hội LHPN 

tỉnh và trên các website: 

1. Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ 

VII-năm 2022 (xem thông tin về Giải Búa liềm vàng đăng trên website của Tạp 

chí Xây dựng Đảng, tại địa chỉ: www.xaydungdang.org.vn). 

http://www.xaydungdang.org.vn/


2. Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 

2021-2022 (xem thông tin về Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân 

tộc” đăng trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, tại địa chỉ: www.mattran.org.vn). 

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện 

và báo cáo kết quả trong báo cáo tháng 10/2022 để tổng hợp báo cáo đơn vị 

liên quan./. 

Nơi nhận: 
- Ban TG Trung ương; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;         (để báo cáo) 

- Hội LHPN các huyện, thành phố, 

 đơn vị trực thuộc; 

- Lưu VP; TG. 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Thị Thúy Nhài 
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