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huông ring Giâi bâo chi toàn quôc vè xây dgng Dâng

(Giâi Büa lièm vàng) Èn thrfr YI - nàm 2021

Thgc hiÇn Ké hopch sô OS-KH/BTCTW, ngày 251312021 cüa Ban Tô chric
).'

Trung uong vê viÇc tô chirc Giâi bâo chf toan quôc vê xây dgng Dang (Giâi Büra

lièm vàng) làn thü VI - nàm 2O2l; Ban Thuôrng vp Tînh üy xây dprg Ké hoach
huong trng Giâi Büa lièm vàng làn thü VI - nàm 2O2l nhu sau:

r- MUC oiCH, yÊU CÀU

1. Mgc tlich

- Tiép tpc khâng dinh vi tri, vai trô quan trgng cüa công tâc xày dpng Dang.

Nâng cao h«vn nüa nhfn thüc, khâ nang sâng tgo cüa cân bô, phông viên, biên tap

viên, cqng tâc viên câc co quan bâo chf và sy quan tâm cüa cân b§, dàng viên,
nhân dân trong viÇc viét, sâng tâc câc tâcphâm vè xây dUng Dâng.

- Dông viên, khuyén khich ngày càng c6 nhièu tâc phâm bâo chf ,,rât sâc;

t4o dQng lgc thüc <lây nâng cao chât lugng tuyên truyèn công tâc xây dUng Dâng,
gôp phàn xây d1mg Eâng trong sach, vüng manh; nâng cao chât luqng dôi ngü cân

bQ, dâng viên; aôi mOi phuong thric lânh d4o, nâng cao nàng lgc càm quyèn cüa

Dâng và chât luçrng ho4t d§ng cüa câ hÇ thông chinh tri.

- Phât hu1, vai trô cüa câc co quan bâo chi, cân bÇ, dâng viên và nhân dân
, ,,.igôp ÿ kiên xây dUng Dâng, xây dpg chinh quyên; tham gia phông, chông suy

thoâi vè tu üông chinh tri, dpo düc, lôi sông, nhüng biéu hiÇn "ty diên bién", "tg
chuyên hôa" trong nqi bô; cüng .ô, tàng cuôrng -ôi qu* hÇ mâu thit giüa Dang voi
Nhân dân.

- Tuyên trr-ryèn sâu rQng két quâ, nhüng nQi dung môi trong vàn kiÇn Dai hôi
làn thü XIII cüa Dâng và Nghi quyét Eai hôi Eâng bç tinh làn thü XX và Nghi
quyét dai hôi dâng bô câc câp nhiêm kÿ 2020-2025, nhàm nâng cao nhfn thirc cho

cân bQ, dâng viên và nhân dân vè chü trucrng, dinh huong lcnr cüa Dâng, cüa câp
i'ûy câc câp trong tinh; thông nhât nh4n thrîc và hành dgng, tpo niêm tin, khi thê,

dông lgc môi, sp hüng khôi dua Nghi quyét vào cuQc tôrg.

- Cô vü, <lông viên toàn Eâng, toàn dân, toàn quân chung sirc, dàng lông tiép

tpc dây mpnh công cuQc xây dpg, chinh d6n Dâng, xây dpng Nhà nuôc phâp

quyèn xâ hqi chü nghia và hÇ thông chinh tr! trong sach, vimg manh; Aôi mOi

phuong thrîc lânh dpo, càm quyèn cüa Dâng, xày dUng hÇ thông chinh tri tinh gqn,

hoat dông hiÇu h,rc, hiêu quâ; nô lgc phân dâu thgc hiên thâng lqi nhüng nhiêm vu
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trgng tâm cüa câ nhiÇm § duqc nêu trong Nehi quyét Dai hqi XIII cüa Dâng và

Nghi q.ryét Dai hôi Dâng bô tinh tan tnt XX, trong dÔ cô câc nhiÇm vg trqng tâm
À^

ve cong tac xay dUng Dâng, cùng câc chuong trinh, ké hopch phât trién kinh té - xâ

hQi giai dopn 2021-2025.

2. Yêu càu

- ViÇc triên khai hucmg ring Giâi Büa lièm vàng làn thir VI trên dia bàn tinh
phâi dirng mgc dfch, yêu càu và Thé lê Giâi theo quy ttlnh cüa Ban Tô chirc Trung

**g; dâm bâo sâu r§ng, thiét thgc, hiÇu quâ, trânh hinh thürc; lga chgn duqc

.rtrürrg tâc phâm bâo chi *uât rÉ" nhât, co quan bâo chi, hQi nhà bâo và ban tuyên

gién, ban tô chûc câp üy c6 nhièu dông gôp trong tuyên truyèn vè công tâc xày

dUng Dâng và tô chûc Giâi Büa lièm vang dê trao giâi, tôn vinh câc tâc giâ, tâc

phâm và câc tQp thê, câ nhân tiêu biéu.

- Thông qua câc tâc phâm bâo chf tham gia Giâi Büa lièm vàng giüp cho cân

bQ, dâng viên và nhân dân nhfn thirc sâu sâc thêm ,è Dârrg và công tâc xày dUng

Dâng,xây dpg hÇ thông chfnh tri; tiép tpc nâng cao chât luqng, hiÇu quâ tham dg

Giâi Bria lièm vàng dé trO thành m§t hopt dông c6 ÿ nghia chinh tri sâu sÉc, c6 tâc

dung thiét thgc AOi vOi công tâcxày dUng Dâng.

- Nâng cao chât lugng tuyên truyèn vè xây dyng Dâng trên câc phuong tiÇn

thông tin d4i chüng theo huong két hqp giüa "yô)," và"chôn§', trong dô lây "*ây"
là co bân, chién luoc, lâu dài; lâ1,"chôn§' là nhiÇm vU quan trong, câp bâch và

thuùng xuyên; coi trgng câ"dûc tri" và*phdp trf',nhtmg dè cao *phdp tri".Thrqc
hiÇn tôt phuong châm "lây tich cuc dây lùi tiêu ctic", "lây cdi dçp dçp cdi xâu".

Qua dô, tpo hiÇu img tâc dông lan tôa trong câc co quan bâo chf và toàn xâ hôi.

- Môi co quan bâo chi, môi nguài làm bâo càn hiêu dirng chü truong cüa

Dàng vè công tâc xày dUng Dâng, xây dpg hÇ thông chinh tri, chü dông, tich cgc

bâm sât thgc tiên c«v sô Oé t<ip thôi phân ânh két quâ công tâc xày dtmg, chinh dôn
Dâng ô câc dfa phuong, don vi. Trên co sô ttô phât hiên câch làm hay, mô hinh tôt
Aé Uiéu duong và dâu tranh phê phân .,hüng khuyét diém, vi phpm, nhüng vân dè

côn tôn tpi, hpn ché.

II. NQI DUNG

1. Phât tlông và huông rîng Giâi bâo chi toàn quô" vè xây dg'ng Dâng
(Giâi Bûa lièm vàng) làn thü'VI - nàm 2021

- Ban Thuàng vp Tinh üy phât dông cân bô, dâng viên và nhân dân trên dia
bàn tinh tfch cgc huông ung Giâi Büa lièm vàng do Ban Tô chüc Trung ucrng,
Bâo Nhân Dân, Tap chi Công sân, Dài Truyèn hinh viÇt Nam và HQi Nhà bâo
ViÇt Nam tô chirc.

- Tuyên chgn câc tâc giâ (nhôm tâc giâ), tâc phâm bâo chi xuât sâc viét vè
xây dpg Dâng trên câc m{t: chfnh tr!, tu tucmg, dpo dirc, tô chûc và cân bô, thuQc
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câc llnh vgc công tâcü) chüc - cân b§, tuyên giâo,kiêm tra, dân vfn, phông, ch6ng
tham nhüng... vôi nhüng trgng tâm:

+ Vè công tâc tô chûc hgc tfp, phô bién, quân triêt và thuc hiên Nghi quyét
Eai hçi dpi biéu toàn quôc tàn thü XIII cüa Dâng và Nghi quyét dai hôi Dâng bQ

tinh làn thû XX, dua Nghf qryét vào cuQc sông.

+ Công tâc chuân bf, tô chfrc bàu cü dai biéu Quôc hôi khôa XV và bàu cü
dai biéu HQi dông nhân dàn câc câp nhiÇm W 2021 - 2026, kiên toàn tô chüc bQ

mây nhà nuôc câc câp.

+ ViÇc cu thê h6a Nghi quyét Dpi hQi dpi biéu toàn quôc Èn thü XIII cüa

Dâng và Ngh! quyét dai hôi dâng b§ câc câp nhiÇm kÿ 2O2O - 2025;tïnh hinh, két
quâ xây dgng câc chuong trinh, ké hopch phât trién kinh té - xâ hQi 5 nàm 2OZl -

2025 và Chién lugc phât trién kinh té - xâ h§i l0 nàm 2O2l - 2030, tàm nhin tlén

nâm2045 theo dinh huong t<troi dây khât vo. ng phât trién dât nuôc phôn vinh, h4nh phüc.
. ^. I+ Tiêp tpc bâo vÇ nên tàng tu tuôrng cüa Dâng; dâu tranh chông "diên biên

hôa binh"; phân bâc câc quan diém sai trâi, luan diÇu xuyên tac cüa câc thé lgc thù
dich chia re khôi d4i doàn két dân tÇc, h4 thâp vai trô lânh dao cüa Dâng a6i vOi

viÇc phât triên dât nuôc và hQi nhâp quôc té cüa ViÇt Nam.

+ Xây dgng Eâng vè d4o dûc và thçc hiÇn câc quy dinh vè nêu guong cüa

cân bQ, dâng viên gân vôi thyc hiên Chï thi sô O5-CT/TW cüa B§ Chinh tri vè dây

m?nh hgc t4p, làm theo tu tuông, dpo düc, phong câch Hà Chi Minh; công tâc

phông, chông tham nhüng, lâng phi, tiêu cgc, ch4y chüc, chey quyèr, "loi ich nh6m".

- Giài cüng dành dé trao cho câc co quan bâo chi, h§i nhà bâo và ban tuyên
giâo, ban tô chirc câp try tiêu biéu trong tuyên truyèn vè công tâc xày dUng Dâng

và tô chüc Giâi Büa lièm vàng trên phpm vi toàn tinh; vinh danh nhà bâo cô nhièu

iIông g6p trong công tâc tuyên truyèn vè xây dr;ng Eâng và biéu ducrng nhüng tâm

guong dién trinh frong hqc tâp và làm theo tu tuông, d4o d[rc, phong câch Hà Chi Minh.

2.Dëii tugng tham drg giâi

- Vè tac giâ: Là công dân ViÇt Nam dang sinh sông, hqc tAp và làm viÇc trên

dia bàn tinh Hri Nam, không vi pham câc quy dfnh vè d4o dürc nghè nghiÇp cüa

nguùi làm bâo ViÇt Nam, không vi ph4m Luât Bâo chi, Lupt Sô hüu tri tuÇ và câc

quy dlnh khâc cüa phâp 1u4t.

- Vè tâc phâm: Là câc tâc phâm c1â tlugc dàng tâi trên câc bâo tlugc Bô

Thông tin - Truyèn thông câp phép thuQc ét câ câc thê loqi (bài phân dnh, phông

viin, ghi chép, bïnh luQn, chuyên luQn, phông sU, kÿ sç, dièu ffa, cdc chuong trinh
phdt thanh, trul,in hïnh, phim tài liêu, sân phâm bdo ch[ da phuong tiên, ành bdo

chi...) cüa lo4i hinh bâo in, bâo diÇn tü, phât thanh, truyèn hinh, ânh bâo chi.

Nhüng tâc phâm dâ dugc trao thuôn g ü câc giâi bâo chi cüa dia phucmg và

ngành ô Trung uong vân dugc quyèn tham gia Giâi bâo chf toàn quôc vè xây d1mg
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Dâng nhung càn ghi rô müc giâi và do ccv quan nào tô chüc (Không nhQn cdc tdc

phiim dd iloqt Giâi bdo chï quéc gia).

3. Thê tê Giâi

Thgc hiÇn theo Thé lê Giâi bâo chi toàn qutic vè xây dung Dâng (Giâi Büa

[èm vàng) ban hành kèm theo Ké hopch sO O8-KH/BTCTTV, ngày 251312021 cûa

Ban Tô chirc Trung uong (cô vàn bân gü kèm).

Ban Chi cl4o Giâi Büa Hèm vàng mn tnri VI - nàm 2021tinh Hà Nam xét chgn

câctâcphum dü dièu kiÇn güi Trung uong dàng thài lga chgn câct§,pthé tich cgc, tac

phâm c6 chât lugng dè nghi Ban Thutmg vu Tinh üy <lQng viên, khen thuong, cp thé:
, A ., â ^^^ ^,-Tâc phâm: 2 GLâi A, môi giâi tri giâ 7.000.000 dông; 3 giâi B, môi giâLit\ giâ

5.000.000 dàng; 10 giâi C, môi giâi tri giâ2.000.000 dèng.

- Tâp thé:7 tâp thé,môi don vi 5.000.000 dông.

- Tâc pham dat giâi Büa lièm vang toan qu6c, ngoài phàn thuong cüa Ban Tô
chüc Giâi theo thé 1Ç, Ban Thuong vU Tinh üy Hà Nam së xem xét khen thuong.

4. Thûi gian, tlia chi nh{n tâc phâm, hà so tham dg Giâi

4.1. Thùi gian, ihlo itiém nhQn tdc phâm

- Thùi gian dàng, phât tâc phâm dugc tinh ttr ngày Olllll2020 dén ngày
l5ll0/2A21. Thùi gian nhfn hè so xét so khâo câp tinh: Eugc tfnh tri sau khi ban

hành Ké hopch này dén ngày 20ll\l202l (theo déu bru diQn).

- Hà so güi t4rc tiép hoflc qua duùng buu diÇn theo dia chi: Ban Tuyên giâo

Tinh üy Hà Nam - s6 102, duùng Tràn Phü, phucmg Quang Trung, thành pnO ffrt
Lÿ, tinh Hà Nam.

4.2. Hà so tham dy Giôi

4.2.1. Vè üc già

So yéu lÿ lich ct:r- tâc giâ gèm: H9 và tên, birt danh, nàm sinh, chüc danh
hiên tai, don vi công tâc, sô tliÇn thopi, dla chi E-mail.

4.2.2. Và tdc phiim

- Môi tâc phâm dg Giâi phâi r;ao, chup làrn 0 r bQ khi rô dd dàng, phdt trên
bdo, dài nào, cô xdc nhân cùa co quan bdo chi) kèm môt bân giôi thiÇu khâi quât
vè tâc phâm bàng tiéng YiÇt (loqi hinh, thé loqi, nQi dung chinh, hoàn cânh sdng
tdc, chü ÿ nêu bQt durqc tinh phdt ÿ,riên, sü'c lan tôa, hiip dàn . cùa tdc phiim) và
!7 t I .   À

oam Dao cac yeu cau sau:

+ Dôi vÛi tâc phâm bâo in, bâo diÇn tri: Phâi là bân in chfnh hoflc sao chqp
tù bâo in, bâo diÇn tü, nh.mg phâi sqch, dçp, rô ràng. Néu tâc phâm c6 sg tiép nôi
nhô lé, phài cÉt dân phân tiép nôi trên giây tràrg t<nô a+ hoàc A3 và dânh sô trang
rô ràng phàn tiép nôi. Câc tâc phâm bâo tliÇn tü khi dugc chon güi dp thi toàn quO.
phâi dàng thùi güi tluùng link bài viét vào email: Bualiemvang@xaydungdang.vn
dé Ban Tô chüc Giâi thufn tiên trong viêc quân gbâ câctâc phâm.



5

+ Dôi vûi tâc phâm phât thanh: Phâi ghi file lên dîa CD hoflc USB, môi dia
CD hoàc USB chï ghi 0l tâc phâm và trên nhân dia ghi rô tên dcrn vi, tên tâc phâm,
tâc giâ, thê loai, thùi luqng và thùi gian phât sông, kèm theo vân bân phân lùi cüa,:.
tac pnam.

+ Dôi vôi tâc phâm truyèn hinh: Phâi ghi file lên dia vcD, DVD hoflc usB,x.,^x,
môi dïa hoàc ô cimg chi ghi 0l tâc phâm và trên nhân dîa ghi rô tên dcrn v!, tên tâc
phâm, tâc giâ, thê lo4i, thài luqng và thùi gian phât s6ng; kèm theo ban thuyét
minh. Khuyén khfch tâc phâm dg giâi cô chuân kÿ thuQt HD.

+ Oôi v6i tâc phâm ânh bâo chi: Cùng vôi ânh dâ dàng trên bâo, tpp chf ...
phâi kèm theo ânh ph6ng trên giây ânh cô l8cm x 24cm (ânh don) và l2cm x
l8cm @ai vôi àruh trong nhôm hoqc phông st! ânh).

- Nhüng tâc phâm không dâp ung câc quy dinh nêu trên b! coi là phpm quy
(bi loqi). Ban Tô chirc Giâi không hoàn trà câc tâc phâm pham quy.

rrr. TÔ crrlc rHUc HrpN
l. Câc Ban xây dgng Dâng cüa Tinh üy

1.1. Ban Tuyên gido Tinh üy

- Chü tri, phôi hçrp Ban Tô chrîc Tinh üy trién khai Ké hopch tô chûc Giâi
bâo chf toan quôc vè xây dUng Dang (Giâi Büa Hèm vang) - nàm 2021têndia ban tinh.

- Tham muu thành lâp Tô giirp viÇc, Thu § Ban Chï <tpo Giâi Büa Hèm vang

làn thri VI - nàm 2021trên dia bàn tinh. Là ccv quan thucrng tryc Ban Chi dao Giâi
Büa lièm vàng làn thrî VI tinh Hà Nam, tham muu tô chirc viÇc triên khai, binh xét,

tông hçp, dânh giâ....viÇc huong ung Giâi nâm2021.

- Triên khai công tâc tuyên truyèn sâu r§ng vè Ciai Büa lièm vàng, t4o s1r

quan tâm, huôrng ung cüa câc dla phuong, co quan, don vi và cüa dông dâo cân bQ,

dâng viên, Nhân dân trong tinh.

- Chi d4o, dinh huông Ban Tuyên giâo câc câp, câc co quan bâo chi cüa tinh
xây dr;ng chucmg trinh, ké hoach truyên truyèn dàng b§, sâu rông, phong phü, sinh

À^
oqng ve cong tac xày dUng Dâng dé cô nhièu tâc phâm chât luqng tham dy giâi.

- Tông hçrp mQt sô nôi dung gqi ÿ vè công tâc xày dpng Dâng dê câc co

quan, dia phucrng, dcrn vi dinh huông phông viên, biên tpp viên, cÔng tâc viên

nghiên ciru, tim hièu, khai thâc xây dpg tâc phâm.

- Xây dung dç trù kinh phi dâm bâo câc dièu kiÇn phpc vg quâ trinh làm

viÇc cüa Ban Chi d4o, Tô giüp viÇc cüng nhu khen thuông, biéu duon g câc tfp thé,

câ nhân cô nhièu dông gôp trong công tâc huông ung Giâi nâm2021.

1.2. Ban Tô chirc Tînh üy

- Phôi hqp Ban Tuyên giâo Tinh üy triên khai Ké hopch tô chûc Giâi bâo chf

toàn quôc vè xây dtmg Eâng (Giâi Büa lièm vàng) - nàm 2O2l trên dia bàn tinh.
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- phôi hgp, chi d?o Ban Tô chüc câp üy câc câp tham muu giâi phâp nâ18

cao chât tuqrrg, friçu q,la tham gia Giâi Ô dia phucrng, don vi. HuÔng dân, cung câp

thông tin vè *" rinn vçc công tâc xày dung Dâng, câc guong tap thê, câ nhân diên

ninnltien tién, câc giâi phâp , câchlàm hiêu quâ, ggi ÿ nhüng nQi dung môi, vân dè

kh6... trong công tâc xây dUng Dâng Ü câc dfa phuong, d«rn v!; t4o dièu kiên dé

phông viên, ceng tâc viên bâo chi viét, sâng tâctâcphâm dg thi.

1.3. Cric Ban xâY dqng Eûng Tinh {rY

Huông dân, gqi ÿ nhüng két quâ.,ôi Uât cùng nhüng vân dè môi và khô dang

d[t ra trong công tâc xây dUng Dâng giüp câc co quan bâo chi, dQi ngü c1n bQ,

ph6ng viên, công tâc viên bâm sât thgc tiên sinh dQng, tim tÔi, phât hiÇn clê sâng

ta" 
"i"tâc 

phâm bâo chf mang dpm tinh thgc tiên và srîc lan tôa dê dàng, phât trên

câc phuong tiÇn thông tin clpi chüng, tao hiêu img tich cgc trong xâ hQi. Dàng thÙi

tpo dièu kiÇn, cung câp thông tin, tu liçu dê co quan bâo chi, phông viên xây dUng

bài dy thi.

2.Ban cân sg ilâng Ûy ban nhân dân tinh: Chi dpo dây manh ho4t dông

thông tin, tuyên truyèn thê lê giâi; cô vü, dQng viên cân b§, nhân viên câc sô, ban,

ngành hucmg rmg giâi <tàng thùi lânh d4o câc sô, ngành, don vi tpo dièu kiên dê

phông viên cô tu liÇu xây dpg bài dU thi.

3. Câc co quan quân lÿ bâo chi và co quan bâo chf cüa tinh

3.1. St Thông tin vù Truyèn thông: fhOi hcr-p Ban Tuyên giâo Tinh üy dinh

huông câc co quan bâo chi, truyèn thông dây mpnh ho4t dQng tuyên truyèn Giâi

Büra lièm vàng làn thû VI - nàm 2O2l; dàng tâi Ké ho4ch, Thê lê giâi và câc tâc
phâm tham dg giài (càc co quan bdo chi dd dàng tâi) trën Công thông tin diÇn tü
cüa tinh.

3.2. Bdo Hà Nom, Eài Phdt thonh - Truyèn hùnh tinh, Tgp ch{ Sông Chôu: Xày
dWng Ké hoach huông tmg giâi cüa dcyn v!; phât tlông cân bQ, phông viên, biên tap

viên trong co quan tfch cgc tham gia sâng tâc tâc phâm dç thi dâm bâo sô lugng,
chât lu-ry. ng; t?o dièu kiÇn aé Aôi rrgü phông viên, công tâc viên tham gia viét, sâng

tâc câc tâc phâm dg giâi; phân dâu cô tâc phâm dpt giâi nâm2021.

- Xây dgng chuyên trang,chuyên ffiUC, bài viét dé tuyên truyèn Giâi trên câc

ân phâm tpi don vi. pôi môi ni)i dung, phuong thirc tuyên truyèn vè xây dUng
Dâng, nâng cao chât lugng, hiêu quà câc chuyên trang, chuyên muc vè *uy dfmg D*g.

3.3. H\t Nhà bdo tinh, Hgi Vün hgc NShç tttu\t thth: Chï d4o, huong dân
tàng cuùng ho4t dông thông tin, tuyên truyèn thê lê giâi; kip thùi cô vü, dsng viên
hôi viên, phông viên, ceng tâc viên và dQi ngü nhüng nguùi làm bâo cüa tinh tich
c\rc tham gia Giâi dê cô nhièu tâc phâm bâo chi xuât sâc dy thi.

4. câc huyÇn ûy, thi üy, thành üy, rlâng üy trgc thuQc tinh: Tô chüc trién
khai Ké hopch huông tmg Giâi Büa lièm vàng nâm 2021; chi dao tuyên truyèn, vân
dÔng, khuyén khich cân bQ, dâng viên và câc tàng lorp Nhân dân tich cgc huôrng
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ung Giâi. Tpo clièu kiÇn, cung câp thông tin, tu liêu cho câc co quan bâo chi, phông

viên c6 bài tharn dU Giâi.

5. Dè nghi Vàn phông dai diÇn, ph6ng viên thuùng trü, ph6ng viên theo
dôi cüa câc ccr quan bâo chi Trung uong t4i Hà Nam: tich cuc tham gia Giâi
Büa lièm vàng làn thü VI theo chi d4o, huông dân cüa co quan, don vi chü quân;

t4p trung tuyên truyèn vè công tâc xày dyng Dâng, guong câc t$p thê, cânhân elién

hinh t4i câc dia phucrng, don vf trong tïnh.

6. Vàn phông Tinh üy: Chü tri, phôi hqp Ban Tuyên giâo Tinh üy bti tri
kinh phi dâm bâo viÇc huông tmg Giâi Büa lièm vàng - nàm 2O2l trên dia bàn tinh.

Càn cü Ké hopch này, Ban Thucrng vu Tinh üy yêu càu câc co quan, don vi,
dia phucrng, nghiêm tüc trién khai thgc hiÇn, dâm bâo düng câc yêu càu, nQi dung

dè ra. Viêc tich cyc huông ung Giâi Büa lièm vàng là mQt trong rü,üng tiêu chf xét

thi dua trong công tâc xày dUng Dâng nâm2021.1.

Noi nhân:

- Ban Tô chûc Trung uffig,
- Ban Tuygn giâo 1-rung uong,
- Câc dlc Uy viên IITV Tinh uÿ,
- Câc Ban xây dpg Dâng cüa Tinh üy;
- BCS dang UBND tinh,
- Câc huyÇn, thi, thành ùy, dang üy tr.uc thu§c tinh,
- Sô Thông tin-Truyên thông,
- Bâo Hà Nam, Dài PT-TH tinh, Hai Nhà bâo tinh,
- Hôi Vàn hçc NghÇ thuât tinh,
- Co quan bâo chi thuong trü tai Hà Nam,
- Luu Vàn phông Tinh uÿ.

T/]U BAN THTIONG VU
si rHu

Dinh Thi Lga
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