
Thành phố Nam Định triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải Búa 

liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 

         Chiều 23/5, Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng 

Đảng (Giải Búa liềm vàng) thành phố tổ chức hội nghị đánh giá 

kết quả hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021; 

triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - 

năm 2022. Đồng chí Vũ Ngọc Phi – Phó Bí thư Thường trực Thành 

ủy chủ trì hội nghị. 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị 

         Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Oanh - Trưởng Ban 

Tổ chức Thành uỷ, đồng chí Nguyễn Thị Như - Ủy viên BTV 

Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đồng chí 

Nguyễn  Minh Thắng – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; các 

đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Giải. 



 

Đồng chí Nguyễn  Minh Thắng – Trưởng Ban Tuyên giáo 

Thành ủy đã báo cáo kết quả hưởng ứng Giải lần thứ VI - năm 

2021. 

         Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn  Minh Thắng – Trưởng Ban 

Tuyên giáo Thành ủy đã báo cáo kết quả hưởng ứng Giải lần thứ 

VI - năm 2021. Theo đó, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng 

được BTV Thành ủy, Ban Chỉ đạo giải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, 

triển khai bài bản, nền nếp; thu hút sự vào cuộc tích cực của các 

cấp ủy, tổ chức Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, 

ngành, địa phương, sự tham gia hưởng ứng rộng rãi của các cơ 

quan thông tấn, báo chí cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong 

thành phố. Đã có 40 tác phẩm tham dự Giải lần thứ VI - năm 2021, 

Trong đó, đã có 04 tác phẩm đạt chất lượng gửi đăng báo Nam 

Định, 01 tác phẩm được đăng trên báo Nam Định là “Đảng bộ 

phường Vị Xuyên khắc phục khó khăn trong quản lý Đảng viên” 

của tác giả Vũ Thị Kim Liên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

phường Vị Xuyên. Kế hoạch hưởng ứng Giải lần thứ VII - năm 

2022 được tỉnh, thành phố đặt ra yêu cầu cao hơn, hướng đến 

những vấn đề mới, được dư luận quan tâm về lĩnh vực xây dựng 

Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở địa phương, cơ quan, 

đơn vị... 



 

Các đồng chí trong Ban chỉ đạo giải phát biểu ý kiến tại hội 

nghị 

         Để các bài viết tham dự giải năm nay đạt chất lượng cao hơn, 

các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Giải, lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị đã đóng góp nhiều ý kiến về kết quả, kinh nghiệm triển khai 

hưởng ứng Giải Búa Liềm vàng lần thứ VI - năm 2021; kế hoạch 

triển khai hưởng ứng Giải lần thứ VII - năm 2022, làm căn cứ để 

BTV Thành ủy, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải của thành phố lãnh 

đạo, chỉ đạo, triển khai phù hợp hơn trong thời gian tới. 

 

Đồng chí Vũ Ngọc Phi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, 

Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa Liềm vàng của thành phố phát 

biểu chỉ đạo hội nghị 



         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Phi – Phó Bí 

thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa Liềm 

vàng của thành phố đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo của Ban Chỉ đạo giải thành phố; sự nhiệt tình hưởng ứng tham 

gia của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

Giải cần tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các thành viên 

Ban Chỉ đạo Giải của thành phố; xây dựng báo cáo đánh giá, tập 

trung biểu dương nhiều hơn nữa những cơ quan, đơn vị, địa 

phương làm tốt; đồng thời yêu cầu những cấp ủy, tổ chức Đảng, 

cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tích cực vào cuộc tham gia phải 

cố gắng có nhiều bài viết đạt chất lượng cao hơn nữa. Để Giải báo 

chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022 tổ chức 

thành công, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, trọng tâm là 

Ban Tuyên giáo, Phòng Văn hóa, Trung tâm Vănn hóa Thông tin 

và Thể thao thành phố tiếp tục có những giải pháp mới nhằm thu 

hút, tập hợp được những tác giả tận tâm, sáng tạo, tìm tòi, phát 

hiện, xây dựng nhiều tác phẩm hấp dẫn, đúng chủ đề để tham dự. 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác công tuyên truyền hưởng ứng 

Giải, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn 

xã hội về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạnh 

trong giai đoạn mới./. 

Nguồn: thanhpho.namdinh.gov.vn/ 


