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Hà Nội, ngày 08 thảng 6 năm 2017

SỐ:2086/VKSTC-T4
V/v tuyên truyền, hưởng ứng
Giải báo chí toàn quốc
về xây dựng Đảng.
■>PN K IÊM SÁT N iì.n n h n N A !

Kính gửi: - Báo Bảo vệ pháp luật;
- Tạp chí Kiểm sát;
- Trang tin điện tử VKSND tối cao;
- Tổ tuyên truyền VKSND tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương, VKS quân sự Trung ương.
Để triển khai thực hiện Kế hoạch số 76-KH/BTCTW ngày 17/5/2017 và
Công văn số 2809/CV/BTCTW ngày 29/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương
vê tô chức, hưởng ứng Giải báo chí toàn quôc vê xây dựng Đảng (Giải Bủa liềm
vàng)-, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân yêu cầu:
1. Triển khai các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về Giải Búa liềm vàng
trên Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Trang thông tin điện tử của
VKSND tôi cao và các Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh, thành phố
(xem thông tin vê Giải đăng trên website của Tạp chí Xây dựng Đảng, tại địa
chỉ: www.xaydungdang.org.vn).
2. Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát xây dựng kế hoạch thực hiện,
mở chuyên mục, động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên tích cực
thâm nhập thực tiễn hoạt động của các đơn vị trong ngành để viết bài về công
tác xây dụng Đảng, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch vững mạnh;
tập trung phản ánh kêt quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng,
các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII), nghị quyết, kết luận của Bộ
Chính trị về cải cách tư pháp, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị "Vê đây mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh" trong ngành Kiêm sát nhân dân gắn với thực hiện cuộc yận động xây
dựng đội ngũ cán bộ Kiêm sát "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, công tâm
và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"... Trên cơ sở đó, lựa chọn những tác
phẩm có chất lượng gửi tham gia Giải Bủa liềm vàng.
3. Tổ Tuyên truyền của VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương, VKSQS Trung ương phát động các thành viên và cán bộ, Kiểm sát viên
trong đơn vị tham gia viết tin bài về chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị

trong sạch vững mạnh để gửi đăng trên Báo Bảo vê phán luât Tan rhí v ~
và các cơ quan báo chí của trung ưong và địa phương
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Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện)- Đ/c Viện trường (để báỏ cáo)- Tạp chí Xây dựng Đảng (để biết) - Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền- Văn phòng Đảng ủy
- Lưu 'vp, TCKS.
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