
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BVĐK -TCHC 

V/v triển khai Giải Báo chí toàn 

quốc (Giải Búa liềm vàng) lần thứ 

VII - năm 2022 

Bắc Kạn, ngày        tháng       năm 2022 

                                  Kính gửi:  Các phòng, khoa thuộc Bệnh viện 

Thực hiện Công văn số 593-CV/ĐU ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Đảng uỷ 

Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng 

(Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn đề 

nghị các phòng, khoa thực hiện các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 59-KH/BTCTW ngày 28/02/2022 

của Ban tổ chức Trung ương tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng 

(Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022; thể lệ Giải Báo chí toàn quốc về 

xây dựng Đảng tới toàn thể Đảng viên, viên chức, người lao động thuộc các 

phòng, khoa trong đơn vị biết. (Gửi kèm Kế hoạch số 58-KH/BTCTW ngày 

28/02/2022 của Ban tổ chức Trung ương). 

2. Động viên, khích lệ đảng viên, viên chức, người lao động tích cực tham 

gia viết bài, xây dựng tác phẩm đăng tải trên các chuyên trang, chuyên mục của 

báo, đài, tạp chí của tỉnh và gửi tác phẩm về Thường trực Hội Nhà báo tỉnh để lựa 

chọn tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022 

do Ban tổ chức Trung ương phát động.  

3. Giao Tổ công nghệ thông tin đăng tải kế hoạch, thể lệ, nội dung thông tin 

Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng trên Trang thông tin điện tử của đơn vị 

để đảng viên, viên chức, người lao động thuận lợi trong tìm hiểu thông tin của 

Giải. 

Với nội dung trên, yêu cầu lãnh đạo các phòng, khoa nghiêm túc triển khai, 

thực hiện./.  

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (để thực hiện); 

- BGĐ BVĐK (04); 

- Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận; 

- Trang thông tin điện tử BVĐK (đăng tải); 

Gửi bản giấy; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Văn Tuyến 

 

 

 

 


		2022-09-19T15:55:13+0700


		2022-09-19T17:30:45+0700


		2022-09-19T17:30:28+0700


		2022-09-19T17:30:28+0700


		2022-09-19T17:30:28+0700


		2022-09-19T17:31:24+0700




