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HàNç5i, ngàyOtháng nám 2019 

S& tOA -CV/DUTCT 
V/v Hithng ü'ng Giái báo chI toàn quó'c 
ye xáy dtng Dáng và Cuç5c thi báo chI 

viêt ye tam gu'ang "Dan van  khéo" 

KInh gui: - Các chi, dãng b tr*yc thuc; 
- Cong doàn, Boàn Thanh niên TCT 

Thirc hin K hoch s6 71-KH/DUK ngày 19/4/2019 cüa Dãng üy Khi 
Doanh nghip Trung uong (K hoch 71) v vic tham gia Giãi báo chI toàn 
quc v xây drng Dãng (Giâi Büa 1im yang) 1n thtr IV 11am 2019; Huàng dn 
s 365-HD/BDVDEJK cüa Ban Dan vn Dâng üy Khôi v t cht'rc hoat dung k 
nim 89 näm Ngày truyn thng cong tác dan 4n cüa Dãng (15/10/1930-
15/10/2019) và 20 näm "Ngày dan 4n cüa Ca nuó'c" (15/10/1999 -15/10/2019), 
Dãng üy Tng cong ty hrnng dn các chi, dâng b trirc thuc, Cong doân, Doàn 
Thanh niên Tong cong ty thirc hin mt s ni dung sau: 

I. Thtyc hin tt cong tác tuyên truyn: Các cap üy tang cuông tuyên 
truyn v truyn tMng cong tác dan 4n cüa Dàng theo Huàng dn s 365-

HD/BDVTW ngày 01/8/2019; tip tçic thirc hin phong trào thi dua" Dan 4n 
khéo"; trin khai thirc hin k hoich s 61-KHIDUK ngày 28/12/2018 cUa Dãng 
üy Khi Doanh nghip Trung uo'ng v trin khai CuOc  thi báo chI vit v tm 

guang "Dan 4n khéo" giai dotn 20 19-2020. Tang cuô'ng truyn thông K 
hoch 71 v vic tham gia Giâi Büa 1im yang ln thir IV näm 2019 nhm nâng 
cao nhn thüc cüa can b, dáng viên, ngui lao dng v côngtác xây dimg dãng 
Va tam quan trng cüa cong tác dan 4n di vth sr nghip cách mng cüa Dâng. 

II. Vn dng can b, dãng viên, ngtrô'i lao dng tham gia hu'&ng ü'ng 
Giãi "Büa lim yang" và Cuc thi báo chI vit v tm gtrong "Dan 4n 

khéo" 
1. Tác phâm dr thi bao gm: bài vit, phóng sir hoc ânh có chij thIch 

2. NOi  dung: 
- Di vth Giãi Büa 1im yang: Ben canh  chU d v cOng tác xây dirng 

dâng nói chung, Tng cOng ty khuyn khIch các bài vi& tp trung phân ánh v 
nhU'ng thm gucing bI thu, ngui dimg du guong mu; net mth trong vic t 
chCrc sinh hott chi b; chào c du gi?i; kt np dâng viên mdi; kt qua rà soát, 
sang 19c Bang viên; gucng dâng viên guang mu trong vic hçc tp và lam theo 



Noi nhãn:  
- Nhu trên; 
- Thixông trirc DUTCT; 
- Ban TGTT; VPTCT 

- Luu: V;FCTTT. 
AIS: I.4' 

Nguyn Hãi Thanh 

TIM BAN THTfONG VJ 
O BI THX 

DANGU 
TONG CON 

BUU D : 

VIET NA 

tu tiRing dao  d(rc, phong each H ChI Minh, k& qua thirc hin Nghj quyt TW8 

tai dan v mInh và các ni dung lien quan khác. 
- Di vOi Cuc thi báo chI vit v thm guang "Dan 4n khéo": các bài vi& 

tp trung phân ánh v thm guang dan 4n khéo, Chü tjch Cong doân giói. .ti 

dan vi 
3. S luçmg bài thi phân b cho các dan vj nhu sau: 

- Các chi bO,  dâng b truc thuc: 02 bài (mi cuOc  thi 01 bài) 

- Cong doàn Tng cong ty: 03 bài 
- Doàn Thanh niên Tng cOng ty: 03 bài 
Dãng üy Tng cong ty khuyn khIch các don v g11i nhiu han s lucing 

yêu cu, không gii han  s lucmg bài/1 tác giá. 

4. Thai gian, dja chi nhn tác phm: Bài dir thi có th np trirc tip v Ban 
Tuyên giáo - Truyn thông Tng cong ty, dng thè'i glri file mm v da chi 
email:tgttvnpost.vn chm nht vào ngày 05/10/2019 d dang tái trên Cô'ng 
thông tin din t1r, Trang Van hóa Doanh nghip cüa Tong cong ty và Tp chI 
din tCr cüa Dâng üy Khi. 

Thông tin chi ti& v các Cuc thi và ni dung tuyên truyn v truyn 
thng cong tác Dan 4n duçic däng tãi trên chuyên mic cong tác Dáng/Hot 
dng Dâng - Doàn th, Cng Thông tin din t1r cüa Tng cong ty (vnpost.vn). 
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