
HUYỆN ỦY VĨNH THUẬN ĐẢNG CÔNG SẢN VĨÉT NAM
BAN BIỂN TẬP BẢN TIN

* Vĩnh Thuận, ngày 22 tháng 11 năm 2019
Số Cl -TM/BBT

THƯ MỜI
viết bài đăng trên bản tin Vĩnh Thuận Xuân Canh Tý năm 2020

Kính gửi: - Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã, thị tran;
- Ban giám hiệu các trường THPT Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình Bắc,
Vĩnh Phong;
- Ban giám hiệu các trường trực thuộc Phòng giáo dục & đào
tạo trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận.
- Văn nghệ sỹ, các tác giả thuộc Hội văn học nghệ thuật tỉnh
Kiên Giang
- Cộng tác viên trong và ngoài huyện.

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(03/02/1930 -  03/02/2020), mừng xuân Canh Tý năm 2020. Lập thành tích thi đua 
chào mừng Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đảng bộ huyện Vĩnh Thuận lần thứ XII.

Huyện Vĩnh Thuận xuất bản bản tin “Vĩnh Thuận xuân Canh Tỷ 2020” vào 
dịp Tết nguyên đán 2020.

Trân trọng kính mời các cơ quan, ban ngành, các văn nghệ sỹ, các cộng tác 
viên viết bài với nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung bài đăng trên bản tin Vĩnh Thuận xuân Canh Tý 2020
1.1. về Đảng, Bác Hồ
- Vai trò, lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với lịch sử và truyền 

thống của Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận;
- Tình hình triển khai công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Hội nghị 

Ban Chấp hành Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng 
Đảng hiện nay” và Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 (Khóa XII) 
về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ”; kết quả thực hiện Nghị quyết của đại hội đảng tại cơ quan, đơn vị 
công tác.

- Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam (03/02/1930 -  03/02/2020); ’

- v ề  kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về 
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
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- Tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam đối 
với Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện 50 năm di chúc của Hồ Chủ Tịch.

- Đấu tranh, bác bỏ các quan điếm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá 
trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, tác phong của Bác tại địa phương, đơn vị.

1.2. về nhiệm vụ chính trị, hoạt động của Huyện và địa phương, đơn vị
- Kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, các xã, 

thị trấn nhiệm kỳ 2015 -  2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an 
ninh - quốc phòng của Huyện năm 2019 và định hướng phát triển năm 2020;

- Ca ngợi truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng và những thành tựu 
phát triển trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị, đời sống xã hội của 
các địa phương trong toàn Huyện.

- Những sáng tác nghệ thuật ca ngợi về vùng đất, con người quê hương 
Vĩnh Thuận trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc, trong xây dựng quê hương ngày càng 
đối mới.

- v ề  phong trào xây dựng Nông thôn mới, hoạt động “tết quân dân” trong 
toàn huyện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

2. Hình thức, thể loại trình bày
- Sử dụng hai loại hình chỉnh:
+ Loại hình báo chí: Chính luận, phản ảnh, phỏng vấn, trao đổi, phóng sự, 

ký báo chí, ảnh báo chí, gương người tốt việc tốt, ...
+ Loại hình nghệ thuật: Ký, truyện ngắn, tùy bút, thơ, ảnh nghệ thuật, tranh 

vui, tranh minh họa, tân nhạc, cổ nhạc, câu đối, hò, vè, truyện vui cười, ...
- Trình bày:
+ Bài viết không quá 1000 từ, trình bày trên khổ giấy A4, sử dụng phàn 

mêm soạn thảo Word (bảng mã Unicode, font Time New Roman, Size chữ 14)
+ Hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung bài viết, chú thích rõ ràng nội 

dung ảnh và tác giả ảnh. Cuôi bài báo ghi rõ: Họ tên, đơn vị (nơi làm việc), số điện 
thoại, địa chỉ liên lạc, email của tác giả đính kèm file chứa đầy đủ nội dung bài 
viết.

* Ban Biên tập không sử dụng bài sưu tầm, bài viết đã đăng trên tất cả 
các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Thòi gian, địa điểm nhận bài
- Thời gian nhận bài: Từ nay đến hết ngày 20/12/2019.
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- Địa điểm nhận bài: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận, SĐT: 
02973.829257 hoặc 0949.213.231 (Đ/c Nguyễn Thị Bích Thuy -  Chuyên viên Ban 
Tuyên giáo Huyện ủy).

+ Địa chỉ email: btgvinhthuan@gmail.com
hoặc voxuanl979@yahoo.com.vn
Rất mong được sự cộng tác nhiệt tình của các co quan, ban ngành, đoàn thể 

Huyện và các xã, thị trấn, các cộng tác viên trong và ngoài Huyện.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đăng Website tuyengiaovinhthuan.vn;
- Lưu BTG.

BAN BIÊN TẬP BẢN TIN
,  9 ,  .  v

VÕ Thanh Xuân
TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY
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