
TINH UY TUYEN QUANG 
BAN TUYEN GIAO 

* 

S 896-C V/BTGTU 
V/v trin khai cuôc thi viê't chInh luán 
v báo v nén tang tu tiding cia Dáng 

BANG CONG SAN VIT NAM 

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 3 nám 2022 

KInh gci: - Uy ban Mt trn t quc, các t chüc chInh trj - xã hi tinh 
- Thu&ig tnrc các huyn üy, thãnh ñy, dãng üy trixc thuc Tinhüy 
- Báo Tuyên Quang 
- Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh 
- Hi Nhà báo tinh 
- Hi Van h9c ngh thut tinh 
- Si Giáo duc và Dâo tao 
- TriRing ChInh trj tinh 
- Tru?ing Dti h9c Tan Trào 
- Trurng Cao däng nghê K thut - Cong ngh 
- Ban tuyên giáo các huyn, thnhüy, dãng üy tri1c thuc Tinhüy 
- Trung tam chInh trj các huyn, thành phô 

Th?c hin Van bàn s 2546 - CV/BTGTW ngày 08/3/2022 cUa Ban Tuyên 
giáo Trung uo'ng ye' vic tuyên truyn Cu5c thi viê't chInh ludn v báo v nn 

tang tu- hthng cza Dáng, Van bàn s 1814 - CV/HVCTQG, ngày 03/3/2022 cüa 

H9c vin ChInh trj quéc gia H Chi Minh ye' vic trijn khai K hogch Cu5c thi 

viê't chInh luln v báo v nê'n tang tu tzthng cia Dáng, dd'u tranh phán bác các 
quan diem sai trái, thi djch hn th' 2, näm 2022 (sau day gi là Cuc thi). Nhäm 
tuyên truyn sâu rng và thu hut dông dào can b, dâng viên, cong chi'rc, viên 

chirc, ngu'i lao dng và N]aân dan trong tinh tham gia hiRing üng Cuc thi, Ban 
Tuyên giáo Tinh üy d nghj các ca quan, dan vj, dja phuang thirc hin mt s 
ni dung sau: 

1- Tuyên truyn, lan löa sâu rng m1ic dIch, nghia, ni dung cüa Cuc thi 

theo Ki hoch s 762 - KHJHVCTQG, ngày 25/2/2022 cüa H9c vin ChInh trj 
quc gia H ChI Minh trong các cp, các ngànli, da phixang, dan vj; dng viên, 
khIch l, to diu kin cho can b, dãng viên, cong chüc, viên chic, ngiRii lao 
dng tIch crc huOng 11ng tham gia Cuc thi. 

2- Can cir KE hoach, Th 1 Cuc thi d nghj các co quan báo chI cüa tinh, 
Cng Thông tin din t1r Dâng b tinh nghiên c1m, 1ira chçn dang tài thông tin v 
Cuc thi d can b, dàng viên va Nhân dan trong tinh bi& và tham gia; chU dng 
dua tin v các hot dng cüa Cuc thi trên các phuang tin thông tin dti chüng và 
mng xà hi do co quan, dan vj mmli quàn l. 
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3- Ban Tuyên giáo Tinh üy - Co quan Thuông trrc Ban Chi dao  35 tinh là 

du rni t chrc thu nhn, thm dnh và 1ira ch9n các bài di.r thi giri v Ban T 
chüc Cuc thi theo quy djnh. 

4- Các Co quan, don vj, dja phuong tng hcp các bài dir thi, 1p h so cña 
don vj minh g1ri v Ban Tuyên giáo Tinh üy theo quy dnh. 

- Thà'i gian: Tr khi phát dng cuc thi cho dn ht ngày 10/07/2022 (tInh 
theo du buu diên). 

- Da chi nhn bài vit, h so dir thi: Phông Tuyên truyn - Báo chI - 
Xut bàn, Ban Tuyên giáo TinE üy, duing 17/8, phu?mg Phan Thi&, thành ph 
Tuyên Quang, tinE Tuyên Quang. Dng thi, gi'ri file din ti:r qua dja chi gmail: 
luongson82gmail.com. Din thoai: 0975127282 (d/c Biii Dtrc Lucng). 

(Co ké' hoQch, The l, Phy lyc djnh hzilmg chz d gi kern theo,). 

Noi nhân: 
- Nhu trên, 
- Thurng trirc Tinh üy (Báo cáo), 
- LanE dao Ban Tuyên giáo Tinh üy, 
- Các phông chuyên inôn, 
- Liru Ban Tuyên giáo Tinhüy. 



BAN CHAP HANH TRUNG UCNG DANG CONG SAN VIT NAM 
HQC \TIiN CHINH TRI QUOC GIA 

HO CHI MINIL 

S -}/HVCTQG HàNi, ng hig 02 nám 2022 

KE HOiCH 
T chfrc Cuôc thi vi& chInh luãn ye báo v nên tang tir tir&ng cüa Bang, 

du tranh phãn bác các quan dim sai trái, thu djch 

1n thfr hai, näm 2022 

Can ci K hoach s 06-KRiBCDTW, ngày 06/01/2022 cüa Ban Chi dao 
35 Trung ixcrng v boat dông cüa Ban Chi dao  näm 2022 thirc hien  Nghj quyêt so 
35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 cüa Bô Chinh tij khóa XII v "Tang cxôTig bào v 
nn tang tii tithng cUa Dâng, du tranh phán bác cac quan dim sai trái, thu djch 
trong tInh hInh mth" (sau day goi tht là Nghj quyt s6 35-NQ/TW), HQc vin 
ChInh trj quc gia H ChI Minh, Ban Tuyên giáo Thing 'irang, Hi dông L 1un 
Trung irang, Báo Nlhãn dan, Tap  chi  Cong  san và Hi Nba báo Vit Nam phi 
hop t chirc Cuôc thi vi& chInh luân v bão ye nn tang ttr tiró'ng cüa Bang, 
dâu tranh phãn bác các quan dim sai trái, thñ dich 1n thfr hai, näm 2022, 
nhis sau: 

I. MIJC B!CH, yEu CAU 

1. Muc dIch 

- Tip tuc khng djnh vi tn, vai trô quan trQng trong d?n s6ng xã hi cUa 
Cong tác bào v nn tang tir tiring cüa Bang, du tranh phan bác các quan dim 
sai trái, thu djch. 

- Nâng cao nhan thirc và trác11 nhiem  cüa di ngü can b, dang viên và 
nhân dan di vth nhiêm vu bào v nn tang tu' tixâng cia Bang, du tranh phãn 
bác các quan dim sai trái, thu djch. Thông qua cuc thi, tip tc phát hien,  dào 
tao, bi d'irOng, rèn luyen  hrc  hwng  tham gia du tranh phàn bác quan dim sai 
trái, thu djch, gOp phn bào v Bang, Nhà nixOc và ch d. Tr do, hInh thành 
mang h.rri rông khp báo v vting chc nn tang hr ttxing cüa Bang, dâu tranh phán 
bác CO hieu qua các quan dim sai trái, thu djch. 

- Nâng cao cht 1'irçing các tuyn bài vit chInh lun trên báo, tap chI v 
báo v nn tang tir tu'thig cua Bang, du tranh phán bác các quan dim sai trái, 

th djch cua các th 1irc thu dich, phán dng, co hi chInh trj, theo phixcing chãm 
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kt hçp chat chë giüa "xay" và "ch6ng", trong do "xây" là Ca bàn, "chông" là 
quail trong và phãi quyt liet,  hiêu qua, "1y cai dçp dçp cai xu". Hinh thành 
ngun bài vit phong phii, cO chit lucmg, Co tmnh chin d.0 cao phuc vi,i tnrc tiêp 
cong tác cüa cac cci quan, dan vi, dia phuang tuyên truyn bão v nén tang tu 
ttxng cCia Dâng, du tranh phán bác các quan dim sai trái, thu dich, gOp phn 
bão ye, tuyen truyn du?ng li, quan di&n, chñ tnrcrng cüa Dâng, chInh sách, 
pháp 1ut cüa Nha nuic, nht là Van kin Dai hi dai biu toàn quôc lan thir 
XIII, nôi dung các Nghj quyt Hôi nghi Trung iicing khoá XIII cUa Bang và ni 
dung cun sách "Met  s vn d 1 luan va thuc tin v chU nghia xa hôi vâ con 
duing di len chU nghia xä hôi a Viêt Nam" cüa dng chi Tng Bi thu Nguyen 
Pha Trong. 

2. Yêu can 

- Huy dông su tham gia dông dào cüa can b, dáng viên, doàn viên, hi 
viên trong he th6ng chinh trj và các thng lop nhân dan. 

- Chp hành dung cia triiang, dithng li cüa Bang, chInh sách, pháp luât 
cüa Nhà nuâc và các quy ch& quy dinh có lien quan. 

- Cong tác chuk bj, t chirc cuôc thi phâi duac tin hành bài ban, chu 
dáo; cong tác thm dinh, dánh giá bài vit dir thi phãi khách quail, cong tam, 
chInh xác, cong bang, cong khai, minh bach. 

- Qua cuôc thi ha chçn ducrc  nhft'ng bài vit xut sc, tiêu biêu dê tuyên 
truyn, khIch l, lan tOa trong he th6ng chInh tr và trong xã hôi. 

II. NOI DUNG KE HOACH 

1. Ten cuôc thi 

GuOc till vtht cliii,!, luiIiz v báo v iin tang tw twöng cüa Dáng, dáii 
trani, pith,, bác các quan dthrn sal trdi, ti,à djcli thn tl,a' hal, ham 2022. 

2. CM dao, to chfrc cuc thi 

2.1. Chid'ao cuôc tizi 

Ban Cii dao  Trung trang v bao v nn tang tir tung cüa Bang, du tranh 
phán bác các quan dim sai trái, thu djch (Ban Clii dao 35 Trung ucmg). 

2.2. T6 cluc cuOc till 

- Ca quan chñ trI: Hçc vin Chfnh tij quc gia H Clil Minh. 

- Ca quan ph6i hap: Ban Tuyên giáo Trung irong, Hi dông L Mn 

Trung uong, Bão Nhân dan, Tap  chi  Cong  san, Hi Nba báo Vit Nam. 
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- Dcm vi Thu&ng true cuc thi: Van phông Ban Chi dao  35 Hoc viên 
ChInh trj quc gia H ChI Minh. 

3. Di tu'çng tham gia dir thi 

3.1. Vöi tác giá/niióm tdc giá 

- Ngi.r?i Viêt Nam & trong nux9c va nu&c ngoài, ngu?i nu&c ngoài có bài vMt 
chInh 1un phii hcip vth tiêu clii cüa cuôc thi du có quyn dir thi (tr& thành viên 
Ban Clii dao,  Ban T chirc, T thu k giüp vic và Hi dng Giám khão cuc thi). 

- Khuyn khIch sr tham gia cUa: can bô, dàng Viêfl, Cong chtrc, viên chirc, 
nguäi lao dng, hoc viên, sinh viên Hc viên ChInE trj qu6c gia Ho ChI Minh, 
các Tri.x?yng ChInh fri tinh, thành ph truc thuc Trung rnmg, Trung tam chinh trj 

cp huyn, Tnthng dào tao can b cüa b, ngành, doàn th Trung uung; giáng 
viên, hoc vien, sinh viên cac Hoc viên, tnrmg Dai hoc, Cao dng; can b, dáng 

vien, cong chirc, vien chirc, ngu?:i lao dông cüa các ban, b, ngành, doàn th 
Trung ixcing và dia phircing; thânli viên, di ngfl chuyên gia, cong  tác viên cüa 
Ban Chi dao  35 cac cp; si quan, can bO,  chin s5 lirc luvng vEl trang; can b, 
phong vien, biên tap viên, cong tác viên các ca quan báo chI, truyn thông cüa 

Trung uong va dia phucrng; doân viên, thanh niên cüa các to chüc doàn & Trung 
uong và da phucing... 

- Mi tác gia!nhóm tác giá ducc g'th ti da 02 bài vit tham gia dir thi: 01 bài 
vi& chInh lun loai hIiih Tap ch.I (Tap clii in hoc Tap  chi din t&) và 01 bài vit 
chinli luân loai linE Báo (Báo in hoc Báo din tCr). Mi bâi viêt gCri tham gia dix 
thi gm bàn in (kM A4) và file mm (djnh dung Microsoft Word). 

- Tác già/nhom tác gin tham gia dir thi không vi phin Lust  Báo chi, Lut S& 

hfru trI tue, Quy dinh dao  dirc ngh nghip ngithi lam báo Vit Nam, Quy täc sir 

dung mang xã hôi cüa ngix&i lam bao Viet Nam, các quy djnh khác cila pháp 1ut. 

3.2. VOl tip tid xut sc 

Ban Chi dao  35 cp tinE và tuo'ng duang chi dao  t ch(rc triOn khai sâu 
rOng, sang tao cuc thi tai  dcTn  v,  dja phuang mInh, phuc vi có hieu qua vic 
thirc hien  Nghj quyt s 35-NQ/TW cüa B ChInh trj tai ban, bO,  ngành, doân 

tM, dja phi.rcmg, có nhiu bài vMt tham gia dir thi dat  cht hrçing Mt. 

4. Tiêu chI di vói bài vit tham gia dir thi 

4.1. Tiêu clii' chung 

- Bài vit tham gia dir thi là các bài vit chinh lun ducic vit bang tiêng Viet 

(hoc ting dn tc ducic djch ra ting Vit) hoäc ting rnr&c ngoài, thuc mt trong 
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hai loai hinh: Tap clii (in hoäc diên ttr) va Báo (in hoc din tCr); báo dam quy djnh 
v hInh thüc nêu tai Th lê cuoc dii (ban hành kern theo KI hooch nay). 

- Bài vit tham gia dir thi phãi là tác phm sang tao  lan du, có d trüng 
1p không qua 20% vi cac cong trInh/bài vit khác cüa chInh tác giâlrthOm tác 
giá hoäc cUa tác giàlnhOm tác gin khac, chua ckrcyc cong b trén các tap chi, 
sách, báo, bàn tin, cng thông tin din tü' cña các ca quan Trung ucmg, dia 
phixmg cho dn trixic thai dim g1r1 tham gia du thi. 

4.2. Tiêu c/il v c/eu dê, iiôi dung, 1,1cc/i t1u'c the h&n 

- Các bài vit dix thi bão dam tInh khoa hoc, tinh Dâng, thth chin dâu, tInh 
dijnh huing, kt hcip chat chê giüa "xay" và "ch6ng", có phát hiên mai. Khuyên 
khIch các bài vit báo ye nhü'ng nguyen 1 cci bàn, nhfrng giá 1  bn vi:tng cUa chü 
nghia Mac - Lê inn, tii tix1ng H6 Clii Minh, nguyen tAc co bàn trong t6 chic và 
hoat dng cüa Dàng Cong san Vit Nam; d xut b6 sung, phát trin l lun, hoàn 
thin chU trixcrng, chinli sách, pháp lut; nhu'ng bài vit mang tInh "bt chiên", nhn 
diên, phàn bác trixc din, vach  trn tmnh cht phàn each mang,  phàn khoa hQc trong 
luan diêu cüa các th liic thii djch, phàn dng, co hi chinh frj. 

- Chü d bài vit tp trung vao nhüng vn d co bàn, trong tam, nhüng 
vn d n6i len v cong tác bão v nn tang tu tmmg cUa Bang, du tranh phán 

bác các quan dim sai trái, thu dich hin nay, nhis: giá tr khoa hçc, cách 
mang vâ thai dai cüa chü nghia Mac - Lenin, tir tirâng H6 Chi Minh và nhüng 

d xut b6 sung, phát trin; chü nghTa xã hi va con duäng dii len chü nghia 
xã hi 2  Vit Nani hin nay; mô hinh phAt trin ci'ia Vit Nam hi@i nay vM 

các giá tn n6i bat (kt hp hài hôa gifta 6n djnh và phát trin, lay con nguäi 
lam trung tarn, "không ai bj bO lai phia sau", huy dông mQi nguôn hrc, dãc 
biêt là sir tham gia cüa nhân dan); l lun v diiang 161 d6i mai dat nirac; báo 

v, van ding vã phát trin 1 1u.n cüa Bang v xây dcrng, chinh don Bang, 

du tranh phOng ch6ng tham nhung, lieu cvc; nhftng nôi dung cOt lOi, ni 

dung mai ci:ia Van kiên Bai hi XIII cüa Bang, cáo Hôi nghj Trung ircing 
ldioá XIII; phcLc h6i và phát trin kinh M - xã hi sau dch bênh Covid-19; 
nhn din và xây dvng  lun cir du tranh phán bác các quan diin sal trái, 
xuyên tac  cüa các th lirc thu djcli, phán dng, phn t1 Ca hôi trên tAt cá cac 
linh virc; t6ng kt nhthig kinh nghiêm qu, mO hinh, cách lam hiu qua và dê 

xut giái pháp, ki&i nghj d hang cao hiu qua cong tác bão ye nn tang ti.r 
tirâng cüa Bang, du tranh phán bác các quan dim Sal trái, thu dch (Phi 1c 

d.inh hithng chz d kern theo KI hogch nay). 



5 

4.3. V bàn qizyn 

- Bài vit dir thi phái báo dam không có tranh chp v bàn quyên kê ttr 
thi dim gài tham gia dir thi. 

- Sau khi gri bài vit tharn gia dir thi, tác giâlnhóm tác giã có th dang tái 
bài vit trên cac phucing tiên thông tin dai chiing nhixng phài báo cáo và gCri mmli 
chirng kern theo v ca quan, dcm v âã nhn bài vi&. 

- Tác giá/nhóm tác giá hoãc ca quan lien quan không si diving bài vit 

tham gia cuc thi nay d tham gia các cuc thi khác. 

5. Thô'i gian, dja chi nhn bäi vit, h so' dir thi 

5.1. Tliô'i gian 

Ban T chirc nhân bài vit du thi tr khi phát dng euc thi cho dn ht 
ngày 30/07/2022 (tInh theo du biru diên). 

5.2. Dja ciii nl,in bài vit dy' dii 

- Các tác giâlnhóm tác giá là can b, dâng vien, cong chüc, viên chtirc, 
ngix?i lao dông thuôc cac ban, b, ngành Trung irang và dija phuang gui bài viêt 
du thi (gm bàn in và file mm) v du mi Ban Chi dao  35 cp tinh và tixcmg 
dixang (neu tai  muc 3, phn V K hoach nay). Tác giWnhóm tác giá là các thng 
lóp nhân dan dang sinh s6ng tai dja phucing nào thi gui bài vit dr thi ye dâu 
m6i Ban Chi dao 35 cp tinh cüa dja phiiang do. 

- Các tác giâlnhóm tác già ia can b, dàng viên, hc viên, sinh viên cüa 
HQc vien  Chinh tr4 qu6c gia H ChI Mmli gui bài vit di,r thi (gm bàn in và file 
mm) theo du m6i các dan vl trixc thuc (co hràng dn rieng). 

- Các tác giálnhóm tác giá khOng thuc nhóm di tilcmg gui bài v Ban 
Chi dao  35 cp tinli và tuang dixo'ng hotc HQC vin ChInh lij quc gia H ChI 
Mmli thI gtri bài vit d thi (gm bàn in và file mm) tnrc tip v Ban T chute 
cuôc thi theo dja clii: Van phông Ban Chi dao 35 HQc vien  ChInh trl quôc gia 

H ChI Mmli, s 135 Nguyn Phong Sc (hose  s 419 Hoàng Quc Vit), qun 
C.0 Giy, TP Ha Ni, Diên thoai: 0909.581.987 (We Dào DInh Thao). Dông 

thai, gth file mm v email: thiviet35IicniaC;naiL coin. 

III. BAN CII! BiO, BAN TO CH1C CUQC THI 

1. Ban Chi dao cuôc thi 

- Ban Chi dao  cuc thi gm các dng chI länh dao  HQC vin ChInh trj 

quc gia H ChI Minh, Ban Tuyên giáo Trung ixong, Hi dng L' lun Trung 
ixang, Báo Nhan Dan, Tap  chI  Cong  san, Hi Nhà báo Vit Nam, do Giáo six, 
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TMn sT Nguyn Xuân Thng, tJy viên Bô Chmnh tri, Giám d6c HQc vin Chinh 
tr quc gia H ChI Minh, Chü tch H5i dMg L lun Trung ucing, Phó Tnthng 
Ban Chi dao 35 Trung ucing lam Tnthng Ban Chi dao  cuôc thi. 

- Ban Chi dao cuôc thi ducic sr dung  con du cita Hçc viên ChInli tr quôc 

gia H ChI Minh trong qua trInh hoat dng. 

2. Ban T chfrc cuôc thi 

- Ban T chirc cuoc thi gm cac dng chI lãnh dao các Ca quan và môt so 

dcm v trrc thuôc Hoc viên Chinh tn quc gia H ChI Minh, Ban Tuyên giáo 

Trung 1.rang, Hi dng L' lun Trung uang, Báo Nhân Dan, Tap  chi  Cong  san, 

Hôi Nhà báo Viêt Nam, do Phó Giáo su, Tin si Lê Van Lçii, PhO Giám d6c, Phó 

Trir&ng Ban Thuing tmc Ban Chi dao  35 HOC viên ChInh tn qu6c gia Ho ChI 

Minh lam Trix&ng Ban T chiirc cuôc thi. 

- Ban T chic cuc thi thành lap T Thu k giüp vic d giüp Ban To 

chirc thirc hin nhiêm vim. 

- Ban T chirc cuc thi dnrcic s'r dung  con du cüa HQc vin ChInh trj qu6c 

gia H ChI Mirth trong qua trinh hoat dng. 

iv. Co CAU GIAI THUONG 

1. So hrqng giãi thtrO'ng 

1.1. Vê giãi t11wO71g c/jo tác pliâin 

- Bài vit chInh lun loai hmnh Tap  chI: 01 giãi Däc bit, 05 giãi A, 08 giái 

B, 15 giái C, 20 giãi Khuyn khIch. 

- Bài vit chInh lun loai hinh Báo: 01 giái Dtc bit, 05 giãi A, 08 giái B, 

15 giãi C, 20 giái Khuyk khich. 

- Ngoài giái chmnli thiirc, Ban Clii dao  cuôc thi tnao tng 20 giái Triên vong 

cho bài vit du thi cüa doân viên, thauh niên, sinh viên lQt vào vông Chung khao 

và Co s dim cao nht trong s bài vit cüa doàn vien, thanh lien, sinh viên. 

1.2, V giãi thu'öizg cho tip the xut sac 

Ban Chi dao  cuc thi tng 15 giãi Tp th xut sAc cho cac ca quail, 

chiirc, dja phmng cO qua trInh t6 chiirc tnin khai cuc thi sâu rng, sang tao tai 

ca sâ, phuc vim có hiu qua vic thrc hin Nghj quyt s 35-NQ/TW cüa B 

Chinh frj tai  dja phisang, ca quail, dan vj, cO nhiu bài vit tham gia du thi dat 

chAt 1ung tt (trong do CO It nhAt 01 bãi vit dat  giãi B tth len). 
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2. Giãi tliirô'ng 

2.1. Gidi t/iwöng dan/i c/jo tác p/un 

Dôi vâi giãi thung dành cho tác phm (bao gm: Giãi Dc bit, giái A, 
B, C, Khuyn khIch, Trin vong): Mi tác giâlnhóm tác giã dat  giái dirvc tng 

Giy chfrng nhn cUa Ban Chi dao cuc thi, Cip hru nim vâ tiên thràng. 

2.2 Giãi tçip thhut sc 

Môi tp th dat  giãi Xut sc duccc tang  Bang khen cCia Giám dc Hc vien 
Chiiih tij quc gia H ChI Minh, Ciip liru niem  và tin thithng. 

V. TO CHIC TIIIXC HIN 

1. Thng nht các nôi dung cong vic vä phân cong trách nhim 

1.1. HQc vin ChInh trj quc gia H Chi Minh, Ban Tuyên giáo Trung 
ircing, Hi dng L lun Trung ircmg, Báo Nhân dan, Tap chI  Cong  san, Hi Nhà 
báo Viêt Nam th chtrc hop, cho kik v dr tháo K hoach, th l cuOc  thi, djnh 

hrnmg chñ d (do Hc viên ChInh tn quc gia H ChI Minh xây dirng) và thng 

nht các nôi dung cong vic, phân cong nhiêm vi ci,i th tr khi phát dng dn 
khi cong b kt qua va trao giái cuc thi. 

1.2. Ban hânh kern theo K hoach nay Th 1 Cuôc thi vit chmnh 1un v bão 

v nn tang tix ttthng cüa Bang, du tranli phan bác các quan dim sai trái, thu djch 
ln thir hai, näm 2022 và dinh huàng chü d bài vit tham gia dix thi. 

1.3. Ban Chi dao,  Ban Tc chüc cuoc thi t chirc phát dng cuc thi, cong 

b k hoach, th l cuc thi, djnh hiràng chü d và t chirc tuyên truyn trOn các 
phixcmg tiên thông tin dai  chtng i Trung ixcing và dja phixcmg (tháng 2/2022). 

1.4. Ban Clii dao  35 cp tinh va tuung ducing can cü k hoach, the l, djnh 
htió'ng chñ d cuôc thi d phát dng, trik khai tai  dan  vi,  dja phi.rang mmli bão 

dam sâu rng, sang tao, hieu qua; t chirc thu nhn, thm djnh các bài vit dir thi 
theo Th l và giri v Ban T chüc cuc thi diing th&i gian quy diiih (can cur vào 

diM kin cña timg dan vj, dla  phuxcrng, Ban T churc khuyM khich vic t chute 

cuc thi a cp thih và thong durcing). Phan cOng cii th nhix sau: 

- Ban Chi dao  35 Quan uty Trung uxclng: t6 churc thu nhn, thm dnh, dánh 
giá cac bài vit cüa can b, dâng viên, giáng viên, hQc viên các Ca quan, dan vi, 

tnIYng hc trrc thuc Bô Quc phOng (các dan vj quân sr dja phuxang np bâi 
theo du mi Ban Chi dao  35  dia  phuang). 
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- Ban Chi dao 35 Bô Cong an: t chirc thu nhn, thm dnh, dánh giá các 

bâi vit cña can b, dãng viên, giang viên, hoc viên cac co quan, don vj, tnthng 

hQc trirc thuOc  B Côiig an (Cong au dja phuang np bài theo du môi Ban CM 

dao 35 dja phuang). 

- Ban CM dao 35 Hoc viên ChInh trj quc gia H CM Mmli: tO chiirc thu 

nhn, thâm djith, danE giá các bài vit cüa can b, dâng vien, giâng viên, hc 

viên, sinh viên cüa cac cci quail, dcm vi tnrc thuc Hc vin ChInh tr quOc gia 

HO ChI Minh và các bài vit np trirc tip v Ban TO chic cuc thi. 

- Ban CM dao 35 Dàng Uy Kh6i các Co quan Trung ucrng: tO chiirc thu 

nhan, thm dinh, dánh giá các bài vit cüa can bô, dàng viên, doàn viên, hi viên 

các dàng b true thuc Dâng ñy Kh6i cac co quan Trung ucmg. 

- Ban Chi dao 35 Dâng üy KhOi Doanh nghiep Trung ucxng: tO chirc thu 

nhn, thm dnh, dánh giá các bài vit cüa can b, dâng viên, doàn viên, hi viên 

các dàng bô tnrc thuc Dáng üy Kh6i Doanli nghiêp Trung uo'ng. 

- Dai hQc QuOc gia Ha Ni, Dai hQc QuOc gia Tp HO Chi Minh: tO chüc 

tim nlin, thm djnh, dánh giá các bài vit cüa can b, giàng viên, hQc viên, sinE 

viên thuc Dai  hQc QuOc gia Ha Ni, Dai  hoc QuOc gia Tp HO CM Mmli. 

- Ban Chi dao 35 các tinh üy, thành üy trirc thuc Trung uong: tO chIrc 

thu nhn, thm dinh, dánh giá các bài vit cüa can b, dãng viên, doàn viên, 

hôi viên, sinE viên, hçc sinh các co quail, don vi,  trurOng hçc dóng trén da bàn 

(tiIr các tác giálnhóm tác giã np bài viOt dir thi theo du mOi Ban Chi dao 35 

Quân Uy Trung irong, Ban Clii d?o 35 Bô COng an, Ban Chi do 35 Hçc vin 

ChInE trj quOc gia HO Chi Minh, Ban Clii dao 35 Dàng üy KhOi các co quan 

Trung irong, Ban Clii dao 35 Dâng ñy Kh6i doanh nghip Trung u'ong, Dai hçc 

QuOc gia Ha Ni, Dai hQc QuOc gia Tp HO Chj Minh) và bài vit dtr thi càa 

nhân dan tai  dja phirong. 

2. Thành 1p Hi dOng Giám khão 

Trên cci S(1 d xut cüa don vi Thirmg tnrc cu5c thi, Ban TO chrc cuc thi 

ra quyt djnh thành 1p Hi dOng Giárn khão Hi dOng so khào và Hi dOng 

chung khão) va TO thir k giiLp viêc Hi dOng Giám kháo. SO lucing, CO Can Hi 

dOng Giam klião phái bào darn tinE khách quan, toàn din, chuyên sâu, dáp 1r11g 

duoc yêu cu vO cMt luong va thii gian cuôc thi. 
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3. To chfrc thu nhân, thm dinh, dánh giá bài vit dir thi 

- Các co quan, dcm vi nêu tai dim 1.4, muc 1, ph.n V K hoach nay t 
chirc thu nhdn, thdrn ft/nh các bài viê't c4t thi theo quy dinh và liip h6 sd g1ri v 

Ban T chirc cuc thi (qua &m vj Thuo'ng trtjc cuc thi). 

- H so dir thi gm: Báo cáo Mng kt qua trinli triên khai ciic thi tai  co 

quail, dcm vj, da phucing (trong do: nêu rö hlnh thrc trin khai, thng so bài dir 

thi thu dixcic va s bãi d thi theo trng loai hinh; s bài giri dir thi v Ban T 

chirc cuc thi sau khi thm dnh, dánh gia); ni dung các bài vi& giri di,r thi sau 

khi thm dinh, dnh giá (ban in và file mm) va minh chimg kern theo vâi các 

bài vit dã dixçic dang tãi trong qua trinh trin khai cuc thi; danh sách tang s 

bài vit du thi diâ thu nhãn diroc và danh sách các bài vit sau khi thm djnh, 

dánh giá và glri v Ban T chüc cuoc thi (theo mu cüa Ban T chüc). 

- Ncyi nhn h so dir thi: Van phOng Ban Chi dao  35 HQc Vifl ChInh trj 

quc gia H6 Chi Minh, s 135 Nguyn Phong SAc (hoäc s 419 Hoàng Quôc 

Viêt), quân Cu GiAy, TP Ha Ni. Din thoai: 0909.581.987 (&c Dào DInh 

Thao). Dng thai, gcri file mm v email: thiviet35hcrna(ãgmaiL corn. 

4. Xét chon và chm diem 

4.1. VöngsokIzáo 

- T Thr k giüp viec  ti&i hành dánh giá ban du cac bài viêt gth ye Ban 

T chirc cuôc thi theo Th lê dã cong b. Các bài viêt dáp rng yêu câu ye chü 

d, kt cAu va hInh thirc trinh bay se ducrc dim vào chm so khão. 

- Hi dng So kháo tin hành chm thi. Can ci vao k& qua ch.m so kháo, 

Ban T chirc së ha chn nhung bái vit có chAt hiçmg tt nhAt (lAy dirn tir cao 

xung thAp) d dim vào rà quét tning 1p phuc vii chm vOng Chung kháo. 

- Rà quét bAng phn rnrn cong nghe di oi cá bái vit dir thi âé xác 

djnh mirc d tràng lap. Chi nhItng bài vit có tT 1 tráng ltp không qua 20% mai 

dü diu hen &ra váo chm vOng Chung khão. 

4.2. Vbng cliung kháo 

Hi dng Chung kháo së t chic chm thi vá lira chQn nhItng bãi viêt xuât 
sAc nhAt, báo cáo Ban Chi dao,  Ban T chirc cuc thi d xét trao giài thLr&ng. 

Viec ira chQn bài vit xuAt sAc d trao giài thrning can cu1r vào kt qua thire 

t& không nhAt thi& phâi xét dü s6 hxçrng các giãi Dc biet,  A, B, C, Khuyn khich. 
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4. Cong bô và trao giãi 

L Cong b6 và trao giãi cuôc thi duc th chc vao tháng 10/2022, nhân dip 
04 11am trin khai thc hien  Nghi quyt s6 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 cña Bô 
Chinh tn khóa XII v "Tang cixOng bão ye nn tang tu tung cUa Dàng, du tranh 
phán bác các quan dim sai trai, thu dich trong tinh hInh mói". 

5. Kinh phi t chfrc cuc thi 

Kinh phi t chiirc cuoc thi do Hoc viên Chinh fri qu6c gia Ho Chi Minh b 
tn mt phn tili ngãn sách nha nrnic cp cho HQC vien vâ kinh phi xä hi hóa tü 
boat dng tài tro, h tra, quàng bá thuong hieu tr nguyen, hcip pháp cüa các 
doanh nghip, dcm vj. Không huy dng kinh phi dithi mci hinh thüc di vn các 
tác giálnhóm tác giã tham gia dij thi. 

Các khoan kinh phi tài trci, M trci, quàng bá thirong hieu  drcc sir dung 

dung quy djnh v tài chInh hien  hành trong toàn bô qua trinh t chute cuc i./. 

Ncii nhân:  
- Die Vô Van Thu&ng, TIJy viên Bô ChInh 
tn, Thu?.ing true Ban Bi thu Trung uang 
EDãng, Trumg Ban Chi d.o 35 Trung uang 
(d báo cáo), 
- Thung truc Ban Chi dao 35 Trung uong, 
- Ban Tuyên giáo Trung uong, Hi dông 
L' luân Trung uong, Báo Nhân dan, Tap 
chI Cong san, HOi  Nhà báo Vit Nam (dé 
phôi hcip thuc hiên), 
- Ban Clii dao 35 cp tinh và tuang duong 
(dé triên khai thirc hin), 
- Các co quan thông tin, báo chI, 
- Thung true Ban Chi dao  35 và các don 
vltivc thuôc HQc vin Chinh trj quôc gia 
Ho ChI Minh, 
- Luu: VT, VPBCfJ35 Hoc viên. 



THE LE 

Cuôc thi vit chInh luân v bão ye nn tang tir ttr&ng cüa Bang, 
du tranh phãn bác các quan dim sai trái, thu dlch 

lan thfr hai, näm 2022 

(Ban hành kern theo Ke' hoach so' 762 -KH/H VCTQG, ngày 25 tháng 02 närn 2022 
cüa HQC vin ChInh tri quô'c gia H ChIMinh) 

CHUNG I. QUY B!NH  CHUNG 

Diu 1. Muc dIch, nghia 

- Tip tue khng djnh vl trI, vai trô, thm quan trong eiia Cong tác báo v nên 

tang iii ttxO'ng tha Dãng, du tranh phân bác các quan dim sal trái, thu dich;  nârig 

cao nhn thirc và trách nhiêm cüa can b, dàng viên và nhan dan dôi vth vic thrc 

hin Nghi quyt s 35-NQ/TW, ngãy 22/10/2018 cia B ChInh trj khóa XII ye 

"Tang crrng báo ye nn thng tu' tii&ng cüa Dang, du tranh phan bác the quan dIem 

sal trái, thà djch trong thih hinh mdi" (sau day gi tAt là Ngh quyt s 35-NQ/TW). 

Thông qua cuc thi, tip tiic phát hien,  dào tao, bi dithng, rèn luyn lire lucing 

tham gia du tranh phãn bác quan dim sai trãi, thu djch, gop phn báo v Bang, 

Nhà nirâc, ch dO.  Tr do, hlnh thành mang luOi rng khAp bào ye vü'ng chAc nén 

tang tu tu&ng tha Bang, dAu tranh phãn bác các quan dim Sal trái, thu djch. 

- Nâng ca.o ch.t hrçrng the tuyn hài vit chinh 1un trén báo, tap chI v bão 

ye nn tang tir tirOng cña Bang, dAu tranh phàn bác các quan dim sal trái, thu djch, 

theo phucng châm kt hcip chat chë giüa "xây" và "ehng", trong do "xây" là Ca 

bàn, "chng" phãi quyt liet, hieu qua, "lAy cal dp dep cal xAu". Hinh thành 

ngun bài vit phong phü, cO chAt lixçrng phijc vij trijc tip cOng tác cüa các ca 

quan, dan vj, dja phuang tuyên truyn bào v nM tang tu' tuing cña Bang, dAu tranh 

phán bác các quan dim sai trái, thu dch, gop phAn bão ye, tuyên truyn du&ng li, 

quan dim, chü trirnng cüa Bang, chInh sách, pháp lust  cua Nhà nuó'c, nhAt là Van 

kien Dai hOi dai biu toàn qu6c 1n thu XIII cüa Bang và the Nghj quyt HOi  nghi 
Thing uang khoá XIII, cun sách "MOt s vAn d 1 1un và thirc tiên v chü nghia 

xã hôi và con dumg di len chü nghia xã hOi a Vlet Nam" cüa dng chI T6ng Bj 

thu Nguyen Phü TrQng. 

Diêu 2. Pham vi, di tung áp diing 

1. Th ie nay quy djnh miic dIch, nghia, phm vi, d6i tucing áp ding, tác 
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giã, s hrcing bài vMt tharn gia dir thi, tiêu chI xét chn, Ca cu giài thu&ng, rnüc 

thixthig, h sa, quy trinh, thU tuc, Hôi dng Giám khào và cách thiirc t chrc Cuc 

thi vit chInh lun v báo ye nn tang tir ttthng cUa Dãng, du tranh phàn bác các 

quan dim sai trái, thU dich ln thU hai, 11am 2022. 

2. Bài vi& tham gia dir thi phãi là tác phm sang tao lan du, CO dt) trCing 1p 

không qua 20% vth CáC Cong trInh nghiên cUu/bâi vit khác cUa chInh tác 

giálnhórn tác giã hoc cUa tác giâlnhOrn tác giã khác, chira duc cong b trên các 

tap chI, sách, báo, bàn tin, cng thông tin then  tU cUa các CU' quan Trung irong, dja 

phirang cho dn tn.ràc th?ii dim gUi tham gia dir thi. 

Lu'u £ phc v trl!c tilp cong tác báo v nn tang tu' tu'Ong cita Dáng, 

ddu tranh phãn bác các quan dithn sai trái, this dich, sau khi nh2n du'crc bài vilt 

tham gia c/it thi, các don vi to chi'c cu(5c thi & cdp tinh Va tu'ol2g dtcong có th chi 

dng xã hi hóa các bài viê't có chdt lwng toAt,  nhung khi gin ve Ban To chinc cuc 

thi phái kern theo minh chinng xä h5i hóa (photo bài c/a däng tái trén báo/tqp chi 

hoc bàn in nguyen trQng tin trang báo/tcip chI diçn tic' kèn'z dwông link và bàn 

mê'rn). Sau khi n5p bài viê't dn thi, các tác giá có theA  däng tãi tác phd/n trên các 

quan báo chI du'çrc cc2 có thdrn quythi cá phép nhu'ng phái báo cáo va cung cá'p 

rninh chinng kèni theo (nhw trên) v ccr quan, don vi c/a nhdn bài vilt, Tic do, Ban 

Td chic'c cui5c thi có can cic' xác djnh th&i dirn cOng bd cica bài dc thi. 

3. D báo dam pham vi nôi dung, tInh chat cUa cuôc thi, các bài vit tham gia 

dr thi tuân thU chat  ch các quy djnh cUa Ba11 T chute v chU d& hlnh thuure th hien 

theo dUng yeu cu cUa bâi vit Tap  chI hoãc bài vMt Báo. Nhftng bài vit không dáp 

Ung yêu cu nay s bi loai ngay tU khi tip nhn, không dura vào chm thi. 

CHIfOG IL QUY D!NII  CU THE 

Diêu 3. Quy dinh v tác giã/nhOm tác giã, s ltrç'ng bài viêt dr thi 

1. M& tác giálnhóm tác già duac gUi 01 bài vit cho môi loai hmnh thain gia 

dir dii (ti da 02 bài vit cho 02 loai hInh). Mi bài vit gUi tharn gia du thi gm 

bàn in và file inm (djnh dang Microsoft Word), minh chUng xä hi hóa (nu co). 

2. Bài vit gUi dir thi không vi phani Luât Báo chil, Luât S hun tn tue,  Quy 

diiih dao dUe ngh nghiêp ngu?i lam báo Viet  Narn, Quy tAc sU dung mang xã hi 

cUa nguäi lam báo Viét Nam, các quy dnh khác cUa pháp 1ut, không có tranh 

clip v bàn quyn k tU th?yi dirn gUi dir thi. 
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Diêu 4. Tiêu chI xét trao giãi 

I. Di vói bài vi& 

1. V c/iü d, n3i dung 

Tác giInhóm tác già xác dinh chü d bài vit theo các nhóm chü d tap 
trung vao nhthig vn d cor bàn, trong tam, nhtthg vn d ni len v cong tác bão v 
nn tang tu ti.rô*ng  cUa EDàng, du tranh phãn bác các quan dim sai trái, thu cljch 
hiên nay, nhi.r: giá trj khoa hQc, cách rnmg và th?yi dti cña chU nghia Mac - Lenin, 

tir tming H ChI Minh và nhth1g d xut b sung, p11át trin; chi nghia xã hi và 
con chrè'ng di len chü nghia xä he,i a Viêt Nam hin nay; mô hinh phát trin cüa 
Vit Narn hiên nay vai cac giá trj ni bt (kt hcp hài hOa gifta n djnh và phát 

trin, ly con ngirO'i lam trung tam, "không ai bj bô lai phIa sau", huy dng m9i 
ngun luc, däc biêt là su tham gia cüa nhân dan); l Mn v dix&ng li dôi mth dt 
nuOc; báo v, van dung và phát trin l 1un cUa Dang v xây drng, chinh dn 
Bang, du tranh phOng cMng tham nhüng, tiêu circ; nhu'ng ni dung cot lOi, ni 

dung mài ciia Van kien Dai hôi XIII cüa Bang, các Hôi ngh Trung uang khoá 

XIII; phiic hi và phát trin kinh t - x hi sau djch benh  Covid-19; nhn din và 

xây dung lun cu du tranh phàn bác cac quan diin sai trái, xuyên tac  cña các the 

lire thu dich, phán dng, phn tfr Ca hi trên tt cà các li'nh virc; tMg kt nhtng 

kinh nghiêm qu, mo hmnh, each lam hiu qua và d xut giài pháp, kiên nghj âê 
nãng cao hieu qua cong tác bão v nn tang tu tuâng cUa Bang, du tranh phãn bác 
các quan dim sai trai, thu djch Pht ltc d.inh hwáng chü d kern theo K hoich). 

2. V hlnh thá'c 

- Bài vi& tham gia dii thi là các bài vit chInh lun duc viêt bang tiêng Vit 
(hoc ting dan tc duçTc djch ra ting Viet)  hoc ting nuac ngoài, thuc mt trong 
hai loai hinh: Tap  eM (tap cM in hoc tap  cM  dien  tCr) và Báo (báo in hoc báo din 
tir); bão dam quy djnh v hInh thirc sau day: 

2.1. TgpchI 

Bài vit dirac trinh bay dirai dng mt bài vi& chInh lun tren tap  chI in 

hoc tap  chI din tñ vth các yeu cu cii  th nhu sau: 

- Ten bài vit: vit hoa (thu dm). 

- Ghi rO loai hmnh bài vit: Tap  chI. 

- Tom tt bài vi&: không qua 150 tir, khoáng 10 dong (in nghieng). 



4 

- Tfr khóa: gm 3 dn 5 t1r khóa. 

- Dung lrçrng bài vMt: Ti thiu 4.000 tü ti da 6.000 ti.r (không tmnh chü 

thich va tài lieu tham khão, thông tin tác gia). Bàn in và file mêm bài vi& djnh 

dang A4, c chü 14, font Times New Roman, dan cách 1,5; l trên 2,5 cm; 1 dui 
2,5 cm; l trái 3 cm; l phái 2 cm, 

- Chili thich tái lieu trich dn: d i cui trang. D6i vOi sách báo ting Viet 

ghi rO tác già (nãm), ten sách, nhà xut bàn, ncii xut bàn, tap s6, trang trIch d.n. 

D6i v1ii sách báo nuo'c ngoài xut bàn bAng ting Viet  thI silr dçing bàn djch 1n 

xuAt bàn mói nhAt, Ten sách và ten ngisäi nmlic ngoài du vit bAng ting cüa nuc 

dã xut bàn An phAm, không phiên m, chuyn ngü hotc dch tnr nhtmg ten dã 

duçic Viet  hóa (nhu Trung Quc, Nlhât Bàn, Thai Lan,...). Nu silr dung nguôn tài 

lieu chua duac cong b trên sách báo hoäc chi ducic phép dung han chê thI phái ghi 

rO ten car quan quãn lr tài lieu, k3 hieu  tài  lieu, 

- Tài lieu tham kháo: xp ten tác giá (nu không xác dinh duac tác giã thi 

xp theo ten cd quan hoäc ten tài lieu) theo A,B,C v9i g6m: Ten tác già (nãm), ten 

sách, nhà xut bàn, nan xut bàn, tp s6. 

2.2. Báo 

Bài vit ducic trInh bay dmlii dang  mt bài báo chInh luân trên báo in hoc 

báo dien  tilr vri các yeu cAn cu th nhix sau: 

* Divthbáoin 

- Ten bãi vit: vi& hoa (chü drn). 

- Ghi rO th loai bài vit: Báo in 

- Tom tAt bài vit: không qua iso tir, khoáng 10 dông (in nghieng). 

- Mt bài vit không qua 5.000 tir (không tInh chili thIch tài lieu, thông tin 

tác giã). Bàn in và file mm bài vit djnh dang  A4, cO chü 14, font Times New 

Roman, dan cách 1,5; 1 trên 2,5 cm; l duri 2,5 cm; l trái 3 cm; l phài 2 cm. 

- Chill thIch tài lieu trIch dAn (nu có): Trinh bay nhu di vài bài Tap  chi. 

* Di vth báo diên tili 

- Têii bài vit: vit hoa (chft dam). 

- Ghi rO th loai bài vit: Báo diên tilt. 

- Sapo: không qua 60 tilt, khoàng 4 dOng (in nghieng). 
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- Mt bài vit không qua 2.000 ttr (khong tInh chü thjch tãi lieu, thông tin 
tác giã). Bàn in và file mm bài vit djnh dng A4, c chft 14, font Times New 
Roman, dan each 1,5; 1 trên 2,5 cm; l duth 2,5 cm; l trái 3 cm; lê phái 2 cm. 

- Chü thIch tài lieu trIch d.n (nu có): Trinh bay nhtx di vth bài Tap  chI. 

Nu bài viët dài thi có th tách thành nhiu kj), m& Ic)) có dung hrcrng nhw 
m(t bài vilt d(5c l(2p  (không qua 2.000 tIc) và khong dài qua 3 Ic)). 

*Lwu j: 

- Bài dc thi cia các tdc giá së du'cic td chic chdm kIn, vi v2y d ngh tác 

giã/nhóm tác gid cung cá'p thông tin cá nhdn ó' mt trang riêng dinh kern phIa sau 
bài viê't (không dt thông tin cia tOc gid gn vái ba't ci nói dung nào cza bài viê't), 

trong do ghi rO: HQ va ten, bu't danh, chi'c danh khoa hQc (chuyên nganh), chi'c v 

cong tác, c/ia chi lien hç, diên thoai và c//a chi email. 

- Nhü'ng bài viê't không dáp thig các quy dinh ve n(5i dung và hinh thIcc nêu 

trén b/ coi làph4lm quy (b/ loQi). Ban ToA  chic cuc thi không hoàn trd các bài viê't 

phxm quy nay. 

IL Dôi vO'i tp the 

Ban Chi dao  35 cp tinh va tiio'ng duo'ng t chüc trin khai sâu rng, sang tao 

cuc thi ti co s, phiic vij có hieu qua viec thc  hien  Nghj quy& s 35-NQ/TW cüa 
Bô Chinh trj ti dan vj, dia phuo'ng, có nhiu bâi vit tham gia dr thi dat  cht li.rcing 

t& (co It nht 01 bài vit duac Ban T chirc cuc thi trao giài B tr len). 

lJiêu 5. Co' cu giãi và hInh thfrc khen throng 

1. Co'ciIugiai 

- Di vri tác phm: Ban Chi dao  së trao 01 giái Dc biet, 05 giãi A, 10 giái 

B, 15 giãi C và 20 giái Khuyn khIch cho các tác phm thuc loai hinh Báo và 01 
giái Dc biet, 05 giái A, 10 giái B, 15 giái C và 20 giâi Khuyk khIch cho các tác 
phm thuc loai hinh Tap chi. 

Ngoài giãi chInh thirc, Ban Chi dao  cuôc thi trao tng 20 giái Triên vong cho 

bài vit di,r thi cüa tác giá là doân viên thanh lien, sinh viên lçt vào vông Chung 
kháo và có s dim cao nht trong s bài cüa doàn viên, thanh niên, sinh viên. 

- Di vOi tp th: Ban T chirc sê trao 15 giái tp th xut sac. 

2, HInh tl,frc khen thwöiig 

2.1, Giái thLcO'ng cho tdcphdm 
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Di vth giãi thixng cho tác phnri (bao gm giái Dãc bit, A, B, C, Khuyn 

khIch, Trin vong): Mi tác giâlnhOm tác gia dat giãi duoc tng Giy chñ'ng nhn ciXa 

Ban Chi dao cuc tlii, Cip liru niêrn và tin thumg. 

2.2. Githi ttp theA  xu& sc 

Mi tp th dat giäi xut se ducic tang Bng khen cña Giám d6c HQc Vi11 

ChInh trj qu6c gia H ChI Minh, Cup hru nirn và tin thung. 

Diu 6. Ban To chfrc cuôc thi 

1. Ban T chirc cuôc thi do Hoc vin ChInh tr quc gia H Chi Minh ra 

quyêt djnh thàrth lap, có nhim vu thành 1p Hi dng Giám kháo (Hii dông SG 

khão và Hi dng Chung khao), T6 thu k, các b phn giñp vic và th chi'rc các 

hoat dng lien quan dn cuc thi, 

2. Ban T chic cuc thi duc sir ding con du cüa Hc vin ChInhi trj quc 

gia Ho ChI Minh trong qua trinh boat dng. 

3. Ban T chrc cuc thi duc quyn sfr ding bài vit tharn gia dr thi d 

dang tái trén cac phtwng tin tniyn thông và trên mang  xä hi phuc vu cong tác 

tuyên truyn v báo ye nn  tang tir tung cüa Dàng, du tranh phán bác các quan 

dim sai trái, thu dch. 

Diêu 7. Don vj Throng trirc cuc thi 

Dan v Thu'ong truc cuc thi là Van pbOng Ban Chi dao  35 HQc Vifl 

ChInh tn quc gia H ChI Minh. 

Dan vj Thuäng trrc cuôc thi có trách nhiem: 

1. Chü tn, ph6i hap vth các dcm vi lien quan t chirc tnin khai, phô biên, 

huàng dn thirc hien  Th ie cuoc thi téci các dcm vi,  cá nhân lien quail. 

2. Du m6i nhn bài vit do các dan vj, dja phixong gCri v tharn du cuc thi; 

tp hcTp, liia chQn, d c1r các bài vit và tp th dáp img tiêu chi dua vào xét chon. 

3. Chü tn, ph6i hcip tharn miru v ni dung và báo dam v co sc vt cht 

phuc vu qua trInh lam viec cüa Ban T chuc cuc thi và Hi dng Giám kháo. 

4. ChU trI, ph6i hçip vi các dan vj lien quan huy dng hcip pháp ngun tài 

trq tr các t chrc, cá nhân üng h, h trci cho qua trinh th chirc cuc thi. T 

chüc quail 1 ngun tài trçi theo các quy dnh v quán 1i tài chInh hen hành. 

5. Ph6i hcip vi các dan v t chirc L cong b và Lê trao giài cuc thi. 
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Diêu 8. Hi dông Giám khão 

1. Hi dMg Giám khão gm Hôi dng Sci khão và Hi dMg Chung khão, do 

Tnxmg Ban T chirc cuc thi ra quyt dinh thành 1p trên Ca s dê nghi cüa dan vj 

Thung tnrc cu5c  thi. 

2. Giüp vic cho Hi dng Giám khào có T giüp vic do Trtrmg Ban T 

chrc cuc thi ra quyt dinh  thành 1p trên Ca th d nghj cüa &m vi Thung tare 

cuc thi. 

3. Hôi dng Giám khào xay dung Quy ch ehm thi phü hop vOi yêu câu eüa 

euôe thi và Lust  Báo chi. 

Diu 9. Phirong thfrc nhn bài viêt, ho so' dii thi 

- Các tác giàlnhOm tác già là can be,,  dâng viên, cong chirc, viên chirc, nguEri 
lao dng thuôc cac ban, b, nganh Trung ircing và dja phrnmg giri bài vit dir thi 

(gm bàn in và file mm) v du m6i Ban CM dao  35 cp tinh và taang duang 

(nêu tai  muc 3, phn V K hoach t chñc cuoc thi). Tác giálnhOm tác giã là nhân 

dan dang sinh sang tai  dia phircmg nào thl gtri bài vit dix thi v du m6i Ban Chi 

dao 35 cp tinh cUa dja pinrang do. 

Sau khi thm djnh, tng hcip h thng bài vit dir thi, Ban Chi dao  35 cap 

tinh và ti.rcmg dizcmg 1p h sa dir thi và gfri v Ban T chirc cuc thi theo dia  chi: 

Van phông Ban Chi dçzo 35 - HQc viçn ChInh tr; qu4c gia H ChI Minh, so 

135 Nguyln Phong Sä'c (hogc: sá 419 Hoàng Qu6c Viçt), quan  Cdu Gidy, TP Ha 

N5i. Din thoai: 0909.581.987 (aO'ng chi 1-Jão DInh Thio). f)dng tithE, gin file mém 
ye' email: thiviet35hcma(iIgmaiL con,.  Ni dung h scr dr thi ducic quy djnh tai 

Diu 11 cüa Th lê nay. 

- Các tác giálnhOm tác già là can bô, dáng viên, hoc viên, sinh viên etia Hoc 

vin ChInh trj qu& gia H ChI Minh g1ri bài vit di,r thi (gm bàn in và file mm) 
theo du mi các dan vi ti-tic thuôc Hoc vin (së có van bàn huàng dan rieng), 

- Các tác giàlnhOm tác giã không thuc nhOm d6i tt.rçrng gCri bài v Ban Chi 
dao 35 cp tinh và tuang di.rcrng hoc Hoe vin ChInh tn quc gia H Chf Minh thi 

gri bài vit tham gia dr thi (gm bàn in và file rnm) tare tip v Ban T chre 
cuc thi theo da chi: Van phông Ban Chi dQo 35 HQC vin ChInh trl qu6c gia Hd 

ChI Minh, sO' 135 Nguy&n Phong Sc (hoc: sO' 419 Hoàng QuO'c Vit,), qu2n Cdii 

Gidy, TP Ha NQi. Din thoçzi: 0909.581 987 'd3ng chi Dào Dlnh Thcio,L Ddng that, 

gth file mê'm ye' email: thiviet35hcmaãgmail. coin. 
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Ban T chute cuôc thi không chju trách nhiêm nu bài viêt tharn du cuc thi 

bj tht lac hoãc hir hông do li cüa buu diên. Tác phm glri dij thi không hoân trá 

lai trong moi tnthng hcip. 

Diu 10. ThO'i gian nhn bài vit, h so' dir thi 

Ban T chute cuôe thi nhân bài vi&, h sa dir  thi chârn nht vào ngày 

30/7/2022 (tfnh theo du buu din). 

Diêu 11. Lp h so' dii' thi 

H sa dii thi do Ban Chi dao 35 cp tinh và tuo'ng dixcmg lap, gôrn các san 

phm sau: 

- Báo cáo tng kt qua trInh trin khai cuôc thi tai  ca quail, dan vi, dja 

phucing (nêu rO hinh thiirc trin khai, tng s6 bái dr thi thu duc vá s bài dir thi 

theo tirng loai hinh; s bài g1ri du thi v Ban T chIrc cuc thi sau khi thm djnh, 

dánh giá). 

- Th&ig ké danh sách tng st bài vit dir  thi dã thu nhn thrcic; danh sách 

cac bái vit sau khi thm dinh, dáith giá va gun v Ban T chüc cuc thi (theo mâu 

cüa Ban T chüc cuc thi-dnh dang Microsoft Excel). 

- Ni dung cáe bài vit gui dir thi sau khi thm djnh, dánh giá (ban in và file 

inm) vâ ininh chiirng kern theo vOi cac bài vit dã diiçic dang tái: 

+ Ban in: 01 ban in bài vi& trên kh giy A4; thông tin tác gin (gôm: HQ Va 

ten, but danh nu có, nãrn sinh, hoc ham, hçc vj, churc danh hin tai,  dan vj cong 

tác, s din thoai, E-mail), in thânla trang riêng d i cui bài vit. 

Các bài vit dä cong b gui kern bàn in chfnh hotc sao chiip tur Tap chI, Báo, 

nhirng phái sach, dp, rO rang. Nu tác phm có sr tip n6i nhô lé phái ct dan phn 

tip ni trên giy trng kh A4 hoãc A3 va dánli s trang rO rang phân tiêp nôi. 

+ File mm bài vit vâi dinh dang  Microsoft Word. 

Diu 12. Quy trInh xét, lira ch911 vä cong b& trao giãi 

1, VOng so' kháo 

- T Tint k giüp vic tin hánh dánh giá ban du các bài vit gui ye Ban To 

chuc cuOc  thi theo Th lê dã cong b. Các bài vit dáp umg yêu cu ye chu d, kêt 

cu va hInh thuc trinh bay se chrcic dua váo chrn so' khão. 
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- Hi dng Sci kháo tik hành chm thi. Can cir vào kt qua chm sci kháo, 

Ban T chirc së hra chn nhffiig bài vit Co cht luvng  t6t nht (ly dim ttr cao 

xung thp) d dixa váo rà quét trüng lap phuc vii chm vOng Chung kháo. 

- Rà quét bang phn mm cong ngh d6i vài các bài vit dir thi dê xac djnh 

müc d triing lap. Chi nhüng bài vit có t l tràng 1p không qua 20% mi dü 

diu kin dua vao chm vOng Chung kháo. 

2. VOng chung khào 

Hôi dng Chung kháo tin hành chm thi và lira chon nhtmg bái viêt xuât sac 

nMt, báo cáo Ban Chi dao, Ban T chtrc cuoc thi d xét trao giãi thil&ng. 

Viêc lila chon bài vit xut sAc d trao giài thung can cir vào kt qua thirc t& 

không nhAt thit phái xét dii s krcmg các giái Dc bit, A, B, C, Khuyên khIch, 

3. Cong b và trao giái cuc thi 

L cOng b6 va trao giãi cuoc thi dixac du kin t chirc vào tháng 10/2022, 

nhân dip  04 11am trin khai thixc hiên Nghi quyt s6 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 

ciia Bô ChInh tn khóa XII v "Tang clx&ng báo v nn tang ti.r tithng ciia Dâng, dâu 

tranh phán bác các quan dim sai trai, thu djch trong tInh hinh mOi". 

Diêu 13. Kinh phi phijc viii cuc thi 

1. Kinh phi t chirc cuôc thi trIch tr ngun kinh phi ciia Hc vin ChinE trj 

quc gia H ChI Minh và kinh phi tài trci, ho trcY tij nguyen,  hçip pháp cila các to 

chiic, Ca nhân, 

2. Các khoan kinh phi di.rqc si:r ding cong khai, dung quy djnh v tài chInh 

hin hành trong toàn ho qua trinh vn hành chm và trao giãi thix&ng. 

3, Van phOng Ban Chi dto 35 HQC vin ChInh tn qu& gia H Chi Minh - 

Dan vi Thux&ng trçrc cuc thi là dcm vj true tip quân l và d xuAt vâi Ban To 

ehiic cuc thi viêc sii dung  kinh phi phuc vi cong táe t chirc giãi theo quy djnh 

hiên hành cUa Nhá nrnfic và ciia HQC vin ChInh trj qu6c gia H Chi Minh, 

Diêu 14. Giái quyt khiu ni, t cáo và xtr 1 vi phm 

1, Các t chiic, Ca nhân cO quyn khiu ni v kt qua cuc thi và nhung vi 

pham quy djnE, trInh tir, thu tc chm thi. Dcm khiu nai  phài ghi rö hQ, ten, dia  chi 

và 1 do khiu nai  và gii cho dan vj Thil?mg tnrc cuc thi. 

Dan v Thirng trirc cuc thi có tráeh nhim xem xét và trã Ru dan khiu 

nai, báo cáo kt qua giãi quyt khiu nai  len Ban T6 chiic cuc thi. Không xem xét 
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dan không CO ten, dja chi khong rO rang hoãc mao  dank 

2. Bàj vjt tham dii cuôc thj n&i vi pharn Luât Si hft'u trI tue,  Lust Báo chI 

vâ các quy dinh cña Nhà mxOc có lien quan vâ Th lê nay, Ban T chiirc cuc thi Se 

thu hi giái thung (n&i co), thông báo ca quan chicc näng dé giãi quyêt theo quy 

djnh cña pháp luât hin hành. 

Diu 15. Diu khoãn thi hành 

1. Ban Th l nay dã dime Ban T chiirc cuôc thi xem xét thông qua và CO 

hiêu uriC thi hânh k tr ngãy k. 

2, Trong qua trinh thuc hin, nu CO dim nào chiia hcip 1', dan v Thithng 

triric cuc thi tng hcip, báo cáo Ban T chirc cuc thi xem xét, sira di cho phü hcip 

vOi thire t./. 



PHU LIJC 
Bjnh htró'ng chü d bài vit tham gia Cuc thi viêt chInh 1un 
v bão ye nn tang tir tithng cila Bang, du tranh phãn bác 

các quan dim sai trái, thu djch 1n thfr 2, 11am 2022 
(Ban hành kèin theo KI hoach s6 762 -KH/H VCTQG, ngày 25 tháng 02 nãm 2022 

cza HQC viçn ChInh tn quc gia i-M ChIMinh) 

NhOm 1. Báo ye, vin ding và phát trin chü ngliia Mác-Lênin, tu twóieg 
Hi ChiMini,; nhIn dien, ddu tranh vái các luimn d4u xuyen 4ic ban cJ,t klzoa 
hQc, cad, ming cña chü nghia Mác-Lênin, tw tidnig Hi C/n' Mini,, bao gôm 

cac dnh huàng chU d sau day: 
- Báo v, khng djnh vai trO và nghTa thai dai  cüa chü nghia Mac - Lenin, 

tir ttthng H Chi Minh, gn vai du tranh phàn bác các 1un diu phü nhn, ha 
thp vai trO va nghia thai dai cüa chiX nghia Mac - Lenin, lix tixang H ChI Minh 

- Khng djnh va ci,i th boa nhfrng nguyen 1 cci ban cüa chU nghra Mac - 
Lenin, tir tixang H Chf Mmli, các giá tn bn vüng phü hcp vOi thirc tiên cüa Vit 

Nam; chi rO vn d cn b sung, phát trin; d.0 tranh phân bác 1u.n di eu xuyên 
tac ciXa cac th hrc thiX djch v vn d trén;. 

NhOm 2. N/tIn dien va dan trani,, phãn bác các quan diem sai trái, tith 

djch cle6ng p/ia Bang, Nhà nwO'c, con dw6ng di len chü nghta xã 1,01  6 Viet 
Nam hien  nay và sy' nghip d6i mó'i, gop p/ian báo ye, lan tOa Nghj quyêt Dcii 
hIi XIII cüa Bang và các nghj quyt quan trQng cüa Trung wolig khOa XIII, 
tác ph6n, "Mat s6 v6n d lj luIn va thtc dIn v chü nghia xã hi và con dw6ng 
di len c/ia nghia xa h0i  6 Viet Nam" cüa dang chi T6ng BI thw Nguyen P/ia 
Trçing, bao gm cãc djnh hixang chü d sau: 

- Phân tIch lam rO nôi ham mô hinh, dc tnrng cüa chü nghia xã hOi Via 
Nam, 05 bài hQc kinh nghim, 10 mi quan h 1ón dixcyc Van kin Dai  hôi XIII 
cüa Dâng d cap, gn vOi viêc du tranh, phãn bác nhüng 1un diu xuyên tac  cüa 
các th 1irc thu djch. 

- Kin nghj chü tnxang tip tiic  xây dung &thng 1i di mai, chInh sach 
phuc hi, phát trin kinli th - xâ hi trong trang thai "bInh thuing mai", gn vâi 
du tranh phãn bac các 1un dieu  xuyen  tac,  lcyi  dung  tInh hlnh djch bnh Covid-
19 d chóng phá Dâng, Nhà nixac. 

- Nhn dien,  d.0 tranh phan bác 1un diu mai cüa các th hrc thu dch, 
phán dng, Ca hi chInh tr lçii dung  v.n d "dan chü", "nhân quyn", "ton giáo", 
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"dan tc", "xa hôi dan su", "tr do ngôn 1un", "tir do báo chl", "an sin-h xã iii", 
"phi chInh trl bOa luc hxcing vu trang" d chng Dáng, Nhà nuâc. 

- Kin nghi hoàn thiên 1,2 1un v dinmg li di mth dt nithc, gãn vci dâu 
tranh phán bác các man diêu xuyêfl tac các vn dé l lun, thirc tin v dix?ng 1i 
di mdci dt nixO'c, 

- Kin ngh hoán thin 1 lun v chü nghia xã hôi Va COil thrOng di len chil 
nghia xã hôi 0 Vit Nam hin nay, gn vOi du tranh phán bác cac lun diu xuyên 

tac cac vn d 1 lun, thrc tin v chU nghia xã hi và con du?mg di len chii ngliia 
xä hôi 0 Viêt Nam. 

- Bão ye, van dung và phát trin 1 1un cüa Bang v nâng cao nãng içrc 
lãnh dao,  cm quyn cüa Bang, xây dirng Nhà nrnc pháp quyn xà Iii thu nghla; 

iin dan chü xã hôi chü nghia; nông nghip, nông dan, nông thôn; kinh tê tap the; 

cong nghip hOa, hiên dai hóa; cong tác can b; di ngoai; phát huy kMi dai doàn 

k& toàn dan tôc; xây dung, phát trin van hOa, con nguOi Viêt Nani; gän vOi du 

tranh phán bác các lun diêu xuyên tac  v vn dê trên. 

- Báo v, van thing và phát trin l lun cña Bang v xay drng, chinh dn 

Bang; kt hcTp xây ckrng Bang v chinh tr, tir tuOng, t chrc, can b; xây dirng Bang 

va h tMng chInh tn; gn vth du tranh phàn bác luân diu xuyên tac ye van dê trén. 

- Báo v, van dung vã phát trik l lun ciia Bang v dâu trarth phOng, cMng 

tham nhüng, tiêu crc; gn vth d.0 tranh phán bác các lun diu xuyên tac 1  luan, 
thuc tin, kt qua phOng chng tharn nhung, tiêu cuc. 

- Kin nghj hoàn thin chIn-li sách phát trin theo cách tip cn và yêu câu 

mOi là hinh thành dng b tli ch phát trin dt nuOc dua chü yu vào nên tang 

khoa hoc-cong nghe và di moi sang tao,  phát huy cao d nhân to con ngu0i là 

chü th phát tnin, tao dng hjc manh  me d dt nuoc phát trin nhanh, ben vthig, 

thoát khôi nguy ca tt lieu, không rai vao "bay thu nhâp trung binh", thuc liin 
than-h cong muc  tiêu trO thành nirOc phát tnin, theo dnh huOng xã hi chü nghia 

vào gifta th kr 21; gn vOi nhn din, du tranh phân bác cac lun dieu xuyên tac 

vvndtrên. 

- Nhn din, phê phán các biu hin 1ch lac,  "lch chun" trong xã hi;... 

NhOrn 3. Thy'c tim và kin/i ngiiim tó cliá'c báo ye iin tang tw tiilmg cüa 

Dáng, ddu tranhpliãn bác các quan ctthni sai trái, thà djc/i trong tIn/i hini, mOi. 

- Mt s vn d dat ra v0i bão ye nn tang tir tuOng cüa Bang, phan bác cac 

quan dim sai trái, thu dich theo tinh tlin Van kin Bai hi XIII. 

- Nhthig yu t tác dông dn cOng tác bào v nn tang tir tirOng cUa Bang 

hin nay. 
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- Phát huy vai trO cüa các cliii th trong nhiem  vi bão v nell tang tLI tuOng 

cUa Dâng hin nay (nht là hrc lucmg  Tuyên giáo, báo chi, dioàn viên thanh niên, 

sinh viên, giing viên l luân chInh trj, cp üy, thu trix&ng các Ca quan, dan vj). 

- Nâng cao hiêu qua giáo dic l 1un chInh tn trong nhã trtx?Yng, gOp phn 

báo v nn tang tu tii&ng cüa Bang. 

- Bi di.rOng l tithng cách mang, dao dirc, li sng van hóa, nâng cao lông 

yéu nrnc, tiX hào dan tc cho th h tré 

- Dira vâo nhân dan d bão v nn tang tir tii&ng cüa Bang; tang cir?ng sr 

tham gia cüa ngir?i dan trong cong tiic bão ye nn thng t'tx tixng cüa Bang, du 

tranh phân bác các quan dim sai trái, thu dich trong tInh hinh mâi, 

- Vn diing sang tio cac nguyen tc phircing pháp lun cüa chü nghra Mac-

Lenin trong Mu tranh bào ye nn tang Pu tithng cüa Bang, phan bác các quan dim 

sai trái, thu dich (khách quan; toàn dien;  phát trin; ljch sir - cii the, th1rc tiên). 

- Di mi co ch, chInli sách, hoân thien  khuôn kh pháp 1 cüa cong tác 

bào ye nn tang tir twmg cüa Bang. 

- Phi hcip lixc hrcing trong bão ye nn tang Pr tu&ng cüa EDáng. 

- Di mài ni dung, phirong thirc tuyên truyn báo ye nn tang tu tixmg 
ciia Bang;. I. 
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Mu O1-BTC 

DAM! SACH TONG sO BA! WET THAM GIA CUQC Till VTET CHINE! LUN LAN T1115' HA!, NAM 2022 

Don vj/dja phtro'ng:  

Stt Ten bài vit The 1oi H9 va ten tac gia Ngh nghip/ Chfrc 
vii/iIo'i cong tác 

Din thoti 
lien h Noày nôp 

Thôi gianfNoi 
dàng täi 

(nê'u d däng taV 

1 

2 

3 

4 

5 

LAN!! DiO DO'N VT/DJA  PHUONG 
(K ten, dóng dâu) 

*Ghj cJl á. 

- Tang so bài vit dir thi gi1i v don vjldja phuong thng kê theo danh sãch nay. 

- Cot "Th logi": Cn ghi rO bài vit dr thi thuc mt trong các th 1oi: Báo infBáo din th/Tp chI in/Tap chI din tü. 

- Ct "Th&i gian/No'i dàng tái ": Nu bài vit dir thi di däng tãi (xä hi hoá) trên các phucmg tin thông tin di chüng sau th?i dim giri d,r 

thi thI ghi rO thyi gian và ncyi dàng tái. Nu bài vit chua dang tâi thI d trng hoc ghi "Khóng". 





Mu 02-BTC 

DANH SACH BAI VIET THAM GIA CUQC Till VIET CHINH LUiN LN Till]' HA!, NAM 2022 

Do'n vj/dja phung:  

Stt Ten bài vit Th Ioi H9 Va ten tác giã 
Ngh nghip/ Chfrc 

vi/Noi cong tác 
Din thoi 

lien h 
Ngay np 

Thô'i gianfNo'i 
däng tãi 

'nIu dã dáng táV 

1 

2 

3 

4 

5 

LANH DAO DON VI/DL& PHU'ONG 
(K ten, dóng du) 

*Ghj chá. 

- Các bài vit glri v Ban T chirc cuc thi thng kê theo danh sách nay. 

- Ct "The loii": Cn ghi rO bài vit dir thi thuc mt trong các th 1oii: Báo inlBáo din tir/Tap chi inITtp chi din tir. 

- Ct "Thai gian/Ncri dáng tái ": Nu bài vit d,r thi cia dAng tãi (xã hi hoá) trên các phiwng tin thông tin di chüng sau thai dim g11i dir 

thi thI ghi rö thai gian và no'i däng tái. Nu bài vit chua dang tài thI d trng hoac ghi "Khong". 
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