
BAN CHAP HANH TRUNG UONG BANG CQNG SAN VIT NAM 
HQC VIFN CHIINH TRI QUOC GIA 

HO CHI ivriMi 
* 

S 762-KH/HVCTQG HàNói, ngày 25 tháng 02 nãm 2022 

KE HOiCH 

To chfrc Cuôc thi vit chInh luân v bão ye nên tang tir turng cüa Bang, 

dâu tranh phãn bäc các quan dim sai trái, thu djch 

lan thfr hai, näm 2022 

Can cir K hoach s 06-KEI/BCDTW, ngày 06/01/2022 cUa Ban Chi dao 
35 Trung rnmg v boat dng cüa IRaii Chi dao  nam 2022 thrc hin Nghi quyêt so 

35-NQ/TW, ngày 22/10/20 18 cUa Bô Chinh trj khóa XII v "Tang cirmg bão ye 
nn tang tir tithng cüa Bang, du tranh phàn bác cáe quan dim sai trái, thi djch 
trong tinh hinh mcci" (sau day gci tat là Nghj quyt s 3 5-NQ/TW), Hc vien 

ChInh tn qu6c gia H ChI Minh, Ban Tuyên giáo Thing rnng, Hi dông L 1un 
Trung ixcing, Báo Nhân dan, Tap  chI  Cong  san và HOi Nhà báo Viet Nam phôi 

hap t chirc CuIc thi vit chInh 1un v bão v nn tang tir tiró'ng cüa Bang, 

dâu franh phãn bác các quan dim sai trái, thu dch 1n thfr hai, näm 2022, 

nhir sau: 

I. MIJC filCH, YEU CAU 

1. Muc dich 

- Tip tiic khâng djnh vi trI, vai trô quan trQng trong d?i sMg xâ hi eCia 

cong tao bão ye nn tang tii tithng cüa Bang, dau tranh phân bác các quan diem 

sai trái, thii djch. 

- Nâng cao nhn thCrc và trách nhiem  cüa di ngii can b, dlâng viên và 

nhãn dan d6i vth nhiem  vi bão ye nn tang tu tithng eCia Bang, dau tranh phán 

bác các quan dim sai trái, thi dich. Thông qua cuc thi, tip tc phát hien,  dào 

tao, bi duOng, rèn 1uyn 1rc hrcng tham gia dau tranh phân bác quan dim sai 

trai, thu dich,  gop phn báo ye Bang, Nhà nuâc và ch d. Tü do, hlnh thành 
mng luOi rng khâp bào ye vUng chac nn tang tLr trn'ing cüa Bang, dau tranh phan 
bác CO hleu qua cãc quan dim sal trãi, thCt djch. 

- Nâng cao chat lucmg cáo tuyn bài vit chInh 1un trên báo, tap  chI v 

bão v nn tang tu tu&ng cüa Bang, dau tranh phân bác các quan dim sai trái, 

th djch cüa cáo th lijc thu djch, phân dng, ca hi chlnh tn, theo phuang châm 
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kt hçip chat chë gitta "xây" và "ch6ng", trong do "xây" là Ca bàn, "ch6ng" là 
A •' •" ,. ,. A ,, s 

quan trong va phai quyet liçt, hiçu qua, lay cai dçp dep cai xau Hinh thanh 

ngu6n bài vit phong phü, cO cht hxcing, CO tInh chin du cao phiic vu tnrc tiêp 
cong tác cüa cac ca quail, dan vi, dia phucrng tuyên truy6n bão v nn tang tix 

tixäng cüa Dâng, du tranh phàn bác các quan dim sai trái, thu djch, gop phn 
bão v, tuyên truyn drng 16i, quan di6m, chü tnxang cüa Dáng, chInh sách, 

pháp luât cita Nhà nrn9c, nh.t là Van kiên Dai hôi dai  bi6u toàn quOc ian thur 

XIII, nôi dung các Nghi quy6t Hôi nghi Trung iicing khoa XIII cüa Bang và nôi 

dung cu6n sách "Met s6 vn d 1 luân và thire tin v6 chü nghia xa hôi và con 

dumg di len chi nghTa xã hôi Viêt Nam" cüa d6ng chI Tong BI tiur Nguyen 
Phii Trong. 

2. Yêu câu 

- Huy dng str tham gia dông dão cüa can b, dàng viên, doàn viên, hôi 
viên trong he th6ng chInh tn và cáo tng lOp nhân dan. 

- Chp hành dung chi tnrang, dithng 161 cña Bang, chinh sách, pháp luât 

cuia Nhà nirOc và cáo quy ch, quy djrth cO lien quan. 

- Cong tao chun b, t6 chirc cuc thi phái duçic ti611 hàiih bài bàn, chu 

dáo; cong tác thm dinh, dánh giá bài vi6t dir thi phài khách quail, cOng tam, 

chInh xác, cong bang, cOng khai, minh bach. 

- Qua cuôc thi 1ra chon dirac nhthig bài vit xut s.c, tiêu bi6u dê tuyên 

truyên, khIch l, lan tOa trong h th6ng chmnh tn và trong xã hôi. 

II. NOI DUNG KE HOACH 

1.Têncuôcthi 

Cu3c dii vtht chin/i 1uii, v bão ye nn tang tw tithng cüa Dãng, &u 
Iran/i p/ian bác cdc quan cithin sai trdi, I/ia cijch thn tln hai, nàm 2022. 

2. Chi do, t chfrc cuc thi 

2.1. Clii clew cuOc dii 

Ban Chi dao Trung ircing v6 báo v n6n tang tu tithng cña Bang, dan tranh 

phán bác cáo quan dim sai trái, thu djch (Ban Chi dao  35 Trung ircing). 

2.2. T6 c/,á.'c cuc thi 

- Ca quan chü trI: Hc vien  ChInh tn qu6c gia H6 ChI Minh. 

- Ca quan ph6i hp: Ban Tuyên giáo Trung irong, Hi d6ng L luân 
Trung irang, Báo Nhàn dan, Tap chI  Cong  san, Hi Niià báo Viet Nam. 
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- Dcm vi Tlnràng tnjc cuc thi: Vn phOng Ban Chi dao 35 Hc viên 
Chthh tn quc gia H Clii Minh. 

3. Di tung tham gia di1r thi 

3.1. VO'i tác giá/n/iO,n tác giá 

- Nguri Vit Nam a trong rnrâc vâ nrncc ngoâi, ngithi nuOc ngoâi có bài vit 
chtnh luän phü hçp vth tiêu clii cUa cuôc thi du có quyn dir thi (trir thânh viên 
Ban Clii dao,  Ban T chiirc, T thu k giuip viec và Hi dng Giám kháo cuec  thi). 

- Khuyn khIch sir tham gia cüa: can b, diáng viên, cong chüc, viên chrc, 
ngthi lao dng, hc viên, sinh viên HQc vien  ChInh tn qu6c gia H ChI Minh, 
các Trir?ng ChInh fri tinh, thàthi pM truc thuôc Trung ucmg, Trung tam chInh trj 

cp huyn, Tnrmg dão tao  can e ciia b, ngành, doàn th Trung ixang; giâng 
viên, hQc viên, sinh viên các HQC vien,  tnrang  Dai  hQc, Cao dIng; can b, dâng 
viên, cong chirc, viên chrc, nguai lao dng cüa các ban, b, ngàuh, doàn th 

Trung ucmg và dia phuang; thàrth viên, dôi ngü chuyên gia, cong  tác viên cUa 
Ban Chi dao 35 các cp; sT quan, can b, chin s 1irc lucmg vii trang; can b, 

phong viên, biên t.p vien, cong  tác vien cac ca quan báo chI, truyn thông cüa 

Trung irang Va dja phuang; doàn viên, thanh lien cüa cac t chirc doàn a Trung 
ircmg và da phucing... 

- Mi tác giálnhóm tác giã duçyc gin t6i da 02 bài vit tham gia dir thi: 01 bài 
vit chInh lun loai hinh Tap  clii (Tap clii in hotc Tap  clii  dien  tir) và 01 bài viêt 

chinh lun loi hInh Báo (Bao in hoäc Báo dien tCr). Môi bâi viêt gin tham gia dir 

thi gm ban in (kM A4) và file mm (dnh dung Microsoft Word). 

- Tác gialnhom tác già tham gia dir thi không vi pharn Lut Báo chi, Lut Si 

hun tn tue. Quy djnh dao dirc ngh nghiep ngtthi lam báo Viet  Nam, Quy täc sr 

ding mng xà hei  cüa ngtrEn lam báo Viêt Nam, các quy djnh khác cüa pháp lut. 

3.2. Vói tip the xuât sac 

Ban Chi dao 35 cp tinh va tuung ducmg chi dao  t chirc tnin khai sâu 

rng, sang tao cuec thi  tai  dan vj, dia  phuang mInh, phiic vij có hieu qua  viec 
thirc hien  Nghj quyt s 35-NQ/TW cña B Chmnh tn tai ban, b, ngành, doàn 
th, dja phuang, có iThiu bài vit tham gia dr thi dat  cht luçmg tot. 

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

4.1. Tiêu chI c/lung 

- Bin vi& tham gia dir thi là các bin vit chinh lun ducic vit bang tiêng Viet 

(oc ting dan tec ducic dch ra ting viet) hoc ting nuac ngoài, thuec met tnong 



4 

hal loal hinh: Tap  chi (in hoäc diên tir) và Báo (in hoic then tfi); bão &m quy dnh 
v hlnli thirc nêu tai Th le cuec  thi (ban hành kern theo K hoQch nay). 

- Bài vit tham gia dir thi phái là tác phm sang tao 1n dâu, có d trñng 
1p không qua 20% vi các cong trmnh/bài vit khác cña chInh tác giâlnhóm tác 
già hoäc cUa tác gialnhóm tác giá khac, chi.ra ducic cong b6 trên các tap  chf, 

sách, báo, ban tin, cng thông tin then  t1r cüa cac co quan Trung ucing, dja 

phmmg cho dn tnrâc thai dirn gih tham gia dir thi. 

4.2. Tiêu clii v chü d, nOi dung, hi,i/z tIu'c t1, hin 

- Các bài vit dr thi báo dam thih khoa hoc, tinh Dáng, tIuh chin du, tInh 
C" 'CC ' , .,' '. dinh hirong, ket hp chat che giva 'xay va chong , Co phat hiçn mm. Khuyen 

khich cac bài vit báo ye nhung nguyen 1 co ban, nhüng gia frj b&i vCmg cüa chñ 
nghia Mac - Lê nm, ttr tr6ng H CM Mmli, nguyen tAc ccr ban trong t chiirc và 

hoat dng cüa Dàng Cong san Viêt Nam; d xut b sung, phát trin 1 1un, hoàn 
thien chü tnrcing, chimnh sách, pháp 1ut; nhftng bài vit mang tmnh "biit chi&i", nhân 
dien, phan bác tare dien,  vach trn tInh citAt phan each mng, phãn khoa hçc trong 
luan diêu cüa cac th 1irc thu dich,  phán dng, cci hi chinh trj. 

- Chü d bài vit tp trung vào nhftng vn d cd bàn, trQng tam, nhfrng 

vn d ni len v cong tác bào ye nn tang tu tm1ng cña Dàng, du tranh phãn 
bác cac quan dim sai trái, thi dich hien nay, nhu: giá tr khoa hoc, each 
mang va thai dai cña chü nghia Mac - Lenin, tu tuang H ChI Minh và nhftng 
d xut b sung, phát trin; chU nghTa xã hôi và con duang di len chñ nghTa 
xa hôi a Viêt Nam hiên nay; rnô hinh phát trin cña Viêt Nam hien nay vai 

cac giá tn ni bat (kt hcip hài hOa gifta n drnh và phát trin, lay con nguai 
lam trung tarn, "khOng ai bj bO lai  phIa sau", huy dông moi ngun lirc, dãc 
biet là six tharn gia cüa nhân dan); i lun v duang li di mài dt nuâc; bào 
v, van dcrng và phát tnin l' lun cüa Dàng v xay dimg, chinh dn Dáng, 
du tranh phOng ch6ng tham nhflng, tiêu crc; nhitng ni dung c6t lOi, ni 

dung inai cUa Van kien  iDai hôi XIII ciXa Dàng, cac Hôi nghj Trung ixcing 

khoá XIII; phijc hi và phát trin kinh th - xa hôi sau djch benh  Covid-19; 

nhn diên và xây dung luân cir du tranh phán bac các quan dim sai trai, 
xuyên tac  cña các th hrc thu djch, phãn dng, phn tü co hi trên tat cá các 
lThh vrc; t6ng kt nhüng kinh nghiem qu, mO hlnh, cách lam hieu qua và d 

xut giãi pháp, kin nghi d nâng cao hiêu qua cong tac bào ye nn tang tu 
tuang cüa Dàng, du tranh phán bác các quan dim sai trái, thu dch Phi lic 

d.inh hithng chi d kern theo KI hogch nay). 
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4.3. V ban quyn 

- Bài vit du thi phái báo dam không Co tranh ch.p v bàn quyên kê tir 
thyi dim g(ri tham gia dir thi. 

- Sau khi gth bài vit tham gia du fbi, tác giàlnhóm tác giá cO the dàng tái 
bài vi& trên các phuang tin thông tin dai  chñng nhung phái báo CáQ và gi.ri minh 
chimg kern theo v ca quan, dcm vi dà nhn bài vit. 

- Tác giâlnhOm tác gin 1ioc Ca quan lien quan không sr diving bài vit 

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

5. Thôi gian, dia chi nhn bài vit, ho so' dr thi 

5.1. Tliôigian 

Ban T chirc nhân bài vit du thi tir khi phát dng cuc thi cho dn ht 
ngày 30/07/2022 (tinh theo du buu din). 

5.2. Dia clii nhân bài vit dw tlti 

- Các tác giàmnhóm tác giá là can b, dàng viên, cong chirc, viên chtirc, 
ngui lao dng thuc các ban, bô, ngânh Trung ucng và dja phucrng gCri bài vit 

di,r thi (gm bàn in và file mm) v du m6i Ban Chi dao  35 cap tinh và ti.rcrng 

dtrcing (nêu tai muc 3, phn V K hoach  nay). Tãc giálnhOrn the giã là các tang 
kip nhân dan dang sinh s6ng tai  dja phucrng nao thi giri bài vit dir thi v du 

m6i Ban Chi dao  35 cp tinh cüa dja phuang do. 

- Các tác giâlnhOm tác gin là can b, dâng viên, hQc viên, sinh viên cüa HQc 
vin ChInh trj quc gia H ChI Minh gui bãi vit d'çr thi (gm bàn in và file mêin) 

theo du m6i cac dan vi ti- xe thuc HOC vien (co van bàn hrnng dn rieng). 

- Các tác giâlnhóm tác gin không thuc nhOm di tiiccng gui bài ye Ban 
Chi dao  35 cp tinh và tixcmg ducmg hoc HQC vin ChInh trj quc gia H Chj 
Minh thi gCri bài vi& dij thi (gm bàn in và file mrn) tnrc tip v Ban T chtrc 
cuc thi theo dja chi: Van phOng Ban Chi dao  35 HOC vien Chinh trj quc gia 

H ChI Minh, s 135 Nguyn Phong Sc (hoc s 419 Hoàng Quôc Viet), qun 
Cu Giy, TP Ha Ni. Dien  thoai: 0909.58 1.987 (dng chI Dào Dinh Thao). 

Dng thi, gui file mm v email: thiviet35hcma(ã)gmaiL corn. 

III. BAN Cm DAO, BAN TO CH1C CUQC THI 

1. Ban Chi dao cuôc thi 

- Ban Chi dao  cuc thi gm các dng chI länh dao  HQc  vien  ChInh tr 

quc gia H Chi Minh, Ban Tuyên giáo Trung uang, Hi dng L lun Trung 

uang, Báo Nhân Dan, Tap  chi  Cong  san, Hi Nlhà báo Vit Nam, do Giáo su, 
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Tin sT Nguyn Xuân Thng, Uy viên B ChInh tr, Giám d6c Hoc viên ChInh 

tn qu6c gia H ChI Minh, Chñ tich Hôi dng L 1un Trung uang, Phó Trithng 

Ban Chi dao  35 Trung ixcing lam TnrOng Ban Chi dao  cuôc thi. 

- Ban Clii dao  cuc thi ducic sir diing con du cña HQc vin ChInli tr quc 

gia H ChI Minh trong qua trInh hoat dng. 

2. Ban To chirc cuoc thi 

- Ban T chc cuc thi gm các dng chi lãnh dao các Ca quan Va mt so 

dan vi trrc thuc Hc vin ChInh tr quc gia H Clii Minh, Ban Tuyên giáo 

Trung ucng, Hi dng L luan  Trung irang, Báo N11ân Dan, Tap chI  Cong  san, 

Hi Nhà báo Vit Nam, do Phó Giáo six, Tin si Lê Van Lcii, Phó Giam dc, Phó 

Trurng Ban Thirmg tnjc Ban Chi dao 35 Hoc vien Chinh trj quc gia H ChI 

Minh lam Tnring Ban T chrc cuc thi. 

- Ban T chüc cuôc thi thành lap T Thu k gulp vic d gi1p Ban T 

chüc th'çrc hin nhiêm vii. 

- Ban T6 chilc cuoc thi duoc sr dung con du cña H9c vin ChInh trj qu6c 

gia H Chi Minh trong qua trthh hoat dng. 

iv. Ca CAU GIAI THIJNG 
A.,. 1. So 1uçng giai thuo'ng 

1.1. Vê giái tliwöng cizo tác p/i n, 

- Bài vit chInh luân Joai huith Tap  chI: 01 giãi Däc bit, 05 giái A, 08 giái 

B, 15 giãi C, 20 giái Khuyn khfch. 

- Bài vit chfnh luân loai hInh Báo: 01 giái Dac bit, 05 giãi A, 08 giái B, 

15 giãi C, 20 giái Khuyn khIch. 

- Ngoài giái chInh thrc, Ban Chi dao cuc thi trao tang 20 giãi TrMn vong 

cho bài vit du thi cüa doán vien, thanh niên, sinh viên lot vào vông Chung khào 

và có s dim cao nht trong s bài vit cila doãn viên, thanh niên, sinh viên. 

1.2. V giái t/zwOizg cizo tip thhuât sac 

Ban. Chi dao  cuc thi tang 15 giãi Tp th xut sc cho các ca quail, t6 

chüc, da phuang có qua trinh t chiirc trin khai cu5c  thi sâu rng, sang tao tai 

ca sO, phuc vii có hiêu qua vic thc hiên Nghi quyt s 35-NQ/TW cüa B 

ChInli trj tai da phucrng, ca quan, dan vi,  có nhiu bài vit tham gia dir thi dat 

chat lucing t& (trong do có it itht 01 bài vit dat  giái B trO len). 
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2. Giãi thirö'ng 

2.1. Giái thithng dành c/jo tác p/thin 

Dôi vâi giãi thrnng dành cho tác phni (bao gm: Giãi Dc bit, giài A, 
B, C Khuyen khfch, Trin vQng): Mi tác giâlnhóm tác giâ dat  giái ducc tang 
Giây chthig nhn cüa Ban Chi dao cuôc thi, Cup liru nim vã tin tlnräng. 

2.2 Gidi tip thxut sac 

Môi tp th dat  giái Xut sc duçic tang Bng khen ciia Giám dc RQc Vin 
ChIrth tn quc gia H ChI Minh, Citp liru nim và tiM thuàng. 

V. TO CH1C THIfC HIN 

1. Thông nhât các nôi dung cong vic và phân cOng trách nhim 

1.1. Hoc vin ChInh tn quc gia H6 ChI Mmli, Ban Tuyên giáo Trung 
myng, Hi dng L lun Trung ucmg, Báo Nhãn dan, Tap  chI  Cong  san, Hi Nba 
báo Viet Nam t chüc hap, cho kiM v du tháo K hoach, th l cuc thi, dnh 
hixrng chü d (do Hc vin Chinh trj quc gia H ChI Minh xây dirng) và thng 
nht các ni dung cong vic, phan cong nhirn vi cij th tir khi phát dung  dn 
khi cong b kt qua và trao giái cuc thi. 

1.2. Ban hânh kern theo K hoach nay Th lê Cuôc thi vi& chInh 1un ye bão 
v nM tang hr tixâng cüa Dâng, du tranli phán bác các quan dim sai trái, thu dch 
1n thir hai, näm 2022 và dinh  hu&i.g chu d bài vit tharn gia d thi. 

1.3. Ban Chi dao,  Ban T chüc cuc thi t chuc phát dng cuc thi, cong 

b6 k hoach, th lê cuic thi, dnh hu&ng chü d và t chuc tuyên truyên trên các 
phucmg tin thông tin dai chung a Trung ircrng va dja phirang (thang 2/2022). 

1.4. Ban Clii dao 35 cp tinh va trnYng &rcing can cur k hoach, th l, djnh 
hithng chu d cuc thi d phát dng, triM khai ti dan vj, dia  phi.rang mmli báo 

dam sâu rng, sang tao,  hiu qua; t churc thu nhn, thm djnh các bâi viêt dir thi 

theo Th 1 và gCri v Ban T chute cuôc thi dang thii gian quy dinh  (can ci vào 
diêu kien  cña trng dan vi,  dja phircing, Ban T chuc khuyM khIch vic t chac 
cuc thi a cp tinh và tuang duong). Phan cong cii  th nhu sau: 

- Ban Chi dao 35 Quân üy Trung ircrng: t chirc thu nhn, thmdjnh, dánh 
giá các bài vit cüa can bô, dâng viên, giãng viên, hc viên các ca quail, dm1 V!, 
trurmg hc tiVe thuc B3 Qu6c phông (các dan vi quân sr dja phuang np bâi 

theo du m6i Ban Chi dao 35 dja phuang). 
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- Ban Chi dao 35 Bô COng an: tO chirc thu nhn, thm djnh, dánh giá các 

bài vit cüa can bô, dâng viên, giâng viên, hçc viên các cci quan, don vj, tnthng 

hc trirc thuôc B COng an (Cong an dja phuong np bài theo du m6i Ban Chi 

dao 35 dia phuong). 

- Ban Chi dao 35 Hoc vin ChIuh tn qu6c gia H ChI Minh: t chüc thu 

nhn, thm dinh, dánh giá cac hal vit cüa can b, dâng viên, giing viên, hçc 

viên, sinh viên cüa các Co quan, don vi trrc thuc Hçc vin ChInh trj quc gia 

H ChI Minh va các bài vit np tnjc tip v Ban T chtirc cuôc thi. 

- Ban Clii d210 35 Dáng üy Kh6i CáC co quan Trung trcing: t chrc thu 

nhn, thm dinli, dánh giá cac bài vit cña can b, dàng viên, doàn viên, hi viên 

the dáng b true thuôc Dàng üy Khé,i cac Co quan Trung uung. 

- Ban Chi dao 35 Dãng üy Kh6i Doanh nghiep Thing uclng: to chirc thu 

nhn, thm d4nh,  dánh giá các bài vit cüa can b, dãng viên, doàn viên, hi viOn 

các dàng b truc thuôc Dàng iy Kh6i Doanh nghip Trung rnmg. 

- Dai hQc Quc gia Ha Ni, Dai hoc Quc gia Tp H Chi Minir M chüc 

thu nhân, thxn dinh, dánh giá cac bài vit cña can b, giâng viên, hQc Viêll, sinli 

viên thuOc f)ai hoc Qu& gia Ha Ni, Dai hQc Qu6c gia Tp H Clii Minh. 

- Ban Chi dao 35 the tinh üy, thành ñy truc thuôc Trung irong: t6 chirc 

thu nhân, thm dinh, dánh giá cac bài vit cita can b, dáng viên, doàn viên, 

hôi vien, sinh viên, hoc sinh cac Co quan, don vj, trung hoc dóng trên dja bàn 

(trr cac tác giâlnhOm tác giá np bài vit du thi theo d.0 m6i Ban Chi dao 35 

Quân üy Trung uong, Ban Clii dao 35 Bô Côiig an, Ban Chi dao 35 Hoc Vifl 

Chinh trj quc gia H CM Minh, Ban Chi dao 35 Dáng iy Khôi CC co quan 

Thrng ixong, Ban Chi dao 35 E)ang ñy Khéii doanh nghiêp Trung uong, Dai hc 

Qu6c gia Ha Ni, Dai hc Quc gia Tp H Clii Minh) và bài vit dir thi ella 

nhân dan tai dja phtrong. 

2. Thành 1p Hi dng Giám khão 

Trên co si d xu.t ella don vj Thiräng trirc cuc thi, Ban T chñc cuc thi 

ra quyt djnh thành lap Hi dng Giám kháo (Hi dng so kháo và Hi dng 

chung kháo) và T6 thu k gillp vic Hôi dng Giám kháo. S 1urng, Co câu Hi 

dng Giám kháo phái bao darn tjnh khách quail, toân diên, chuyên San, dáp iimg 

dixcic yéu cu v cht luccng vâ thi gian cuc thi. 
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3. T chtrc thu nhân, thm dinh, dánh giá bài vit dir thi. 

- Cáo ccx quan, dan v nêu tti diin 1.4, mtjc 1, phn V K hoach nay t6 
chüc thu nhdn, thdm dinh các bài vit d- thi theo quy djnh và 1p ho' sci gOi v 
Ban T chUc cuc thi (qua dan vi Thisông true cue thi). 

- sci dir thi gm: Báo cáo Mng kt qua trinh trin khai cuc thi tai ca 
quan, dan vi,  dja phuang (trong do: nêu rö hmnh thic trin khai, thng so bài dir 

thi thu ducic và s6 bài dir thitheo tmg loai Mnh; s bài gri dir thi ye Ban To 

chrc cuc thi sau khi thm dnh, dánh gia); ni dung cáo bài vit gui dir thi sau 

khi thm dnIi, dánh giá (bàn in và file mm) và minh ch(mg kern theo vOi cáo 
bái vit dâ dirccc däng tái trong qua trinh trin khai cuc thi; danh sách tong s 

bái vit dii thi da thu nhân duuc va danh sách các bài vit sau khi thrn dnh, 

dánh giá vâ gCii v Ban T chirc cuc thi (theo inâu cüa Ban To chiirc). 

- Ncii nh.n h sci dir thi: Van phông Ban Chi dao 35 - HQc vien  ChInh trj 

quc gia H CM Minh, s6 135 Nguyn Phong Sc (hoc: S 419 Hoàng Quôc 

Viet), quàn Cu iy;:TP Ha Nôi. Din thoai: 0909.581.987 (&ng chIDào Dlnh 

Thqo). Dnjffii, gih filemm v email: thiviet35hcma(112maiLconL 

4. Xét chon va châm diêm 

4.1. Vàng so k/záo 

- T Thu k giüp viec  tin hành dánh giá ban du cáo bâi vi& gtri ye Ban 

T chirc cuc thi theo Th lê dã cong b& Cáo bài vit dáp 1rng yêu câu ye chñ 

d, kt cu vá hmnh thirc trInh bay sè ducc dira vào chãm sa kháo. 

- Hi dng Sa kháo tin hành chm thi. Can cü vào kt qua chm sa kháo, 

Ban T chLrc së hja chn nhüng bài vit có cht hrcmg tt nh.t (1y diem hr cao 

xu6ng thp) d dua vào rã quét trting 1p phiic vii chm vOng Chung kháo. 

- Rá quét bng phn mm cong ngh di vOl cáo bãi vit dir thi d xac 

djnh mirc d tráng lap. Chi nhtrng bài vit cO tT l trOng 1p không qua 20% mOi 

dü diu hen  dua vão chm vOng Chung kháo. 

4.2. Vbng chung kháo 

Hi dng Chung khâo së t chuc chm thi và 1ira chQn nhrng bài vit xut 
sc nht, báo cáo Ban Chi dao,  Ban T chirc cuc thi d xét trao giài thu6ng. 

Viec 1a chn bài vit xut sc d trao giâi thixOng can cir vào kt qua thuc 

t, không nht thit phài xét dü s hucmg cáo giài Dc biet,  A, B, C, Khuyn khich. 
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4. Cong b và trao giãi 

Lê cong b6 và trao giãi cuc thi ducyc t chiirc vào tháng 10/2022, nhân dip 
04 nàm trin khai th%rc hin Ngh quyt s 3 5-NQ/TW, ngày 22/10/2018 cüa B5 
Chinli tn khóa XII v "Tang cixäng báo v nn tang tir tung cüa Dâng, du tranh 
phán bác cac quan dim sai trái, thu dch trong linh hInh mri". 

5. Kinh phi t chfrc cuc thi 

Kinh phi t chtrc cuôc thi do Hoc viên Chiuh tn quc gia H CM Minh b 
tn môt phn tir ngn sách nhà niiâc cp cho Hoc vin và kinh phi xã hôi hóa tr 
hoat dng tài trcr, h trn, quáng bá thucmg hiêu tii nguyen, hcip pháp cüa các 
doanh nghip, dan vj. Không huy dông kinh phi dizii moi hinli thirc di vri các 

tao gialnhóm tao giá tham gia dir thi. 

Cáo khoán kinh phi tài trçi, h trci, quâng bá thircrng hiu dirac sir dung 

ditng quy dinh v tài chInh hin hànli trong toan bô qua tninh to chüc cuôc 

Nainhâir  
- Dic VO Van Thung, TiJy viên Bô Chmnh 
tr, Thu?mg tnxc Ban BI thu Trung uong 
Dãng, Trung Ban Chi dao  35 Trung ucmg 
(dé báo cáo), 
- Thung tnrc Ban Chi dao 35 Trung uang, 
- Ban Tuyén giáo Trung uong, Hi dng 
L luan  Trung uang, Báo Nhân dan, Tap 
chi Cong  san, Hi Nhà báo Vi& Nam (d 
phôi hop thxc hién), 
- Ban Chi dao 35 cap tinh và tuang duong 
(dé triên khai thuc hiên), 
- Các ccr quan thông tan, báo chI, 
- Thuäng trirc Ban Chi dao 35 và các dan 
vjtri,rc thuôc HQc vin ChInh tr quc gia 
Ho ChI Minh, 
- Luu: VT, VPBCD3S Hpc viên. 



THELE 

Cuc thi vit chInh man v bão ye nn tang tu' tir&ng cüa Bang, 

dâu tranh phãn bác các quan diem sai trái, thu djch 

Ian thfr hal, näm 2022 

(Ban hành kern theo K hoach s 762 -KH/H VCTQG, ngày 25 tháng 02 nrn 2022 

cza HQC vin Ch[nh tr quóc gia TM ChIMinh) 

CHUtNG I. QUY JJ!NTI CHUNG 

Diêu 1. Muc dIch, nghia 

- Tip tue kh.ng dinh vi tn, vai trO, tm quan trQng cUa cong tác bão ye nn 

tang tir tithng cüa Dáng, du tranh phàn bác các quan dim sai trái, thii dich;  nàng 

cao nhn thirc và trách nhiem  cüa can b, dàng viên và nhân dan d6i vii viec  tlwc 

hiçn Nghi quyt s 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 cia B ChIiih trj khóa XII ye 

"Tang crng báo v nn tang tu tung cña Dáng, du tranh phan bác cac quan diem 

sai trái, thi dch trong tinh hinh mdci" (sau day gci tAt là Nglii quyt s 35-NQ/TW). 

Thông qua cuc thi, tip tc phát hien,  dào  tao,  bi duO'ng, rèn 1uyn itre  lucrng 

tham gia du tranli phân bác quan dim sai trái, thu djch, gop phn bào ye Dâng, 

Nhà nixOc, ch d. u do, hmnh thành mng hxth rng khAp bão ye vthig chAc nn 

tang tii tithng cUa Dáng, dAu tranh phàn bác các quan dim sai trái, thi djch. 

- Nâng can ch,t liryng cac 1iiyn hài vit chmnh luan trën báo, tap chi v bão 

ye nn tang ti.r üthng cüa Bang, dAu tranh phân bác các quan dim sai trái, thii djch, 

theo phircing châm kt hcp chat  chê gifta "xây" và "chng", trong do "xây" là ca 

bàn, "chng" phài quyt liet, hieu qua, "tAy cái dp dçp cái xu". HInh thành 

ngun bài vit phong phu, có chAt hrcing phiic vi trc tip cong tác cüa các Ca 

quan, dan vj, dia  phuang tuyen tnuyn báo ye  nn tang tix tithng cña Bang, dAu tranli 

phàn bác các quan dim sai trái, thu djch, gop phAn bào ye, tuyen truyên dithng lôi, 

quan dim, chil tnrang cUa Bang, chInh sách, pháp lust  cua Nhà nuâc, nhAt là Vn 

hen Dai hi dai biu toàn quc 1n th XIII cüa Bang và các Nghi quyêt Hi nghj 

Trung uang khoa XIII, cun sách "Met  s vAn d l 1un và thirc tiên ye chñ nghia 

xä hi và con dithng di len chü nghia xã hi 6 Viet Nam" cUa dng chI Tng BI 

thu Nguyn Phii Trçng. 

Biêu 2. Phm vi, dIi ttrçrng áp diing 

1. Th l nay quy djnh mic dich, nghTa, phm vi, di tucing áp diving, tác 
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già, s lixcing bài vit tham gia dis thi, tiêu chI xét chQn, co call giãi thrning, iniIrc 

thithng, ht so, quy truth, thu tuc, Hôi dng Giám khào và cách thüc t chtrc Cuôc 

thi vit chmnh lun v bão ye nn tang hr trnmg cüa Bang, du tranh phàn bác các 

quan dim sai trái, thu dich ln thi'r hai, näm 2022. 

2. Bâi vit tham gia dir thi phái là tác phm sang tao 1n du, có d trüng lap 

không qua 20% vth các cong trinh nghiên ciirufbài vit khác cüa chinh tác 

giálnhóm tác giã hoäc cña tao giàlnhóm tao giá khác, chixa dircic cong b6 trên cáo 

tp chi, sách, báo, bàn tin, cng thông tin diên tr cüa C0 cci quan Trung iidng, dia 

phucmg 0110 dn tnric thai diin giri tham gia dix thi. 

Lu'u j: D phuc vu trc tiEp cong tác báo v nn tang tw tu'&ng cia Dáng, 

ddu tranh phán bác cac quan dirn sai trái, thI d,ich, sau khi nhdn dzccrc bài viêt 

tham gia du' thi, các don vi td chic cuôc thi & cdp tinh và twcmg dzccing có th chzt 

d7ng xâ hi hóa các bài viet có chdt htcxng tat, nhztng khi giti v Ban Td chi'cc cuc 

thi phái kern theo rninh ching xä hôi hóa (photo bài dà däng tái trên báo/tip chI 

hoc bàn in nguyen trctng tit trang báo/tgp chI diçAn  t kern dithig link và bàn 

rnm). Sau khi nôp bài viê't di! thi, các tác giá có theA  däng tat tác phárn trên các cci 

quan bOo chI diwc cá'p có thdm quyé'n câ'p phép nhwng phái báo cáo và cung cap 

rn/nh chi-ng kern theo (nhu trên) v cc' quan, don v/ dä nh2n bài vilt. TIt do, Ban 

T chic cuç5c thi có can cii' xOc d,inh th&i dirn cong bô' cia bài di!  thi. 

3. D báo darn pham vi noi dung, tinh cht cüa cuôc thi, cáo bài vit thain gia 

d thi tuãn thu chat  chê the quy djnh cüa Ban T chirc v chü d& hInh thiirc th hin 

theo diing yêu c.0 cüa bài vit Tap  chi hoäc bài vit Báo. Nhung bài vit không dáp 

iirng yêu cu nay s bi loai ngay tir khi tip nhân, không dua vào chm thi. 

CHIfl1NG II. QUY DINH CU THE 

A . A , . , , , . , A . . A Djeu 3. Quy thnh ye tac gia/nhom tac gia, so 1iring bai viet dir thi 

1. Mi tao gialnhóm tác giã dixçrc giri 01 bài vit cho môi loai hinh tham gia 

dix thi (t6i da 02 bài vit cho 02 loai hinh). Mi bài vit gri tham gia dir thi gm 

bàn in va ifie mm (dinh dang Microsoft Word), minh chmg xã hi hOa (nu cO). 

2. Bài vit giri dix thi khong vi pharn Lut Báo clii, Lust Sâ htu in tue, Quy 

dinh dao  di.'rc ngh nghip nguäi lam báo Vit Nam, Quy tc sü diving mang xã hôi 

cüa ngtrôi lam báo Vit Nam, các quy dinh khác cüa pháp lust, không CO tranh 

chp v bàn quyn k lit then dim giri dir thi. 
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Diêu 4. Tiêu chI xét trao giãi 

I. Di vói bài viêt 

1. V clzü th, 01 dung 

Tác giàlnhóm tác giá xac dnh chü d bâi vit theo các nhóm chii d tp 

trung vào nhung vn d co bàn, trQng tam, nhrng vn d ni len v cong tác bão v 

nn tang U.x tuóng cüa Dàng, du tranh phàn bác các quan dIim sai trái, thu dch 

hiên nay, nhu: giá tn khoa hQc, each mang và th?n dai  cüa thU nghia Mae - Lenin, 

lii tmng H6 ChI Minh và nhftng d xut b sung, phát trin; ehU nghia xà hi và 

con du&ng di len thU nghTa xã hi Vit Nam hin nay; mO hInh phát trin cUa 

Vit Nam hin nay vOi cac giá tij ni bt (kt hcrp hài hôa gifta n djnh và phát 

tnn, ly con ngini lam trung thin, "khOn ai bj bó lai phIa sau", huy dng mQi 

ngun 1irc, dc bit là sir tham gia cUa nhân dan); l 1un v duOng lôi di mâi dt 

iimcc; bào v, vn diing va phát trin 1 lutn cUa Dà.ng v xây dimg, chinh don 

Dáng, du tranh phOng chng tham nhüng, tiêu eirc; nhung ni dung c& lOi, ni 

dung mOi cUa Van kin Dai h0i XIII cUa Dâng, cáe Hi nghj Trung rcrng khoá 

XIII; phiic hi va phát trin kinh t - xã h5i  sau djch bnh Covid-19; nhn dien  và 

xây drng lun cü du tranh phãn bác các quan dirn sai trái, xuyên tac cUa các the 

lirc thu djch, phàn dng, phn tCr cct hi trên tt cá các linh we; tong kt nhUng 

huh nghim qu, mO hlnh, each lam hiu qua và d xut giãi pháp, kiên nghi dê 

nãng cao hiu qua cong tác bão ye nn tang tu tir&ng cUa Dáng, du tranh phàn bác 

cac quan dim sai trai, thu dich (Phi ltc d/nh hwóiig chz d kern theo KI hogch). 

2. V Jilnh ti, ác 

- Bài vit thain gia dir thi là cac bài vit chmnh luri dixcc vi& bng ting Viet 

hoc ting dan tc ducie djch ra ting Viet)  hoc ting nuc ngoài, thuc mt trong 

hai loai hirih: Tap  chi (tap eM in hoe tap  chi  dien tt1) và Báo (báo in hoc báo dien 

tCr); bão dam quy djnh v hinli thUc sau day: 

2.1. TqpchI 

Bài vi& &rc tmnh bay duth dng met  bài vit chmnh lun trën tap  chi in 

ho.c tap  chj  then  tU vth các yeu cu eii th nhix sau: 

- Ten bài vit: vi& hoa (chi drn). 

- Ghi rO 1oi hinh bài vi&: Tap  chI. 

- Tom tht bài vit: không qua 150 tir, khoàng 10 dOng (in nghiêng). 
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- Tir khóa: gm 3 dn 5 tir khóa. 

- Dung hrcrng bài vit: Ti thiu 4.000 tr - ti da 6.000 tir (khong tInh chü 

thIch và tài 1iu tham kháo, thông tin tác gin). Bàn in Va file mm bài vit dmh 

dang A4, c& chft 14, font Times New Roman, dan each 1,5; 1 trên 2,5 cm; 1 duth 

2,5 cm; l trái 3 cm; 1 phái 2 cm. 

- Chü thich tai 1iu trich dn: d r cui trang. Di vci sách báo tiMg Viet 

ghi rO tác giá (nàm), ten sách, nhà xut bàn, ncli xut bàn, tap s trang trich dn. 

D6i vOl sách báo nrn9c ngoài xut bàn bang ting Vit thi sir dung bàn djch 0 lan 

xut bàn mth nht. Ten sách và ten ngirOi nuOc ngoài du vit bang tiêng cüa nirOc 

dã xut bàn n phm, không phiên am, chuyn ngfr hoc dch tnt nhfrng ten dã 

dixçic Viêt hóa (nh'tr Tnrng Qu6c, Nhat  Bàn, Thai Lan,...). Nu sir dung nguôn tài 

lieu chua ducic cong b trên sách báo hoãc chi ducrc phép dung han ch thI phái ghi 

rO ten cci quan quàn 1 tài 1iu, k hiu tài lieu. 

- Tài lieu  tham kháo: xp ten tác gin (nu không xác dnh di.rqc tác giá thi 

xp theo ten cci quan hoác ten tài lieu) theo A,B,C vOl gm: Ten tác gin (näm), ten 

sách, nhà xut bàn, noi xut bàn, tap s& 

2.2. J3áo 

Bài vit duçcc trInh bay dirOi dung mt bài báo chmnh luân trén báo in hoäc 

báo din ti:r vOl các yêu cu cu th nhu sail: 

*D6jvOjbáojn 

- Ten bâi vit: vit hoa (chf dam). 

- Ghi rö th loai bài vit: Báo in 

- Tom tat bài vik không qua 150 tir, khoàng 10 dOng (in nghietig). 

- Mt bài vit không qua 5.000 tir (không tInh chñ thIch tài 1iu, thông tin 

tác gin). Bàn in và file mm bài vit djnh dang A4, c chit 14, font Times New 

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

- Chü thIch tài lieu trIch dn (nu có): Tninh bay nhu di vOl bài Tap  clii. 

* D6i vài báo din tir 

- TOn bài vit: vit hoa (chit dam). 

- Ghi rO th loai bài vit: Báo then  tir. 

- Sapo: không qua 60 tir, khoàng 4 dOng (in nghiêng). 
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- Mt bài vit không qua 2.000 tir (không tInh chii thIch tài 1iu, thông tin 

tác giä). Bàn in và file mm bài vit djnh dtng A4, ct chit 14, font Times New 

Roman, dan each 1,5; 1 trên 2,5 cm; 1 duài 2,5 cm; l trái 3 cm; lê phái 2 cm. 

- Chü thIch tài lieu trich dn (nu cO): TrInh bay nhu di vói bài Tap  chI. 

Nu bat vth dat thl có th tách thành nhiu kj, mth kj' có dung 1ucing nhu' 

m5t bat v/at dç5c 1p  (lchông qua 2.000 tIc,) và không dat qua 3 k)). 

- Bat di thi cüa các tác gtá së ducrc to chi'c chdm kIn, vi v2y dê ngh tác 

giá/nhóm tác giá cung cd thông tin cá nhán a m3t trang riêng dmnh kern phIa sau 

bat viat (không dt thông tin clia tác gtá gn v61 Mt ci ni dung nào cia bài v/It,), 

trong do ghi rO: HQ và ten, bt danh, cha'c danh khoa hQc ('chuyên nganh), chic vii 

cong tác, d.ia chi hen h, diçn thogi và dja chi email. 

- Nhtng bat v/It không dáp th'ig các quy d.inh v ni dung và hinh thic nêu 

trên b cot làphgm quy ('bi low). Ban T cht'c cuc thi không hoàn trã cOc bat viêt 

phgm quy nay. 

II. Di vOl tp th 

Ban Clii dao  35 cp tinli và ti,rcmg drong t6 chute trin khai sâu rng, sang tao 

cuc thi t?i Ca sO, phiic vti có hieu  qua viec thtjc hin Nghj quyt s 35-NQ/TW cuia 

B ChInh tn tui dan vi,  dja phurcmg, cO n1iiu bài vit tham gia dir thi dat  ch,t hrcmg 

tt (co It nMt 01 bài vit d'iroc Ban T chute cuc thi trao giãi B tr len). 

Diêu 5. Co câu giãi và hInh thfrc khen thu*ng 

1. Cociugiái 

- Di vâi tác phm: Ban Chi dao së trao 01 giái Dc bit, 05 giài A, 10 giãi 

B, 15 giái C và 20 giái Khuyn khIch cho các tác phàm thuc loai hInh Báo và 01 

giài Dc bit, 05 giài A, 10 giái B, 15 giái C và 20 giái Khuyn khIch cho các tác 

phm thuc loai hInh Tap  chI. 

Ngoài giài chInh thic, Ban Chi dao  cuc thi trao tng 20 giãi Triên vQng cho 

bài vit d thi càa tác giá là doàn viên thauh niên, sinh vien lQt vao vOng Chung 

kháo và có s dim cao nht trong s bài cUa doàn viên, thanh nien, sinh viên. 

- Dôi vii tp th: Ban T ch'(rc sê trao 15 giái tp the xuât sac. 

2. ffinh tIiác khen tluthng 

2.1. Gtái thwOiig cho tác phdm 
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Di vi giài thuthig cho tác phm (bao gm giái Dãc bit, A, B, C, KhuyM 

khIch, Trin vong): Mi tác giâlithórn tác giá dat  giái duçic tng Giy chmg nhn cila 

Ban Chi dao cuc thi, Cip luu nim va tiM thixng. 

2.2. Giái tp theA  xudt sc 

Mi tp tli dat  giái xut sc dircic tang Bng khen cüa Giám dc Hçc vin 

ChInh trj q116c gia H ChI Miith, Cñp hxu nim và tiM thuâng. 

DiM 6. Ban To chfrc cuôc thi 

1. Ban T chfrc cuôc thi do Hoc viên Chinh trj quôc gia Ho ChI Minh ra 

quyt dinh thành lap, có nhim vii thành 1p Hi dng Giám khào (Hi dOng Sa 

khão và Hi dng Chung khao), T thu k, cac b phân giüp viêc và t chiirc các 

hoat dông lien quan dn cuôc thi. 

2. Ban T chüC cuôc thi duGc si'r dung con du cüa HQc viên Chfnh tn quc 

gia H Chi Minh trong qua trhih hoat dông. 
A .. .( A 

3. Ban To chuc cuoc thi ducic quyen su diing bai viet tham gia dir thi de 

dang tái trên cac phucing tiên tmyM thông và trên mang  xã hi phiic vi cong tác 

tuyên truyM v báo ye nM tang tir tu6ng cüa Dâng, du tranh phán bác các quan 

dim sai trái, thu djch. 

DiM 7. Don vj Thtrông trirc cuc thi 

Dcm vj Ththng trrc cuôc thi là Van phOng Ban Chi dao  35 Hoc vin 

Chinh trj quc gia H Chi Minh. 

0cm vi Thithng tnrc cuôc thi CO trách nhiern: 

1. Chñ tn, phi hçip vOi các dcin vi lien quan t chirc triM khai, ph bi&i, 

huthig dn thuc hien  Th l cuc thi tâi các dcin vj, cá nhân lien quan. 

2. Du mi nhn bài vit do các dmi vj, dia phumig gcri v tham dir cuôc thi; 

tap hcip, 1ixa chn, d cir các bài vit va tap th dáp img tiêu chI dira vào xét chon. 

3. Chü tn, ph6i hcip tham mini v ni dung và bão dm v cci sdi vat  cht 

phiic vi qua tninh lam viêc cüa Ban T chiirc cuôc thi và Hi dng Giám kháo. 

4. Chü tn, ph6i hap vth các dcin vi lien quan huy dng hcip phap ngun tãi 

tr tir các t chüc, cá nhân üng h, h trci cho qua trinh th chüc cuôc thi. T 

cliirc quail 1 nguM tài trçi theo các quy dmh v quail l tài chInh hien  hanh. 

5. Ph6i hcTp vài các dciii vi t chirc L cong b6 và L trao giái cuc thi. 
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Diu 8. Hi dng Giám khão 

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

Tnràng Ban. T chrc cue thi ra quyt djnh thành lap trén Co sâ d nghj cüa don vi 
Thinmg trirc cu5c  thi. 

2. Giüp viec  cho Hi dng Giám khào cO T gitp vic do Tnring Ban T 

chirc cuc thi ra quy& dinh  thânh lap trên Ca si d nghi cüa dcm vj Thng tnrc 
cuc thi. 

3. Hi dng Giám khào xay chmg Quy ch chm thi phii hcip vâi yêu câu cüa 

cu6c thi và Lut Báo chI. 

Diu 9. Phiro'ng thtrc nhn bài viêt, ho so' thy thi 

- Các tác giàlnhóm tác già là can b, dâng viên, cong chirc, viên chirc, ngithi 
lao dông thuc cac ban, b, ngânh Trung ucing và dja phucmg gi1i bài vit dir thi 
(gm bàn in và file mm) v du mé,i Ban Chi dao  35 cap tinh và turong dircmg 
(nêu tai muc 3, phn V K hoach t chüc cuc thi). Tác giàlnhóm tác giã là nhân 

dan dang sinh sng tai  dja phucing nao thI gri bài vi& di,r  thi v du mi Ban Chi 

dao 35 cp tinh cüa dija phurong do. 

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

tin.h và turcmg throng 1p h so dir thi và giri v Ban T chirc cuc thi theo dja chi: 

Van phông Ban Chi dzo 35 - HQC viçn hInh tr; quc gia HO' Chi Minh, so 

135 Nguyên Phong Sc oIc: so' 419 Hoàng Qu6c Via), qu2n Cdu Gidy, TP Ha 

.A'5i. Din thoQi: 0909.581.987 (d3ng chi J-Jo DInh ThQo). F)dng thô'i, gtifile mém 
v email: thiviet35hcrna(àgmaiL corn.  Ni dung ho so dr thi thrcic quy djnh tai 

Diu 11 cuaThlnày. 

- Các táe giàlnhóm tác giã là can b, dlâng viên, hQc viên, sinh viên cña Hçc 

vien ChInh trj qu6c gia H ChI Minh gri bài vit dir thi (gm bàn in và file mm) 

theo dAu mi cac don vj trirc thuôc Hc vin (së có van bàn hithng d.n riêng). 

- Các tác giàlnhóm tác giã không thuc nhóm d6i turclng giri bài v Ban Chi 

dao 35 cp tinh và thong throng hoc HQc vien  ChIuh trj quc gia Ho Chj Miith thI 

gri bài vit tham gia duj thi (gm bàn in và file rnm) tiçrc tip v Ban T chirc 
cuc thi theo dia chi: Van phông Ban Chi dao 35 HQC vin ChInh trl quc gia H 
ChIMinh, s 135 Nguyên Phong Sác (hoic: sci 419 Hoàng Quóc Viet),  qun Cdu 

Gidy, TP Ha Ni. Din thogi: 0909.581.987 (&ng chI Dào Dlnh Thgo). Dng that, 

gth file mm ye' email: thiviet3Shcrna2maiL corn. 
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Ban T chüc cuôc thi không chu trách nhim nu bài vit tham du cuôc thi 

b that lac hoãc hu hông do li ciia bun diên. Tác phm g1ri dir thi không hoân trâ 

lai trong mQi tnnmg hcip. 

1)iu 10. Th?ri gian nhn bài vit, hi so dir thi 

Ban T chiirc cuôc thi nhàn bâi vit, h so dir thi chum nht vào ngày 

30/7/2022 (tInh theo d.0 biru din). 

Diêu 11. Lp hi so dtr thi 

H so dir thi do Ban Chi dao 35 cp tinli và tirong duong lap, gôm các san 

phm san: 

- Báo cáo thng kt qua trinh trin khai cuc thi i tai co quan, don vj, dja 

phirong (nêu rO hirth thirc trin khai, tng s6 bài dçr thi thu ducic và s bài dir thi 

theo trng loai hhih; s bài gri dir thi v Ban T chute cuc thi sau khi thm djnh, 

dánh giá). 

- Th6ng kê danh  sách tng s bài vit dir thi dâ thu nhn duoc; danh sách 

các bài vit san khi thm dnh, danE giá và gun v Ban To chute eue thi (theo man 

cüa Ban T chure cuc thi-djnh dang Microsoft Excel). 

- Ni dung các bài vit gl'ri dir thi san khi thm djnh, dánh  giá (ban in và file 

mm) và minE chirng kern theo vii các bái vit dã duçrc dang tái: 

+ Bàn in: 01 bàn in bài vit trên kh giy A4; thông tin tác gin (gm: Ho và 

ten, but danE nu có, nãm sinE, he ham, hc vj, chuirc danh hin tai, don v cong 

tác, s6 din thoai, E-mail), in thánh trang riêng d r cni bài vit. 

Các bài vit dã cong b gui kern bàn in chinh hoãc sao chiip tur Tap cM, Báo, 

nhung phài sach,  dçp, rO rang. Nu tác phm có sir tip n6i nhó lé phái cat dan phn 

tip n6i trên giy trng kh A4 hoãc A3 và dánh s trang rO rang phn tiêp ni. 

+ File rnm bài vit vi drnh dang  Microsoft Word. 

Diu 12. Quy tr'mh xét, 1ra chQn Va cong bô, trao giãi 

1. Vông so khão 

- T Thu k giUp viêc tin hânh dành giã ban dâu các bãi vi& gCri ye Ban T 

chute cnc thi theo Th lé dã cong b. Các bài vit dáp i'rng yen can ye chü d& kt 

cu và Mnh thiirc trinh bay sê ducic dira vào chm so khâo. 
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- Hi dng Sci khâo tin hành chm thi. Can cir vào kt qua chm sci khão, 
Ban To chute së lua chQn nhttng bãi vit có cht hxcmg Mt nht (1y diem tr cao 

xuông thp) d dim vao rà quét trung ltp phvc vu ch.m vông Chung kháo. 

- Rà quiét bang phn mm cong nghe d6i vOi các bài vit d thi dê xáe djnh 

müc d tri111g lap. Chi nhfrng bài vit có 1 tthng l.p không qua 20% mi dü 

diu kin dura vào chm vOng Chung kháo. 

2. Vông chung kháo 

Hi dng Chung khão tin hành chm thi và kra ehQn nhfrng bài viet xut sc 

nht, báo cáo Ban Clii dao, Ban T chute cuc thi d xét trao giài thurmg. 

Vice 1ira chon bài vit xut sAc d lrao giài thuxng can cur vào kt qua thirc t& 

không nht thit phái xét dU s krcmg các giái Dc bit, A, B, C, KhuyOn khIch. 

3. Cong b và trao giái cuc thi 

L cong b va trao giái cuc thi ducye dtr kin M ehirc vào tháng 10/2022, 

nhân dip  04 näm trin khai thixc hiên Nghj quyt s6 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 

cüa B ChInh fri khóa XII v "Tang cumg bào v nn tang tir ti.ring cña Dáng, dAu 

tranh phàn bác cac quan dim sai trái, thiu djch trong tinh hInh mói". 

Biu 13. Kinh phi phuic vii cuc thi 

1. Kinh phI M chüc cuoc thi trfch ttr ngun kinh phi cüa H9c vin ChInh frj 

quc gia H ChI Minh và kinh phi tài trci, h trci tir nguyen, hcip pháp cUa các t 

chüe, cá nhân. 

2. Các khoan kinh phi dircic sur diing cong khai, dung quy djnli. v tài chInh 

hin hành trong toân b qua trinh vn hánh chm và trao giái thithng. 

3. Van phOng Ban Chi dao  35 Hoc vin ChInh irj quc gia H Chi Minh - 

Dan vi Thuthng tRrc  cu)c thi là dan vi trtrc tip quân 1 và d xuAt vâi Ban T 

chute cuc thi viec  sur  dvng  kinh phi phuc vi cOng tác M chute giãi theo quy djnh 

hin hành cüa Nhà nuàc và cUa HQc vin Chinh fri quc gia H ChI Minh. 

Diu 14. Giäi quyt khiêu nai, to cáo và xur 1 vi phum 

1. Càc t chuc, Ca nhân có quyn khiu ni v k& qua cuc thi và nhüng vi 

pham quy djnh, trInh tir, thñ tue chm thi. Dcn khiu nai phâi ghi rô h, ten, da chi 

và 1 do khiu nai  và gfri cho dan vj Thurrng tWc  cuc thi. 

Dan vi Thuxng tnrc cue thi cO tráeh nhim xem xét và trã lôi dan khiu 

nai, bào cáo kt qua giái quy& khiu nai  len Ban T chuc cuc thi. KhOng xem xét 
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dan không có ten, dja chi không rO rang hoäc mao  danh. 

2. Bài vit tharn dr cuc thi nu vi phrn Lut S hfru tn tue, Lust Báo chI 

và cac quy dinh cüa Nhà nir1c cO lien quan và Th lê nay, Ban T6 chüc cuôc thi s 

thu hi giái thithng (nu co), thông báo Ca quan chrc näng d giãi quyêt theo quy 

dinh ctia pháp 1ut hien  hành. 

Diêu 15. Diêu khoãn thi hãnh 

1. Bàn Th lê nay dã ducic Ban T chiirc cuoc thi xem xét thông qua và Co 

hieu luc thi hành k hui ngày k. 

2. Trong qua trinli thuc hien,  nu có dim nào chua hccp 1, dan vj Thu&ig 

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

vi thuc M.i. 



PHU LUC 
Dnh hurOng chü d bài vit tham gia Cuc thi vit chInh 1un 
v bão 4 nn tang hr ttr&ng cüa Dáng, dâu tranh phãn bác 

các quan dim sai trái, thu dch 1n thir 2, 11am 2022 
(Ban hành kern theo Ke hoach so' 762-KH/HVCTQG, ngày 25 tháng 02 nárn 2022 

cza HQC vin ChInh tr quc gia  H ChIMinh) 

Nhóm 1. Bão v, van dung vàphát trthz chü nghia Mdc-Lênin, tu' twOiig 

Ho Ozi'Minh; nhân diên, du Uanh vOl các luin diu xuyên 4w ban chat khoa 

hoc, each mang cüa cizü nghia Mác-Lênin, lit twOng Ho ChI Mini,, bao gOril 

các djnh hu&ng chU d sau day: 
- Bão 4,  khng djnh vai ITo vâ nghia thEi dai  cüa chU nghia Mac - Lenin, 

Pr ttxing H CM Minh, gn v9i du tranh phãn bác các 1un diu phil nhn, ha 

thp vai trO và nghia th?yi dai cüa chü nghTa Mac - Lenin, Pr ttr6ng H ChI Minh 

- Khng djnh và cii th boa nhfmg nguyen 1 ca bàn cüa chü nghia Mac - 

Lenin, Pr ttthng H Clii Minh, các giá tn bn vtrng phü hcip vOi thijc tiên ella Viet 

Nam; chi rO vn d cn b sung, phát trin; du tranh phàn bác 1un diieu  xuyên 

tac ella các th 1irc thu djch v vn d trén;... 
NhOm 2. N/ian diêi, va itu Iran/i, p/iOn bác các quan diem sai trOi, thà 

djcii chóng phO DOng, N/ia n:thc, con dithng di len chO nghia xâ h3i 0' Vit 

Nam hiên nay và sit ng/ziêp diii mOi, gOp phiii bOo v, lan tOa Nghj quyêt D(li 
hi XIII cOa BOng và cOc ngizj quyêt quail trQng cOa Trung wilng kl,Oa Xlii, 

tOe phiim "M(31sô viii, d lj lu(in và thrc tthi v cizO ngizTa xa /ii và con dw0'ng 

di len chO nghta xa iz5i 0' V4t Nam" cOa ding chI T6ng Bit/it Nguyen PhO 

TrQng, bao gm các dnh hithng chil d sau: 

- Phân tIch lam nO noi ham mô hinh, dte tnmg ella chll nghia xâ hi Viet 

Nam, 05 bài hQc kinh nghim, 10 mi quan h lan duçic Van kin Dai  hi XIII 

dlla Dàng d cap, gn vii viêc dAu traith, phàn bác nhttng 1un diu xuyên tac  dlla 

các th 1irc thil djch. 

- Kin nghj chll trwYng tip tc xay dung du6ng 1& di mOi, chInh sách 

phuc hi, phát trin kinh M - xã hi trong tring thai "bInh thirmg mOi", g.n vth 

du tranh phân bác các lun dieu  xuyên  tac,  hi dmg tlnh hlnh djch bnh Covid-

19 d chng phá Dàng, Nlhâ nrnic. 

- Nhn din, du tranh phân bác lun dieu  mth ella các th lrc thu djch, 

phàn dng, cy hi chfnh tn lcii diing vn d "dan chll", "nhân quyên", "ton giáO", 
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"dan tc", "x hi dan su", "tix do ngôn 1un", "tij do báo chi", "an sinh xã hi", 

"phi chinli tn hóa 1rc lucrng vu trang" d chng Dãng, Nhà nizOc. 

- Kin nghi hoàn thiên 1 1uin v dithng 16i di mOi dt rnxâc, gn vci du 

tranh phán bác cac luân diêu xuyên tac các vn d 1 lun, thirtC tiên v duEing 1Ô1 

di mOi dt nuóc. 

- Kin nghj hoàn thiên 1 luan v chñ nghia xã hi và con &thng di len thñ 

nghia xã hôi y Viêt Nam hiên nay, gn vOi du tranh phn bác các 1un dieu xuyen 

tac cac vn d 1 luán, thizc tin v chü nghia xã hôi và con diRrng di len chü nghia 

xã hôi y  VietNam. 

- Bão ye, van dung và phát trin 1 1un cña Dâng v nâng cao näng lirc 

lãnli dao, cm quyn cüa Dâng, xay dung Nhà nuic pháp quyn xã hôi chii nghia; 

nn dan thu xã hi chñ nghTa; nông nghip, nông dth, nông thôn; kinh t tp th; 

cong nghip hóa, hiên dai hoa; Cong tác can b; di ngoai; phát huy kh6i dai  doàn 

kt toân dan tc; xay drng, phát 1Tin van boa, con ngi±i Viêt Nam; gãn vO'i dâu 

tranh phân bác các lun dieu  xuyên tac v vn d trên. 

- Bào ye, van dimg va phát tnin 1 luan cüa Dâng v xây dvng,  chinh don 

Dang; ktiicp xây dung Dàng v chinl1 tn, tu tithng, t chrc, can b; xây drng Dàng 

a h thng chinh tn; gn vOi du tranh phân bác 1un dieu  xuyên  tac  v vn dê trên. 

- Báo ye, van dung và phát frin l luân cua Dâng v du tranh phOng, cMng 

tham nhung, tiêu cuc; gn vói dki tranh phân bác các luãn dliêu xuyên tac  13 luân, 

thuc tin, kt qua phOng chng tham nhüng, tiêu circ. 

- Kin nghi hoân thiên chinh sách phát trin theo cách tip cn và yOu câu 

rnri là hmnh thành dng b th ch phát trin dt nrncc dun chü yu vào nên tang 
khoa hoc-cong nghê va di mi sang tao,  phát huy cao d nhân t con ngiri là 

chà th phát trin, tao  dng hrc manh me d dt rnnc phát tnin nhanh, bn vng, 

thoát khOi nguy Ca tiit hu, kl1ông rcii vao "bay thu nhâp trung bInh", thtrc hien 

thànli cong miic tiêu tri thânh nmc phát tnin, theo djnh ht.ràng xã hôi chit nghIa 

vào gitta th kr 21; gn vi nhân dien,  du tranh phân bác các lun dieu  xuyên  tac 
v vn d trên. 

- Nhn dien,  phê phán cac biu hiên lech lac, "lech chun" trong xã hi;... 

Nlióm 3. Thrc tilt, và kin/i nghim ti chá'c bdo v nên tang (U' twö71g Cüa 

L)dng, ctáu tranhphdn bdc các quaii dun, sai trái, thà d'jch trong tin/i hun/i mO'i. 
- Mt s6 vn d dat ra vii bào ye tang tix tLr&ng cüa f)àng, phân bác các 

quan di&n sai trái, thu djch theo tinh thn Van kien Dai hi XIII. 

- Nhftng yu t6 tác deng dn cOng tác bào ye nn tang tir tixâng cña Dâng 
hiên nay. 
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- Phát huy vai trO cUa các chii th trong nhiëm vu bão v nên tang tu ting 

cUa EDâng hin nay nht là lirc lucmg Tuyên giáo, báo chI, dioân viên thanh niên, 

sinh viên, giáng viên l3 1un chInh tn, cp Uy, thu tnr&ng các Ca quan, dan vi). 

- Nâng cao hiu qua giáo duc l lun chirih trj trong nba tnthng, gop phn 

báo v nn tang Pr tirng cüa Ding. 

- Bi thrcng 1 tu6ng each mng, dao  due, 1i s6ng van hóa, nâng cao lông 

yêu nrnc, tir hào dan tc cho th h tré 

- Dira vao nhân dan d bão ye nn tang Pr tithng cia Dâng; tang cir?ng sr 

tham gia cUa ngui dan trong cong tác báo v nn tang tir trning cüa Dang, du 

tranh phân bác các quan dim sai trái, thu dch trong tinh hInh mOi. 

- Vn dung  sang to các nguyen tc phucing pháp 1un cila chü nghTa Mac-

Lenin trong du tranh bão v nn tang Pr ttIng cüa Dâng, phân bác các quan dirn 

sai trái, thu djch (khách quail; toàn din; phát trin; ljch sir - Cu th& thirc tiên). 

- Di md Co ch, chInh sách, hoân thin khuôn kh pháp 1 cüa cong tác 

bàn v nn tang Pr üthng cüa Dàng. 

- Ph6i hcp lc lixçmg trong bão v nn tang Pr tixing cüa Dâng. 

- Di mth ni dung, phuang thuc tuyên truyn bàn v nên tang Pr tung 

cüa Dàng;. . .1. 
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Mgu O1-BTC 

DANH SACH TONG SO BAT VIET THAM GIA CUQC Tifi VIT CE[INH LU2N LAN Till]' HAT, NAM 2022 

Don vj/dja phirong:  

Stt Ten bài vi& The 1oi H9 và ten tac gia Ngh nghip/ Chfrc 
CÔ tác 

Din thoi 
lien h 

Naày nôp 
Thô'i gianfNo'i 

dàng tãi 
( dã dáng tái,) 

1 

2 

3 

4 

5 

LANET D4O DI1N VJJDTA  PHING 
(K ten, dóng du) 

*Ghj chá. 

- Tng s bài vit di.r thi gth v dcm vjldja phucrng thng ké theo danh sách nay. 

- Ct "The1  loçzi": Cn ghi rO bài vit dir thi thuc mt trong các th 1oi: Báo in/Báo din tir/Tp chi inITp chI din tir. 

- Ct "Th&i gian/Ncri däng tâi": Nu bài vi& dir thi däi däng tãi (xã hOi  hoá) trên the phuang tin thông tin dai  chiTing sau thai dim gi.ri dr 

thi thI ghi rO th?i gian va nai clang tél. Nu bài vit chixa clang tâi thI d trng hoc ghi "Khóng". 



Mu 02-BTC 

DANII SAd BAI VIET THAM GJA CUQC Till VIET CIIINII LULN LAN TE[U HAl, NAM 2022 

Do'n vjldja phiro'ng:  

Stt Ten bai viet The loal Ho va ten tac gia Nghe nghiep/ Chirc 
vulNoi cong tac 

Bien thoai 
hen he Ngay flop 

Thô'igianfNoi 
dang tai 

(neudadangtai) 

1 

2 

3 

4 

5 

LANH D4O D€N \TTJDJA  PIIING 
(K ten, dóng dâu) 

- Cãc bài vi& gl'ri v Ban Tè chirc cuc thi thng kê theo danli sách nay. 

- Ct "The2  logi": Cn ghi rO bài vit dir thi thuc mt trong các th loai: Báo infBáo din tfr/Tp chI inITp chi din t1r. 

- Ct "Thô'i gian/No'i däng tái ": Nu bài vit dci thi d ding tãi (xã hi hoá) trén cãc phucing tin thông tin dai  chüng sau thai dim giiri dir 

thi thI ghi rO thai gian và no'i clang tâi. Nu bài vit chiia clang tâi thI d trng hoc ghi "Khóng". 


