
DANG BO TIN}I BAC NINH BANG CONG SAN VIT NAM 
DANGUYIcHOICACC€IQUAN 

VA DOANH NGHIP TINTI B& Ninh, ngày66 tháng 7 nám 2021 

Sá:MJ-CV/DUK 
V/v hzthng th'zg cuç5c thi viêt 

chInh luan  khoa hQc ye báo v 
nên tang tw twang cia Dáng 

KInh ga'i: Các chi b, dâng b Co s6 

Thirc hin Cong van so 524-CV/HVCTQG, ngày 20/5/202 1 cüa Hoe viên 

ChInh trj Quôc gia Ho ChI Minh ye vic "Phô'i hcrp to' chic trien khai cuoc thi 

viê't chInh 1uç2n khoa hQc ye' báo v nên tang tu tzthng cza Dáng"; Cong van s 

212-CV/BTGTU ngày 03/6/202 1 cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy v vic hu&ng 

üng cuc thi vit chInh 1un khoa h9c v báo v nn tang tu tuô'ng cüa Dãng"; 

Ban Thuing v11 Dãng üy Khôi các Co quan và Doanh nghip tinh d nghi: 

1. Ban Tuyên giáo Bang üy Khi 

- Chü trI, pMi hqp Ban Biên tp Cng thông tin din t Dâng bô ii các. 

Co quan và Doanh nghip tinh dãng k hoich, th 1, h thng chü d bài vi C 

cüa cuc thi len Cng thông tin din tir Dâng b Kh& các Co quan và Doanh 

nghip tinh Bàc Ninh, dja chi http://dbkcqdnbacninh.vn  chuyên myc Hwthig dn 

nghip vy - Myc djnh hzthng cOng tác tuyên truye'n. 

- Tham muu gii1p cap üy chi dao  tuyên truyn vci hInh thrc phü hçTp, tao 

sic lan tóa rng rãi, nhm thu hut dông dão can b, dâng viên tham gia vi&t bài 

huâng irng cuc thi; khuyên khich, dng viên can b, dâng vien lam cong tác 

tuyên giáo tham gia vi& bài hixñng iirng cuc thi. 

2. Các cap üy cr s& 

- Chü tn, phôi hçTp vi lãnh dao  CáC co quail, dcin v, doanh nghip dãng k 

hoch, th l, h thông chü d bài vit cüa Cuc thi vit chInh luân khoa hoc ye 

bào v nen tang tu tu&ng cüa Dâng len trang thông tin din tir cüa co quan, don 

vj, doanh nghip; 

- Chi dao  cOng tác tuyên truyên, tao  süc lan tôa rng rãi, nhm thu hut 

dOng dáo can b, dáng viên tham gia vi& bài hithng 1rng Cuôc thi. 
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* Tiuri gian nhin bài vilt dr thi tü sau khi cuc thi dugc phát dng dn 

h& ngày 15/8/2021 (tInh theo dá'u bwu din). 

* Dja chI nhin bài viêt dt liii: Van phông Ban Chi d.o 35 H9C vin ChInh 

trj Qu& gia Ho ChI Minh, tang 10, nhà A17, so 135 Nguyn Phong Sc (hoc 

s 419 Hoàng Quôc Vit), qun Câu Giây, thành ph Ha Nôi. Email: 

thiviet3 5hcmgmai1. corn. 

D ngh các chi bç5, dáng bç5 cci s& quan tam chi dçio và td chz'c thur hin.t 

Nth nhân: 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy, 
- D/c VU Minh Hiêu, UVBTV, Trix&ng Ban Nôi chInh 
Tinhüy, phii trách DBK, 
- Các Ban Xây dimg Dãng, Van phOng, Doàn the Khôi, 
- Các dông chI UVBCH Dãng b Khôi, 
-Nhiikmnhgiri, 
-Liru:BTG,VP. 

Nguyn Hal Yen 
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BAN CRAP HAN}I IRUNG I1CNG DANG CONG SAN VI1T NAM 
HOC VIEN CHNH TilT QUOC GIA 

HO CHI l\flNH 
* 

S 224-KH/HVCTQG HàNç5i, ngày 19 tháng 5 näm 2021 

KE HOJCH 

To chfrc cuôc thi vit chInh h4n khoa hoc 

"Bão v nn tang Pr turng cüa Dãng, du tranh phãn bác 

các quan diem sai trái, thñ dch trong tIiih hInh mô'i" 

I. MTJC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Khang djnh vi tn, val trô, tam quan trong cüa Gang tác bão v nn tang 

tii träng cia fàng, du tranh phãn bác các quaii dim sal trái, thu djch trong 

tinli hinh mâi; gop phn báo v, tuyên truyn quan dim, chi tnloiig, duô'ng li 

ciia Dang, chinh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuàc, trong do cO ni dung các Van 

kin Dii hi dai  biu toàn qu& ln thu XIII cüa Dàng. 

- Nâng cac nhn thirc Va trách nhiem ciia di ngü can bO,  dâng viên, giâng 

viên, cong chirc, viên chirc, ngirai lao dng cüa Hoc vin Chitth trj quôc gia Ho 

Clil Minh và các Hc viên trçrc thuc (sau day gçi tat là Hçc vin), các Ban 

Tuyên giáo tinh ui', thành u' trrc thuc Trung uong, Trtthng cl-ifnh tn tinh, 

thành pM ti-crc thuc Trung uong, Trur&ng can b c11a bO,  nganh, doàn the Trung 

ircrng (sau day goi tt là Ban Tuyên giáo cap tiuh, Tnxông chinh trj cap thih), cac 

Ban Tuyên giáo huyn thàah thi u tnTrc thuc tinh, Trung tam chlnh tr 

huyn, thânh ph6, thi xa trirc thuc tinh (sau day gçi tht là các Bn Tuyên giáo 

dip huyn, Trung im chInh trj cap huyn) d6i v&i cong tác báo v nn tang tir 

tudcng cña Dang, dau tranli phân bác các quan dMm sal trãi, thu djch trong tinb 

hinh mOi. Qua do, rèn luyn cho can b, dãng viên ye nàng lixc tLr duy 1)' lu.n, 

näng 1irc n]a9n  din, dau tranh, phán bác các quan dim sal trái, thu dich  trên lThh 

vcrc tir tir&ng, l' lun, vn hoc, ngh thut và trên k.hông gian m?ng. 

- l-finh thnli ca s6 dü lieu  phic vij ngbiên cru, giãng day, hoc tp 1' 1un 

chfah tii và tuyên truyn trên các Tap  clii, bàn tin, kênh truyn thông cüa Hqc vin, 

Ban Tuyên giáo và TrLrrng chinh tn cap tinh v baa v n tang tir turOng cüa 
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Dng, d.0 tranh phrn bác các quan dim sai tii, thi djch, kt qua thirc hin Nghi 

quy& s 35-NQ/TW, ngày 22/10/20 18 cüa BO ChInh tr khóa XII v "Tang cuàiig 

bão v nn tang tt.r tithng cüa E)ng, du tranh phàn bác các quan dim sai trái, thii 

dch trong tinh hiuh mth" (sau clay gçi t.t là Nghj quyt s 35-NQITW) a Trung 

hang và da phixong. 

- Ghi nhn, biu dircmg vâ ton vinh các tác giã, nhóm the già có bãi vMt 

chiuh 1un xut sc tiêu biu và các tp th có nhiu bài vit tham gia, dat giãi. 

2. Yêu câu 

- Huy dng sr tham gia doug dáo cüa can b, dang viên, giang viên, cong 

chirc, viên chirc, ngix?i lao dng cña HQc vin, các Ban Tuyên giáo và Tnthng 

cliInh trj cp tinh, Ban Tuyên giáo và Trung thin chinli tri ôp huyn. 

- Chap hàuh thing cliii tnrcrng, dirng 1i ciia EDãng, climb sách, pháp lust 

ciia Nhà nuàc và các quy ch, quy djnh có lien quan ciia HQc vin Chmnh trj 

quoc giaHo Clii Minh 

- Cong tác chun bi, t chirc cuc thi phái duçic tin hành chu dáo; cOng 

tác sang icc, dánh giá bài vMt dçr thi phái khách quan, cOng thm, ch{nh xác, cOng 

bng, cong khai, mmli bach. 

II. NOT DUNG KE HOICH 

1.Têncuôcthi 

CuOc thi vilt chin/i 1un khoa hQc "Báo vç nên ta'ng tw tithig cza Dãng, 

dázi tranhphãn bác các quan ãim sai tthi, I/ui tfjch trong tin/i hInh mOi" 

2. Don  vi to chfrc cuôc thi 

Ban Clii dao  35 Hçc vin Chirih tri quc gia H ChI MinE 

3. Di tu'qng tham dir cuc thi 

- Can b, clang viên, giãng viên, cOng chirc, viên chrc, ngirii lao dng 

clang cOng tác tai Hçc vin (trà thàn.h vién Ban T chirc, Ban Gim kháo và 

thành viên T6 thu k, guiip vic cuOc thi); can b, clang vien, giâng viên, cOng 

chirc, viên chüc, ngixà'i lao dng clang công the tai Ban Tuyên giáo và Tnthng 

chInh tij cap thth, Ban Tuyên giáo và Trung thin chiuh trj cp huyn du có 

quyn giri bài vi& tharn gia cuec  thi. 

- Mi cá nhn thrcic gi:ri ti da 02 bâi vit tham gia dir thi: 01 bài vit 

chinh lun trn tap clii khoa hoc và 01 bài t trên báo then tir. 
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- Ca nhãn tham gia dr thi không vi ph?.m oáe quy djnh v dao  Crc ngh 

nghip ctia ngtxäi 1m báo Vit Nam, k]aông vi ph?m  Lust Baa chi, Lust S6 hüu 
tn tu vá các quy djnh  khác cüa pháp 1ut. 

4. Yêu cu tMi vfri bài vit dir thi 

4.1. V chz , ni dung 

Các bâi vMt d thi tp trung khâng djnh giá tr khoa hQc vâ cách mang  cüa 

chit nghia Mac - Lenin, tr ttxng Ho CM Minh - nk tang t.r tixOng cña Dâng, 

baa ye Cumig linh, dtrà'ng li cüa Dâng (tsp trung vào ahuiag ni dung c& löi, 

ni dung mài cüa Van kien  Di hii XIII cüa Dâng), phàn bác các quan dim sal 

trái, thu djch trCn tt cà cáo lThh v1rc; tong kêt nhüng kinh nghiem qu, mO hinh, 

each lam hieu qua và xut giài pháp, kin nghj d nng cao hieu qua câng tác 

báo ye nn tang tii tithng cüa Dâng, du tranh phán bác cáo quan 3im sal trái, 

th dch trong tIuh hnh mth. Trong dO, tp trung vào 03 nhOm chü d sau day: 

NlzOm 1: Baa ye, vn dpng và phát triM chñ nghia Mác-Lênin, tir tis&ng 

H CM Minh; nhn  dien,  d.0 tran.h vri cáo 1un dieu  xuyên  tao  bàn chit khoa 

hçc, cách rning c1ia chñ nghia Máe-Lénin, ttr tixäng H Chi Minh. 

NhOm 2: NIin dien  và du tranh, phân bác cáo quan dim sal tréi, thi dich 

chMg pM Dãng, Nhà nixàc và con dng th len chñ nghia x hi & Viet Nam hien 
nay, gop phn baa ye, lan tóa ni dung Van kien  Di hi XIII cña Dàng. 

Nhóin 3: Thc tiM, kinh nghim, giãi pháp t chirc baa ye nM tang tr ttrg 

cüa Dàng, du tranh phàn bác cáo quan dMm sal trái, thu dich trong tmnh hIuh mài. 

(Nhirng chi d ci th dwcrc gcii tçii Phy lyc s I kern theo KE hoqch nay). 

4.2. V hlnh th &c 

- Bài vit tham  gia dirr thi là cáo bài vit baa clii thuOc  02 th loai: bài vMt 

chInh lun lien tap chI khoa hQc và Mi Mt lien báo then  tCr. Bài vit phãi baa 

dam quy dinh  v hhih  thrc nêu tai  Th ie cuc thi (Phy lyc sO 2 kern theo Ké 

hoQch nay). 

- Bái vit tham gia di,r thi cinra Orcrc cong b ten các tap clii khoa hçc, 

sách, baa, bàn tin, cMg thông tin din tü cüa Hçc vien,  Ban Tuyên giáo cp thih, 

Tnrôug chinh fri cp tinli vâ cáo ca quan bAa clii, các Ca quan, t chirc khác 

trong h thMg chInE tn. 
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- Ban T chirc së tin hànli rã quét ttr dng nhm xác djnh mirc d lrüng 1p 

di van tt cá các bài vit dr thi; nhftng bài vit cO d trCuag 1p  qua 10% së b 1oi. 

4.3. V bàn quyn 

- Bài vit dir thi phái báo dam không Co tranh chp v ban quyn k tir 

thai dim giri cho Ban T chirc cuc thi. 

- Trong thai gian tr khi phát dng dn khi kt thác cuc thi, tác giã không 

dang tãi bái vit dr thi trn các phucrng tin thông tin d.i chñng và mng xã hi. 

5. Thôi gian nhn bài vit dr thi 

- Thai gian nhn bài vMt dr thi tir sau khi cuc thi drcic phát dng dn hêt 

ngày 15/08/202 1 (tiuh theo du bru din). 

- Dja chi nhn bài vit: Van phOng Ban Clii do 35 Hçc viii Chinh tri 

quc gia H Chi Miuh, tng 10, nhà A17, s6 135 Nguyn Phong Sac hoc S6 

419 Hoáng Qu6c Vit), qun Cu Giy, Tp Ha Ni. Din thoai: 080.41053. 

Email: thiviet35hcma@gmai1.com.  

III. BAN TO CH1J'C, TO THIY Kf, GI1IJP VIC CUQC THI 

1. CM do cuôc thi 

GS,TS Nguyn Xun Thng, Uy viên B Chinla tr, Giám doe Bce vin 

ChIub tn qu6c gia H6 CM Minh, Chü tich Heii d6ng L 1un Trung lrcmg, 

Truanng Ban Chi dao  35 Hçc vin. 

2. Ban To chc cuôc thi 

Thành p  Ban T6 chanc cuc thi g6m các d6ng clii Phó Tnr&ng Ban Clii 

dao 35  1-Icc ven, Vi taraing Vi Quân 1' khoa hoc, Vii tn.rô'ng Vi T6 chü'c - Can 

b, Vi tnrerng Vii Các tnräng chinh trj, Chtnh Van phOng Hc vien,  Chánh Van 

phàng Ban Chi dao 35, Tnthng Ban Thi dua - Khen thirng Hoc vin. 

Ban To chtrc do PGS,TS Lé Van Lcri, Phá Gim d6c Hçc vin, PhO 

Tnthng Ban Thu6ng trirc Ban Clii dao  35  Hoc  vin 1ni Tnrarng Ban; ChánJa 

Van ph6ng Ban Chi dao  35 Hçc vin lam Thânh viên tht±ng trirc. 

Ban T6 chirc cuc thi dircrc sir ding con du cüa Hc vien  Chirth tni quôc 

gia 1-16 CM Minh trong qua trInh hoat dông. 

3. T Thu' k, giüp vic cuc thi 

Tháuh 1p T6 Thu kr, giiip vic cuOc  thi g6m mt s6 can b5 Van phàng 

Ban Clii dao 35 Hoc vin, Vu Các truôiig chinh trj, Ban Thi dfla - Khen thu&ng. 
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4. £)oii v Thirô'ng trirc cuQc thi 

Vn phàng Ban Chi dao  35  Hoc  vin Chinh tn quc gia H ChI Mirth. 

IV. Cc CAU GIAI TII11YNG 

1. Giãi cá nhãn 

- 01 giii Dc bit: dirc tng Gi.y chüng nhn dat  giài do Ban T chrc 

cp, Bang khen ciXa Gim Mc Hoc vin ChInh trj quc gia H CM Minh và 

10.000.000d (mi±i trieu  d6ng). 

- 02 giãi A: Mi gii dixcc tng Giy ching nhn dat  giãi do Ban T chtrc 

cap, Bang khen cüa Gim Mc Hçc vin Chinh frj qu& gia H CM Minh và 

7.000.000d (bay triu Mng). 

- 03 gii B: Mi giãi dircic tang Giy chmg nhn dat  giãi do Ban To chñc 

cp, GMy khen cña Giám Mc Hc vin ChinE trj qucc gia H Clii MinE vã 

5.000.000d (näm triu Mng). 

- 04 giãi C: Mi giãi dtrqc tng Giy chCmg nhn dat  giái do Ban T chi'rc 

cp, Giy khen cüa Giám Mc Hoc vin Chinh tni quc gia Ho Clii MinE và 

3.000.000d (ba ftiu Mng). 

- 10 gii Khuyn khich: Mi gii dtrqc nhn GMy chfrng nhn dat giãi do 

Ban T chirc c.p, Giy khen cüa Giám Mc Hc vien  Chinh tn qu6c gia H6 ChI 

MinE vâ I .000.000d (mOt  triu Mng). 

Các bãi vit dat giâi së dlrc Ban T chic 1%ra chn, dang tãi trén các Tap 

chi, các kênh truyk thông cüa Hc vin. 

2. Giãi tp the 

Ban T chirc tng 05 giài Xut sc dành  cho các tp th có nhiu  bài vMt 

dr thi dat  cht hrng t& và có ti thiu 01 bãi d thi  dat tr Giãi C tth len. 

Mi tp th dat giãi Xut sc drc tng Giy chng nhn  dat  giãi do Ban 

T chirc cap, Bng khen cüa Giám Mc Hçc vin ChInh tr quc gia H Clii 

MinE và 10.000.000d (mlräi triu Mng). 

V. QTJY TRIN}E TF[EXC HIN 

1. Thông nht các nQi dung cong vic Va phân cOng trách nhim 

- f)crn vj Thirinig trrc cuc thi xây dwag  K hoach t chirc cuc thi, xin ' 
ki&i cac dan vj lien quail và các Mng clii thânh viên Ban Clii dao  35 Hc vin d 

bô sung, chinE sra, báo cáo Mng eEl Gim Mc Hc vin, Trmng Ban Clii dao  35 
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Hc viii duyet, k ban hành. Ph6i hop  Vi,i T chrc - Can b ban hânli các quyêt 

djnh th?inh 1p Ban T chrc, Ban Giám kháo cuc thi (du thang 5/2021). 

- Ban T chirc cuc thi hop v&i các dcrn vj 1in quan, thng nht các ni 

dung cong vic và phân cong nhim vi cii th tcr khi phát dng dn khi cOng bô 

và trao giài cuic thi (thng 5/202 1). 

- Ban T chrc cuc thi t chüc 1 phát dng cuc thi, cong b k hoach, 

the i cuc thi (cui tháng 5/2021). 

2. Thành lap Ban Giám khão, ban hành The 1 cuc thi 

Ban hành km theo K hoach nay Th lé cuc thi vMt chinE 1un khoa hoc 

"Baa v nn tang tix tiiâng cüa Dàng, du lranh phàn bác các quan dim sai trái, 

thu dich  trong tinh hmnh mâi" (Phy lyc sá 2) vã thang chm dim bài vik 

Trên ca sr d xut cüa dan vi Thixmg trrc cuc thi, Ban To chi.'rc cuc thi 

ra quyk dinE thânh 1p Ban Giám khão (vông sd kho và vông chung kháo) và T 

thr k, giüp viêc. S hxcing, ca cu Ban Giám khão phãi báo dm tinE khách qun, 

toân din, chuyên sau, dáp irng thrqc yeu cu v chat hrcrng vã thri gian cuc thi. 

3. Xét chon vi chm so' khão 

Bzrác 1: Ban T chirc thu nhn, tap  hop các bài vit vã rã quét tçr dng 

ahäm xác djnh mirc d frmg 1p  dé,i vài tt cá các bài viêt dir thi. Clii nh&ng bài 

vit có d trüng 1p không qua 10% mói ducic dixa vào thm dinE  biràc tip thea. 

Bwó'c 2: Ban Giárn kháo tin hnh chm sa khão, phan bien  kin di vth 

các bài vit và 1ira chn 30 bài vit tiêu bMu (1.y diem tr cao xu6ng thp cho 

dn kbi di 30 bài vi&) d thm dnh vâ chm vông chung kháo. 

Then gian rà quét tçr dng và chm sa khão tir ngày 15/8/2021 dn ht 

ngày 15/9/2021. 

4. Xét chQn chung khâo 

Ban T chrc gCri 30 bâi vit dixcic  1ra chn ti'i bixâc 2 dn các chuyên gia, 

nhà khaa hc cO uy tin tin hành phân bin kin và chm dim. Thôi gian thrc hien: 

ttr ngày 15/9/2021 d&i ngày 30/9/2021. 

Trên Ca sä két qua châm dMm, Ban To chirc hra chn ra nhEtng bài viêt xuât 

sc nht,  baa cáo dng chi Gim dc, TnrOng Ban Clii dao  35 Hçc vin quyt djnh 

trao giãi. Viec tra chn bài vit xu.t s.c d ao giai can cir vâo th'rc t khOng nMt 

tiiit phâi xét dü so hrcrng các giãi Dc bit, A, B, C, Khuyn khich. 



7 

Dan v Thithng trirc cuc fbi  theo dOi qua trmnh triên khai vá tong hcip báo 

cáo d chQn ra các tp th tiêu biu triah Ran T chirc xem xót, khen t]nrYng. 

5. Cong b và trao giãi 

L cong b và ao giãi cuc thi dtc t chirc vào tháng 10/2021. 

VI. PHAN CONG NHIM VT 

1. VAn phông Ban Chi do 35 Hçc vin - Do'n v Thirông trVc  cuc thi 

- Chü tni th chirc thrc hin các phn vic trong K hoach. 

- Trin khai k hoach, th 1 cuc thi dn Ban Tuyên giáo cp tiuh, Ban 

Tuyên giáo cAp huyen. 

- Sau khi cuoc fbi kt thüc, phi hcip các Tap  clii, các kêrth truyên thông 

cüaHçc vin clang tai các bài vit dirçcc gii; dng thai, chat 1c các bãi viêt 

chmnh 1un khoa hçc Ca ni dung t& d clang tái trên các kênh truyn thông cüa 

Hçc vin vã rnt s báo then  tir cüa Trung hang. 

- Phi hop v&i Vn phông Hc vien, Brn  Thi dua - Khen thi.râng Vi T 

chirc - Can b th chirc L trao giãi cuc thi tai Trung tm Hoc vien. 

- Tm thig vã thanh quyt toán kinh phi thirc hien  các  nhiem vv tai 

Phàng Tài chInli - K toán, V phông HQC vin. 

2. Trung tam 1ng dirng cOng ngh thông tin 

- T chrc clang tâi cac thông tin lien quan  den cuc thi trên Cng thông 

fin dien tir, Fanpage ciia Hc vien  Chfnh tn quc gia H Clii Mink 

- ChÜ tn, phi hp Van phong Ban Chi dao  35 Hçc vi$n  tê eh(rc râ quét 

tnng I.p các bài vit tham  gia dr thi.  

3. Vu To chfrc - Can bô 

- Phi bcrp Van phóng Ban Chi dao 35 Hoc vien  tham nuru thânh1p Ban 

T6 chirc cuc thi, T Thir k gióp viec vã ban hành các quyt djnh  v cong tác 

cánbphiicvicucthi. 

- Phi hap thm muu ban hàuh Quyt djnh cong nhn giãi tlnrâng, Quyêt 

dnh khen tththng vã Bng khen, GiAy khen cho các tp th, eá nhãn có thành 

tIch xuât sc trong cuc thi. 

- Phi hop vài van ph6ng Ban Chi dao  35 Hc vien  t chrc L tao giâi 

cuc thi tii Tning tam Hoc vien. 

4. Vi Cac trirO'ng chmnh tr 
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- T chüc trin khai k hoach, th l cuc thi dn toàn th can b, dàng 

viên, Cong chirc, viên chirc, ngixôi lao dng trong dan vj d tham gia cuo thi vài 

tiuh thn nghiêm ti1c, cht hrcing, hieu qua. 

- Trin khai k hoach, th I và các van bàn Iin quan cuc thi dn các 

Tnrmg Chinh in cp tinh. 

- Dang tai thông tin lien quan cuc thi lien Bàn tin cáo tnrông chirth iii. 

5. Các Hçc viên trirc thuôc 

T chirc trin khai k hoach, the i cuc thi dn toàn th can b& dàng 

viên, giáng viên, cong chrc, viên chrc, ngirOi lao dng trong Ca quan d tham 

gia cuc thi vOi tini thghiêm tüc, chat lixqng, hiu qua. 

- Dang tãi thng tin lien quan cuOc thi trên C6ng thông tin din tfr, các tap 

chi, bàn tin, facebook chinh danh do dan vj phii trách. 

6. Các Vin chuyên ngành 

- T chüc trMn khai k hoach, th l cuc thi dn toàn th can b, dàng 

vién, cong chirc, viên chi.irc, ngiryi lao dng tong dan vi d tham gia cuc thi vói 

tiuh thn nghiém tüc, chat hrcrng, hiu qua. 

- Däng tài thông tin v cuc thi hen các tap chi, bàn tin do Vien  phi trách. 

7. Các do'n vi chfrc näng 

T chi'rc trin khai k hoach, th 1 cuc thi dn toàn th can b, dáng 

viên, giàng viên, cOng chirc, viCn chirc, ngi±i lao dng trong dan vi d tham gia 

cuôc thi vri tinh thin nghiêm tic, chat hrcing, bieu qua. 

8. Các Tru*ng chinh tr cp tinh; Ban Tuyên giáo cap tinh, Ban 

Tuyên giáo và Trung tm chmnh trj cp huyn 

- Cáo Tnthng chinh tn cp tinh M chtrc trin khai k hoach, th l cuc thi  

dn toàn th can b, d?rng viên, girng viên, cOng chfrc, viên chirc, ngu&i lao 

dng tong ca quan, don vi;  khuyn khIch, dng viên can b tharn gia cuc thi 

vOi tiuh thn nghiêm tüc, cht hrcing vâ hieu  qua nht; dng thyi, dng tai thông 

tin lien quan cuec  thi trên Trang thông tin din tCr cüa nhã tnräng. 

- Các Ban Tuyên giáo cp tinh phi hcrp t chác tnin khai k hoach, th 1 

CUC thi dn toàn th can b, dàng viên, cong chjirc, viên chirc, ngi.räi lao dng 

cüa ca quan Va cüa Ban Tuyên gino, Trung tam chinh ti-i cp huyn d cuc thi 

diên ra dat hiu qua và Co src lan toá reng  râi nhât. 
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9. V Ké hoch - Tài chinh, Van phông H9c vin 

- Chun bi các diu kin bão dam d cuc thi thxcie tin hành dimg tin d, 

di'ing quy d.nh. 

- Th.m djnh kinh phI th ch'(rc thijc hin, tham mru cho Giám dc Hc 

vin ra Quyt dinh  phé duyt dr toán kinh phi thrc hin. 

- Hrnrng din Vn phông Ban Chi do 35 t?m  ng vâ thauh quyêt ton 

kinh phi thc hin các uhim vi. 

VII. KINH PHI CUQC THI 

Kiuh phi cuc thi duc sir ding tr ngun ngn sách Nhà rniàc cp ho 

HQc vien  Chinh trj qu6c gia H CM Minh näm 2021. 

Ncyinhân:  
- Các dan vi trin khai cuc thi, 
- Các to chirc, ca nhân duqc phân 
cOng nhim vi (dé thçrc hin), 
- Lmi: VT, VP BCD35 HQC vin. 

Nguyn Xuãn Thing 



PH1JL1JCSO 1 
Chü d bài vit cuôc thi chInh Iuân khoa hoc 

"Bão v nn tang tu' tithng cüa Bang, du tranh 
phãn bác các quan diem sal trai, thu djch trong tInh hInh mói" 

(Ban hành kern theo KI hogch so 224-KH/HVCTQG, ngày 19/5/202 1 

cña Hçc vin ChInh frj quc gia H C/il Mm/i) 

Nhó,n 1. Bdo v, vçln dyng và phdl triln c/ui nghia Mdc-Lênin, tu' tithng 

ff C/il Mmli; nl,ln din, du tra,zlz vó1 cdc luln diêu xuyên tac bàn c!zt k/wa 

119c, cách mçzng cáa c/ia nghia Mác-Lênin, tu' tu'ô71g HO c/il Mmli, bao gm các 

chñ d gçi sau day: 

- Kiên dTjnh và van ding, phát trin sang to chü nghia Mac - Lenin, tu ttróTlg 

H ChI Minh - nn tang tu tuàng cUa Dãng ta trong giai don hin nay. 

- Bàn chtt khoa h9c, each niIng cia chü nghTa Mác-Lênin. 

- Giá trj ben viing vã nghia thai dai  cüa chü nghTa Mác-Lênin. 

- Chi nghTa Mác-Lêniri v chU nghTa xà hQi: giá tT! bn vckng Va nhrng v.11 

d cn b sung, phát trin. 

- Chü nghia Mác-Lênin v sir mnh ljch toàn th giâi cüa giai cp cong 

nhân: giá trj btn vctng và nhthig vn d It ra cn b sung, phát trin trong bi cành 

cuc Cách mng cong nghip 1.n thir tir. 

- Du tranh phàn bác quan dirn di 1ip tu twYng H Clii Minli vói chCi nghTa 

Mac - Lenin. 

- SCrc sng truông tn cüa tu tuOng FI Ciii Minh trong th6i dii ngày nay. 

- Bão v, van  dyng và phát triên ttr ti.rng Ho Chi Minh trong tInh hInh m6i. 

- C.Mác, Ph.Angghen du tranh chng chñ nghTa ca hi, câi li.rang, dan tCiy 

Va mt s3 g9i m& hin nay. 

- V.I.Lênin bão v, van  ding và phát trin chü nghTa Mac, du tranh phãn 

bác các quan dirn sai trái, thu djch và mt sc gi ma hian nay. 

- Phê phán, bác bO quan dim cho r&ng thai dai  ngày nay khOng phài là "thà'i 

kS' qua d len chü nghia xã hti". 

- Bão v quan dim: L luan  cüa Chc nghia Mác-Lênin là I luan mO nên 

cn di.rçic tip tic bM dip, hoàn thin và phát trin trong diêu kin mâi. 

- Nhân dian, phãn bác quan dim phñ nhan các ni dung giáo diic chU nghia 

Mac Lê-nin không phi hçp vési th h trO Vit Narn hiên nay;  
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Nhó,n 2. Nhmn din và dáu tranh, p/ian bác các quail d7ê,n sai trái, tlzà 

tjcJz clz6ng p/id Ddng, N/ia nu* và con ththng di len cM nghia xfl hi ö Vit 

Nam hijn nay, gop p/ian baa v, lan Ma Nghj quyE Bqi 1i3i XIII cta Ddng, bao 

gôrn các chü d ggi sau day: 

- Kiên dinh tm nhmn, khát v9ng phát trin dt nixc, di dôi v&i phê phán 

quan ditrn phi nhn miIc tiêu phát trin dt nuóc giai don 2025, 2030, 2045. 

- Vj th& ca d& tim lrc, uy tIn qu6c t cüa Vit Narn hin nay là sir phê 

phn cái goi là "khüng hoáng toàn din". 

- Khng djnh nghia cüa duông 1& di mri gn vâi phê phn các quan dim 

cho r1ng "du?ng 1i di rnci a Vit Nam là không phü hp". 

- Mt s mm quan h Ion cn tp trung giài quyt thrcc nêu trong Van kin 

Di hOi  XIII ci'ia Dâng. 

- Kiên djnh mic tiêu dOe  1p dan tOe  và thu nghTa xä hi, gn vói phê ph&i 

quan dim dOi bO "chü nghia xa hOi",  chi gi li "dOe 1p dan tOe". 

- Vai trô làith dao  cUa Dãng Cong san Via Nam di vO'i Nhà nuóc và xâ hOi, 

gn vài phé phán quan diem cho rang Dãng lãnh do h thng chmnh trj là "không 

chInh danh". 

- Xây drng va hoàn thin Nlià nuó'c pháp quyn xâ hOi  chü nghI'a và phãn 

bác quan dim xuyên ttc sir lãnh do càa Dâng vâi Nhà nirO'c pháp quyn xà hi 

chii nghia. 

- Vn d "hnh phüc" trong Van kin Di hi XIII, gn vói phê phán quan 

di&Tn cho ring yu t "hnh phñc' chi là "mj dan". 

- Tinh thn "di mài" trong Van kin Di hci XIII, gan vOi phê phán quan 

dini cho ring "di mói" là phài tr bO dnh huó'ng XHCN. 

- Giü vü'ng djnh huóng XI-ICN trong giãi quyt các mi quan h iOn, gn vO'i 

phê phán quan dirn tr bO "dj.nh IurOng x hOi  chü nghTa", cM git't iai "kinh tê thj 

tnrà'ng". "dOe 1p dan tOe",  "Nhà nuc9c pháp quyên". 

- Giài quyt mi quan ht glita Nhã nuót, Thj tnxang và Xä hOi,  gn vói phê 

phán quan dirn tuyt di hOa vai trO cUa "xã hOi  dan sif trong giãi quyêt các van 

dt kinh t  - x hôi. 

- Vk d "Dan là gc" gn vói phê phán lun diu xuyên tac quan h giüa 

Dâng, Nhà nuOc vO'i nhân dan. 

- Vn dt "dan giám sat", "dan thii hu&ng" gn vOi phê phán quan diiu cho 

ring nh€thg yu t6 trê.n là "không cn thit" và "mj d". 



- Xây dirng Bang v can b, gàn v&i phê phán quan dirn xuyên tc chInh 

sách can b cüa Bang, Nhà iurcrc. 

- Vn d "phát huy bàn cht giai cp cong nhán cüa Bang, nàng cao nang 1irc 

lãnh dao,  näng Iirc cm quyn và süc chin du cüa Bang" gn von phê phán các 

luan diu phü nhn vai trô lânh do cüa Bang, cho rang "Bang không con là cüa 

giai cp cOng nhàn". 

- Cüng c& nâng cao niin tin cüa nhân dan v&i Bang và sir nghip each 

mng Vit Nam duâi sr lành do cUa Bang. 

- Phê phán, bác bO quan dirn xuyên tic, phü nhn nguyen tc "tip trung dan 

chü" trong t chirc và sinh hot Bang. 

- Dan chü và dan chñ xà hi cia nghia, gn vói phê phán quan dim cho 

rang a Vit Nam không có dan chü. 

- Vn d dan chU hóa trong Bang và trong xâ. hi. Giãi pháp, kin nghj. 

- Dan chü hóa trong cOng tác can b, gn vói phé phán quan dirn cho r.ng 

cong tác can bô cüa Bang chi là d thanh tthng phe cánh, phic vii "nhórn lçi Ich". 

- Phê phán lun diu cüa các th lc thi djch cho r&ng tmnh trng nhân quyên, 

tir do báo clii & Viêt Nam là "h& src ti t". 

- V.n d tr do ton gião & Vit Nam. Thc trng, giãi pháp, kin nghj. 

- Bão dam cao nht lai Ich quc gia - dan tc, gi vQng dc Isp, tir chU, tip 

tic nàng cao chit luçing, hiu qua hot dtng di ngoi, hi nhp quc t, g.n vài 

phê phán quan dirn Vit Nam nen lien rninh v&i nuàc nay d cMng nu&c kia. 

- Nhn din và du tranh, phàn bác muu d dOi "phi chInh trj hóa" lrc krgng 

vii trang cüa các th lrc thà. djch trong tmnh hmnh hin nay. 

- Nhan din, phê phán d "chInh trj hóa các viii an hInh sir" d chMg phá 

Bang, Nba nu&c cüa các th lire thu djch. 

- Nhân diên, phê phán biu hin cUa chü nghia dan tüy, chñ nghia co hi & 

Vit Nam hin nay. 

- Phát trin van boa, bâo dam phüc lcd xa hi, thirc hin tin bO và cOng b&ng 

xã hi trong phát trin kinh tt tiij tnr&ng. 

- Phát huy giá trj van boa, sue mnh con ngi.rOi Vit Nam trong sir nghip 

xay d1rng và bão v T quc, hi nhp quoe t, g.n vâi phé phán các biu hin 1ch 

lac v van hOa hin nay. 
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- Hoàn thin ca ch phông, chng tham nhüng, gn vói phê phan quan dim 

cho r&ng dAu tranh chng tham nhüng a Vit Narn không bao gii thành cong vi 

kihông giái quyt dixçic vn d th ch- cái gc cüa tham nhIing. 

- Phê phán quan dim ctngnht "ca phn boa doanh nghip Nhà niiac" voi 

"tu nhân hOa nèn kinh t", kinh t ti.i nhân vn bl "phân bit d& xir". 

- Dam bão an sinh xã hQi vüng &ng bào dan tc thiu s& gn vâi phé phán 

quan dim cho rng Dàng, Nhà rnthc "phân bit d& xCr" vâi các dan tc thi&i so. 

- Nhn din, phé phán biu hin "bit than dan sf', gn vâi tinh hmnh chInh 

trj M, Myamar, Hông Kong than gian qua. 

- "KhOng ai bj bó 1ai  phIa sau" - thuc tInh nhân van cüa nn kinh t thj 

tnrông djnh huàng XRCN a Vit Narn. 

- Chü nghia nhãn van Vit Nain trong phông chng di djch Covid-19. 

- Phê phán quan dim phü nh.n vai trô lanh dio cia Dàng di vOi phông, 

chng djch bnh Covid- 19. 

- Phát huy bàn linh, chi, truy&n thong tt dp cUa dan tc ta - mt s vn d 

rut ra qua thirc tin phOng, chng djch bnh Covid- 19. 

- Nhn din phucrng thirc, thu doan mâi cüa các dM tiiçing tuyên truyên 

chng Dãng, Nhà nuOc. 

- Hoàn thiên chinh sách pháp luât v dt dai, gin vói phê phán quan dim 

xuyên tac  chmnh sách dt dai cüa Dãng, Nhà nu&c. 

- Nhn din "quan diem sai trái", "quan dim thu djch" hin nay. 

- Nhãn diên, phê phán hoat dQng 1ci dyng vn d& 'thU quyn bin dáo" dê 

chông Dãng, Nba nuâc. 

- Nhan diên, phê phán quan dim cho r&ng Vit Nam cAn "lien minh" voi 

nuóc nay d du tranh vói nuó'c khác trong bào v chU quyn lanh th& 

- Nhan din, phê phán quan diem cho rug du&ig 1i di ngoi "dec Isp, tir 

chU" cUa Vit Nam là không phU h9p vói bi cành hi nhp. 

- Vn d "dan chi'f', "nhân quyn" trong thirc thi các Hip dnh thucng mai 

trr do th he mcd. 

Nlzórn 3. T/zc lien và kin/i ngIzim to chá'c bão v ntn tang Eu' tithng cüa 

Dáng, dâ'u tranh phán bác các quan dim sai trdi, i/ia djclz trong tInh hln/z inó1. 

- Mt s vn d dt ra vai nhim vi cOng tác bão v nn tang tu' tu&ng cUa 

Dàng theo tinh thAn Van kin Di hi XIII. 
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- Tác d5ng cüa cuc Cách mng cong nghip Mn thr ti.r vâi hot ctng bão v 

nén tang tu tu(Tng cüa Dâng. 

- MOi quan h gi[a "xay drng Dãng" vói "báo v nn tang tii trOng cüa E)ãng". 

- Kinh nghim cüa rnt s dãng crn quyn trén th gi&i v bão v, phát trin 

thirc he và nhttng gci m& cho Dãng ta. 

- Xây drng di ngü, m.ng lithi bâo v nn tang tu tuàng cüa Dãng, du 

tranh ngän chn các quan dim sai trái, thu djch trén linh virc tii tuOng 1 1un & 

nuäc ta hin nay - thirc tin va kinh nghini. 

- TAng cixng s1r tham gia cña ngui dan trong cOng tác bão v nn tang tu 

tu&ng cia Dàng, du tranh phãn bác các quan dim sai trái, thu djch trong tInh 

hInh mâi. 

- Vai trô cña truyn thông báo chi, bao gm báo din tCr trong cOng tác bão 

v nn tang ui ti.róng cüa DAng, du tranh phãn bác các quan dim sai trái, thu djch 

trong tInh hInh mói. 

- Vai trô ci.'ia doàn viCn, thanh niên trong vic báo v ntn tang fti twng cüa 

Dãng, du tranh phãn bác các quan dirn sai trái, thu djch. 

- Vai trô cüa di ngtl can b tuyên giáo trong vic báo v nn tang ut tuâng 

cia Dáng, du tranh phàn bác các quan dim sai trái, thii djch. 

- Vai trô cüa di ng11 giãng viên 1 1un chInh trj trong vic bão v nn tang 

tu tLr&ng ca Dâng, du tranh phãn bác các quan dirn sai trái, thu djch. 

- Cong tác tu tung, 1 1un vâi nhim vi bão v nn tang tu ttrng ci:ia 

Dang, du tranh phán bác các quan dim sai trái, thu djch trong tmnh hInh mâi. 

- D6i mói cong tác tuyên truyên dáp irng yêu cu bão v nn tang tii ttxOng 

cüa Bang, dâu tranh phàn bác các quan dirn sai trái, thu dch hin nay. 

- Dôi mi cong tác giãng dy 1 1un chInh tn dáp üng Mt yêu cu tang 

ciimg bão v nn tang lit tuâng cüa Bang, du tranh phãn bác các quan dirn sai 

trái, thU djch hin nay. 

- Hçc tIp i 1un chInh trj v&i vic phông, chng nhthiig biu hin suy thoái 

v tu tung chfnh trj, "tir din bin", "tsr chuyn boa" hin nay. 

- Mo hInh, kinh nghirn Mt cUa mt s ca quari, dcTn vj trong cong tác bão v 

nn tAng ut tiiOng cUa BAng, du tranh phAn bAc các quan dim sai trái, thU djch. 

- PhAt huy sirc maiTh Mng h9p trong bAo v nn tAng lii tuOTig cUa DAng, dâu 

traah phAn bác cAc quan dini sai trái, thà djch. 



- Di rnâi ni dung, phucmg thirc, hinh thiirc báo v nn tang tu tuing cüa 

Dârig, d.0 tranh phãn bác các quan dim sai trái, thu djch. 

- Vai trô cüa báo cáo viên, tuyôn truyên viên, cong tác viên du 1un xä hi 

trong bão v nn tang P.r tung cüa Dáng, dutranh phân bác các quan dim sai 

trái, thii dich. 

- Nãng cao tinh chin d.u, tInh thuyt phiic, hiu qua trong bão v nn tang 

tu tu&ng cia Dáng, dlu tranh phãn bác các quan dirn sai trái, thu djch. 

- Miic tiêu, yêu c.0 cüa cong tác bão v nn tang Pr tu&ng cüa Dãng, dâu 

tranh phân bác các quan dim sai trái, thu dch hin nay. 

- Kt hcrp "xây" và "chng" trong bão v nn tang P.r PrOng cüa Dãng. 

- Hoàn thiên h thng pháp 1ut v an ninh rn.ng. 

- Xây dirng "b 19c" cn thit cho cu dan mng truâc nhttng thông tin xâu, 

dec, quan dim sai trái, th djch. 

- Nhüng k5 nãng c.n thit cüa di ngü can b hOng c& báo v nn tang P.r 

PrOng ci:ia Dãng. 

- Quãn 1 mng xã hi trong bi cánh cách m.ng cong nghip l.n thu 4. 

- Báo v nn tang P.r tu&ng cüa Dãng trong th h tré - mtt s vn d dt ra. 

- Anh huàng cüa rnng xã hi vâi h giá trj van hóa do due cCia cong dng. 

- Du tranh ngãn chn hoat dng lçii dimg truyn thông xã hi d cMng 

Dãng, Nhà nuóc. 

- Di mcii ca ch, chInh sách, hoàn thin khuôn kh phãp l cüa cOng tác báo 

v nn tang tu tuOiig cüa Dàng. 

- Bi du0ng l tu0ng cách ning, d.o due, lii sng van hóa, nãng cao lông 

yêu ni.róc, tçr hào d tc cho th h tré. 

* Liru j:  H thông các chü d trên dày là nhung ggi , djnh huO'ng. Ngu&i 

tham gia cuc thi tr d.t tiêu d cho bài vit d thi và có th 1ira ch9n nhüng vn d 

khác ngoài các chñ d nêu trong phi Iic trên Ca sO nhn thirc cüa bin than, xu.t 

phát t1r yêu cu cña thirc tin và có lien quan dn chü d cuc thi. 

6 



PHTJ LJJC sO 2 

Th lê cuôc thi viêt chinh Iuãn khoa hQc 

"Bão ye nn tang tir tir&ng cila Dãng, du tranh 
phãn bác các quan dim sai trái, thu djch trong tmnh hInh mfri" 

(Ban hành kern theo KI hoçzch so' 224-KH/HVCTQG, ngày 19/5/2021 

cia HQC vin Chinh fr/ quô'c gia Hc ChIlvIinh) 

CHTJONG I. QUY DINH CHUNG 

Diu 1. Miic dIch, nghia 

- Khang djnh v tn, vai lrô và tm quaii  trc)ng cüa cong tao bão ye nn tang lit 

ttr&ng cüa Dàng, du tranh phân bác cáo quail. dim sal trái, thu djch irong tlnh hmnh 

mO'i; gop ph.n bão ye,  tuyên tmyn quan Clim, dcng 1i, chñ tnirong ciXa Dàng, chinh 

sách, pháp lut cña Nhà nuâc, trong do cO ni dung Van kien Dai hi dai biu toàn quôc 

lan thir XIII cüa Dang. 

- Nâng cao nhn thiXc va trách nhiem cüa di ngii can b, dàng viên, giãng 

viên, cong chirc, viên chic, ng-wYi lao dng ciXa HQc vien  Chinli trj qu& gia H Clii 

Minh va cáo Hçc vien  trrc thuc (sau day goi tat là HQc viên), các Ban Tuyên giáo tinh 

uç tliânh u' trrc thu5c  Trnng hang (sau day goi tAt là Ban Tuyên giáo cAp tinh), Tnr&ng 

chInli tn tinh, thành ph6 trro thuc Trung uang, Tn±ng can b5 ciXa b, ngàith, doàn 

th Tnmg ucing (sau day goi tAt là Tmàng chInh tij cAp tinh), cáo Ban Tuyên giáo huyn 

us', thành ui', th u tnrc thuc tinh, Trung tam chinh lij huyn, thânh ph& th xâ trvc 

thuc tinh (sau day goi tAt là Ban Tuyên giáo và Trung tarn chinE trj cAp huyn) d6i vii 

cOng tác bào ye nn tang tir tithng cüa Dàng, dAu tranh phân bác các quan dMm sai 

trái, thiX djch trong tInE hinh mOi. Qua do, rèn luyen  nng hrc Pr duy 1r  1un, nãng 

lire nhân diên, dAu tranh, phãn bác các quan dim sal trái, thu djch trn lTnh virc Pr 

tir&ng, l lun, van hçc, nghe thuat và trén không gian mang. 

- Dng viCn, khuyii khich, t?o  sr quan tam cfia can b, dang viên, giâng viân, 

cOng chirc, viên chrc, nguri lao dng cüa HQo vien,  Ban Tuyn giáo cap tinE, 

Tnr?rng clifnh tn cAp tinh, Ban Tuyên giáo yà Trung tam chinh tn CâJ) huyen trong 

viCe vit bâi chinE lun bâo vC nn tang Pr trn'Yng eüa Dang, dAu tranh phân bác cáo 

quan dirn sal trái, th diich. 

- Hinh thành ngun cci s dEt lieu phic vi nghiên cfru, giâng day, hQc tp l' lun 

chInh tn vâ phuc vij tuyên truyn t1irc hiCn  Nghj quyt s 35-NQ/TW, ngay 22/10/2018 

cüa Bô Chinh tn KhOa XII v "Tang ciiông bão ye nn tang ti.r tithng ciXa Dáng, dAu 
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tranh phãn bác cãc quaii dirn sai trái, thii d.jch trong tinh hinh mOf' ti Hcc vin, các 
Tnthng Chinh ti-j cp linh, Ban Tuyên giao ep tinh, Ban Tuyên giáo và Trung t5m 
chinh trj cp huyn. 

- Ghi nhãn, biu throng va ton vinh tác giâ, nhom tác giá có bãi vMt chinh lu.n 

xut sc tiêu biu và các tp th có nhiu bài vit thani gia, dt giãi. 

Diu 2. Pharn vi, Uôi tung áp diing 

1. Th I nay quy djnh mic dIch, ' nghia, pham vi, dAi tI.rcng  áp  dung,  s 

hrcrng bài vit, tiëu clii xót chQn, Co c.0 giài thithng, mirc thtrmg, h so, quy trinh, 
thñ tijc, Ban Giám khão vã cách thirc t chIrc cuc thi vit chInh 1un khoa h9c "Bão 

v nn tang P.r tii&ng cüa E)ãng, du iranh phàn bác các quan dim sai trái, thu djch 
trong tmnh hinh mài". 

2. Can b, dàng viên, giáng vien, cong chüc, viên chirc, ngi±i lao dng dang 

cong tác tai HQC vin 0th thành viên Ban T chirc, Ban Giárn khão và thãnh viên To 

thu ks', giüp vic cuc thi); can bt, dàng viên, giàng viên, cong chrc, viên chi:rc, 

ngirôi lao dng dang Cong tác t.i cac Ban Tuyên giáo cp tinh, Tnrcng chinh tn cap 

tirth, Ban Tuyên giao cp huyn, Tnmg tarn chinh tn cp huyn, dêu có quyên g1ri 
bài vMt tham dir cuôc thi. 

3. Bài vit tham dir cuc thi. chua thrçyc cong be, trên the t?p  clii khoa hQc, sách, 

báo, bàn tin, cng thông tin din tir cüa Hçc vin, Ban Tuyên giáo cap tinh, Trtthng 

chInh trj cp tinh, cãc Ca quan báo chI, các ccc quan, t chrc khác trong h thông ehInh 

tr. Trong thài gian tr khi phát dng dn khi ke,t thüc cuc thi, tác gin không dang tai 

bài vie,t dir thi trên các phuung tin thông tin di chiing và inng x hi. 

4. Bài vit gCri dir thi không dircc vi pharn Luât Báo clii, Lust  S6 hü'u trI tue 

và các quy djnh khác cüa pháp 1ut vâ cüa Hoc vien ChInh tn quc gia Ho ChI Minh, 

khOng có tranh chp v bàn quyn k tir thii dim giri cho Ban Te, chirc cuc thi. 

CHIX()NG II. QUY D!NII  CU THE 

Biu 3. Quy dinh v se, 1ung bài viêt tham gia dir thi 

MOi tác gin hoc ithOm tác giã chi di.rcic gin t6i da 02 bâi vit d tham gia dir 

thi (mi bài vit cho 01 loai hinh). 

Diêu 4. Tiêu chi xét trao giãi 

I. Dôi voi bài vit 

1. Vê cl,ü dê, izi dung 

Bâi vit dr thi có ni dung khOng trái quan dirn, chü tnirang, throng 16i cüa 

Dáng, chinh sách, pháp lut cüa Nha ni.râc, bão dam tInh chin du, thuyêt p1iic, 

2 



khoa hQc, gân kt chat chë gitta 1 luãn vâi thrc tin, gop ph.n bão v vftng ehc 

nn tang tir tithng cüa Dàng, phán bác có hiu qua các quan dim sai trái, 1un diêu 

xuyen tac, chng phá ci'ia các th lire thu djch, phân dng, ecr hi chinh trj trong và 

ngoa.i niràe. 

Chñ d bài viêt tp trung khng dj.nh giá trj khoa hQe, each mang  ciia chü 

nghra Mac - Lê nm, tix tiIng H CM Mirth - nn tang tix tithng cüa Dãng, bão v 

Crcrng linh, th.rEmg 1i cüa Dâng (trong do Co nOi dung ct loi, ni dung mó'i cüa 

Van kien Dai hi XIII cüa Dâng), phán bác các quan dMm sai trái, thi djch trên tt 

Ca các linh we; tng kt nhng kinli nghiêm qu, mô binh, each lam hiu qua và d 

xut giãi pháp, kin ngh d nâng cao hiu qua cong tác bão v nn tang tir tix&ng 

cüa Dâng, du tranh phán bác các quan dim sai trái, thi dch trong tthh hlnli mài. 

Tác giã/nhOm tác già có th tij xac dinh chü d ciii th cia bài vit phü hcrp vói chX 

d chung cüa cuôc thi hoãc cO th theo các nhóm chü d do Ban To chirc gci : 

NhOrn 1: Bão ye, van ding Va phát trin chü nghra Mác-Lênin, tu tuOng H 

Chi Minh; nhn dien,  du tranh vth các man diêu xuyên tc bàn ch.t khoa hçc, cách 

mng eüa chü nghia Mác-Lênin, tu tithng H ChI Minh. 

JVI,Orn 2: Nbn dien va du traith phan bác các quan dim sai trái, thu djch 

chng phá Dâng, Nha rnrâc và con dir&ng di len chü ngbia xã hi a Viet Nam  Men 
nay, gop phn bão ye,  lan tOa nCi dung Van kien Dai hi Xffl cñaDàng. 

NizOm 3: Thre tin, kinh nghiem,  giài pháp t ch(rc báo ye un tang tir t.rrng 

cia Eáng, du tranh phàn bác các quan dim sai trái, thi dich trong tmnh hinh mth. 

Trong dO bao gè,m ca các vAn d mang tinh giài pháp, kin nghi xây dirng, hoàn 

thien và thrc hien Co hiu qua thu trlrang, dung 16i cüa Dang và chinh sách, pháp 

1ut cüa Nha nuàc trên tAt ca các lTnh we kimh t, chInh trj, van hoá, xã hi, quôc 

phOng-an ninh, dii ngoai,... 

(7I thdng chz d gcti j, d,inh hir&ng dwcrc nêu tçzi Ph h.ic 1). 

2. V hlnh thá'c 

Bài vit dir thi duqc vMt bAng tikg Viet, thuc mt trong hai loai hInh sau day: 

2.1. Bài viet chin/i luan trên Tgp chi khoa hQc 

Ducc trinh bay duài dng mt bài báo khoa hQc vài các yêu CAn c th nlur sau: 

- Ten bâi vit: vi& hoa (chü darn); 

- Torn tAt bài vit: khOng qua 150 tir, khoang 10 dOng (in nghiêng); 

- Tr khóa: gm 3 dn 5 tir khóa lien quali trc tip dn ni dung bài viêt. 
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- Bài vit không qua 6.000 tir (10-12 trang A4), c chfr 14, font Times New 
Roman, giân dàng 1,5 lines; 1 tren 2,5 cm; 1 dual 2,5 cm; l trái 3 cm; l phãi 2 cm. 

- Chü thich tài lieu trIch dan: d & cui trang. Bi v&i sách báo ting Viet 
ghi rö tao gin (nâni), ten sách, nha xut bàn, nai xut bàn, tap s& trang trIch dan. 

EMi v&i sách bàn ntràc ngoài xut bàn bang ting Viet  thi sr diing bàn djch a l.n 

xu.t bàn mài nht. Ten sãch và ten ngtral rnthc ngoà.i du vit bng tiêng ciia rnthc 

dã xuAt bàn n phm, không phiên am, chuyn ngit hoc djch trír nhfrng ten dã 

ducyc Viet hóa (nhu Trung Quc, Nhat Bàn, Thai Lan,...). N&i sr dmg ngun tài 

lieu chua &rc cong b6 trén sách báo hoc chi duc phép d'ng han  chê thi phãi 

ghi rO ten Co quan quàn l tài 1iu, k' hieu  tài lieu. 

- Tài lieu  tham khão: xp ten tao gin (nu không xác djnh dircic tác gin thi xp 

theo ten co quan hoc ten tai lieu) theo A,B,C vOi g6m: Ten tao giã (näm), ten sách, 

nhà xut bàn, ncci xut bàn, tap  s& 

- Ghi rO hQ Va ten, but danh, chrc danh khoa hQc (chuyên ngành), chi'rc vu 
cOng tác, dia clii lien h, then thoai vã email; s6 tai khoàn ngân hang, ma so 

thu/ch&ng miith thu, the can cir&c cOng dan con giá trL 

2.2. Bài vth trên báo din tvc 

Ducic trinh bay duOi dang  bài vit trên báo dien  tr vâi yêu cu c the niur sau: 

- Ten bài vit: vMt hoa (chit dam); 

- Tom tt bài vit: không qua 60 tir, khoãng 04 dOng (in nghieng); 

- Bài vi& không qua 1.500 tir (khoàng 03 trang A4), c& chü 14, font Times New 

Roman, gian dOng 1,5 lines; l trên 2,5 cm; l dual 2,5 cm; 1 trái 3 cm; l phài 2 cm. 

- Tài lieu trIch dn: Tuong tçr niur yêu c.0 di vài bài vit trên tap  chI. 

- Ghi rO hQ và ten, bOt danh, chuxc danh khoa hQc (chuyên ngànli), chuc vi,i 

cOng tác, dja clii lien e, then thoai và email; s6 tâi khoân ngân hang, ma s6 

thu/chüng minh thu, the can cu&c cong dan cOn giá tn. 

II. Dôi vOi tp the 

Tap th duc trao giãi phài dat  các tiêu chI saw 

- Là cci quan, don vj cp PhOng/Ban tr& len thuc Hc vien,  Ban Tuyên giáo 

cp tinh, Trtthng chInh trj cp tinh, Ban. Tuyên giáo cp huyn, Trung tam chinh tn 

cp huyn. 

- To chüc phát dng vâ tuyên truyn v cuc thi tai cci quan, don vi mt cách 

khoa hoc, sang tao,  thu hut ithMu can b, dàng viên, giàng vien, cOng chic, viên chic, 

ngthi lao dng tham gia. 
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- Co nhiu bài vit dir thi dat ch.t hrcing tht vâ có ti thiu 01 bài dr thi dat  tr 
Giãi Cträlên. 

Diu 5. Co cu giãi và hInh thüc khen thtrông 

1. Cocugiái 

- Di vói cá nhân có bài vit dat giai: Ban T chüc së trao 01 giài Dac  bit, 

02 Giái A, 03 Giái B, 04 Giãi C và 10 Giãi Khuy&i khich. 

- Di vài tap th: Ban T chirc sê trao giai cho 05 tap th xut sic. 

2. HinI: thfrc k/zen t!zithng 

2.1. Giáicánhdn 

- Giái Dc bit: thrc tng Giy chüng nhn dat  giãi do Ban T chc cap, 

Bng khen cüa Giám dc Hoc vien ChInh u- j quc gia H ChI Minh vâ 10.000.000d 

(Mixàri triu dng). 

- Giái A: Mi giâi thrcic tng Giy chrng nhn dat  giãi do Ban T chirc cap, 

B.ng khen cüa Giám dc Hc vien  Chinh trj qu6c gia H CM Minh và 7.000.000d 

(Bay triu d6ng). 

- Giãi B: Mi giãi dixcic tang Giy chi.ng nhn dat giãi do Ban To chñc cap, 

Giy khen cüa Giám dc Hc vin ChInE trj quc gia H Chi MinE và 5.000000d 

(Nain triu dng). 

- Giãi C: Mi giái dircc tang  Giy chfrng nhãn dat giâi do Ban T chi.c cp, 

Gi.y khen cüa Giám dc Hc vin Chmnh tn quc gia H CM Minh và 3.000.000d 
(Ba tniu dng). 

- Gii Khuyn khIch: Mi gii &rçrc nhn Giy chirng nhn dat giái do Ban 

T chirc cp, Gi.y khen ciia Giám d6c Hçc vin Chinh tn qu6c gia H Clii Minh và 

1 .000.000d (MOt trieu dng). 

2.2. Giái tp thea  

Mi tp th dat  giái Xut sc dtrcc  tng Giy chirng nhn dat  giâi do Ban To 

chirc cp, Bang Mien cüa Giárn d6c Hc vien  Chinh tr qu6c gia H Clii Minh và 

10.000.000d (Miräi triu dng). 

Diu 6. Ban T chfrc cuôc thi 

1. Ban T chrc cuc thi do Giám d6c Hoc  vién Chinh tn qu6c gia H Chi 
Minh ra quyt djnh thành lap. Ban T chüc có nhiein  vi thành 1p Ban Giárn khão, 

T thir k, giüp vic va t chrc các hoat d6ng  lien quan dn cuc thi. 

2. Ban T chirc cu,c thi dmc sir diing con du cüa Hoc vien ChInE trj quôc 

gia H Chi Minh trong qua tdnh hot dng. 
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3. Ban T chüc CUC thi dircic quyii sir ding bài viét dat  giâi dê däng tãi trén 
các Tap  chI, phinyng tin truyn thông trong và ngoài Ho vien  ChInh  ti_i  qu6c gia 
H Chi Minh; chat 1c các hal vit có ni dung tht dàng tài lrên cac kênh truyn 
thông cüa HOC vien Chinh trj quc gia H Chi Minh va mt s6 ca quan thông tn 

cüa Trung uong d phiic vt1 cong tác tuyên truyn v báo ye nn tang tu tithng cüa 
Dáng, du tranli phân bác các quan dim sal trái, thii djch. 

Diu 8. Don v Thu'?rng trirc cuc thi 

Dan vj Thurng trrc cuec  thi là Vn phàng Ban Chi do 35 Hc vien  Chinh 

U_i qu6c gia H CM Minh. 

Dan vii Thuing tic cuec  thi có trách nhiem: 

1. Chi tn, phi hcp vOi các dun vj lien quan t chirc tnin khai, ph6 bin, 
hrnrng d.n thirc Men Th 1 cuc thi tói cáo dan vj, cánhn lien quan. 

2. D.0 mi nhn bài vit do cáo tao giã giri v tham dr cuc thi; tp hcip, hra 

chn, d cir cáo bài vi& và tp th dáp üng tiêu chi dua vao xét chon. 

3. Chà tn, ph61 ho'p  tharn muu v ni dung và Mo dm v cci s& v9t chat 

phiic v qua triah lam viec  cta Ban T chirc cuc thi và Ban Giárn kháo. 

4. T chrc quân 1' kinh phi phtic vi cuc thi theo cáo quy d_iII1I hien hành 
ye quail 1 tài chinh 

5. Phi hcip vi cáo dun vi t chirc L cong b và trao giài CUC. thi. 

Diêu 7. Ban Giám khão 

1. Ban Gim kháo do Tniling Ban T chfrc cuc thi ra quyt djnh thành 1p 

trén ca s& d nghj cüa dun vii  Thuäng trtrc CUC thi. 

2. Giitp viec  cho Ban T chüc, Ban Giám kháo có T thu k, giñp viêc do 
Tnthng Ban T chi'rc cuc thi ra quyt djnh thành I.p  trên cu s d nghii  cüa dan v 
Thuäng tnrc cuec  thi. 

3. Ban Giirn khão xây dirrng Quy ch và thang chin dim pM hQp vOl yêu 
cu cüa cuc thi và Lut Báo dii. 

Diêu 10. Quy tr'mh xét, 1ira ch911 và cong b, trao giái 

1.Sokhão 

- Ban T chüc thu nhn, t.p hcrp cáo bài vit và rà quét tir deng  nhim XáC dinh 
mirc d tiling 1p d& vOl tt oá cáo Mi vit dij thi. CM nhftng hal viêt có d tiling 

lip không qua 10% rnOi drrçc &ra vào thin diinh  và chm dim 0 buOc tMp theo. 
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- Ban Giám kháo tMn hành chm sci kháo d6i vâi các bài vit dir thi và lira 
chQn 30 bài vi& cO dim s cao nht (1y dim tr cao xung thp cho den khi di.X 30 
bài vit) d thm djnh Va chm vOng chung khão. 

2. Chung khão 

Ban Giám kháo tin hânh chm chung kháo 30 bãi vi& ducTc 1ra chQn t1r vOng 

so khào. Trên co s& do, Ban T chrc lua chQn ra nhüng bài vit xut sc nht d d 

nglij trao thirong, báo cáo dng clii Giám dc, Tnthng Ban ChI do 35 HQc Vlêfl 

quyt djnh. Vic Iira chQn s6 krcmg bài vit xut sc d trao thi.r&ig can cir vào thuc 
t, không nht  thit phái xét dñ s lixçing các giái Dc bit, A, B, C, Khuyn khIch.. 

Dan vj Thuà'ng trirc cuc thi theo dOi qua trinh trin khai hu&ng 1rng cuc thi 

và t6ng hccp báo cáo d chQn ra các tp th tiêu bMu trinh Ban T chüc cuc thi xem 

xét quyt djnh khen thixrng. 

(Quy ch, each thrc ch.m dMm, thang dim,... cO quy djnh riêng dành cho 

Ban Giárn khão cuôc thi, báo dam tInE khoa hoc, chat  che, khách quan, cong thin). 

3. Cong hO và trao giãi cuc thi 

L cong b và ao giái cuc thi dir kin th chic vào tháng 10/202 1. 

Diu 11. Kinh phi h tr cuc thi 

1. Kiuh phi M chirc cuc thi duqc sir dung  ttr ngun kinh phi cüa Hc vin 

Chiith trj qu6c gia H ChI Mink 

2. Các khoàn kinh  phi dixcic sir dung  cong khai, dung quy djnh  hien  hành v 

tài chinh cUa Dáng, Nba nuOc và cüa HQC vien  Chinh tn quc gia H CIiI 

trong toân b qua trinh t chüc cuc thi. 

3. Van phOng Ban Chi dao  35 HQc vien  ChInh tn qu& gia H Clii Minh - 

vj Thi±ng tnrc cuc thi tri,rc tip quán 1 và d xitht vth Ban T chüc cuc thi 

sü dimg kinh phi theo quy djnh hien  hàiih. 

Diu 12: Lp h so tham dir cuc thi 

1.Vêtácgiã 

Thông tin cüa tác gin gm: HQ và ten, but danh (nu cO), 11am sinE, hQc ham! 

lice vj, chi'rc danE hien tai, dan vj cong tác, s dien  thoi, E-mail, s tâi khoán ngãn 

bang, m s6 thu hoc s chirng minh nhn dan/the can cuàc cong dan can giá tn. 

2. Ye bài vit 

- Bài vit dir thi dircic in thành 01 bô trén kh6 giy A4 và giri ye Ban T chirc 

cuc thi qua thrOng cong van hoc bi.ru then.  Dng thOi, giri file bài vit (vOi djnh 
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dang Microsoft Word) vào email: thiviet35hcma(gmaiL corn d Ban To chirc cuc 
thi  thun tien trong vic biên t.p bài vit. 

- Nhthig bài vit không dãp ing cac quy dinh v nOi dung, hInh thrc nêu trong 
th l nay b coi là pham quy (bj loa.i). Ban T chfrc cuc thi không hoàn trã các bài 

vit pham quy nay. 

3. Thôi gian, dja chi nhn bài vit 

- Thai gian: Tir khi phát dng cuc thi d&i ht ngày 15/8/2021 (tinh theo dâu 

bim din). 

- Dja chi nhn bài vit: Van phông Ban Chi dao 35 HOC vien  Chinh trj quôc 

gia H CM Minh, nha A17, s 135 Nguyn Phong S.c (hoc s6 419 Hoâng Quôc 

Viêt), qun Cu Giy, TP Ha Ni. Din thoai: 080.41053. Email: 

thiviet3 5hcmagmai1.com. 

Ban T chüc cuc thi không cliju trách uhim nu bài vit thani d cuc fbi  

bj that lac hoc hu hông do 1i cUa buu din. 

1)iu 13. Giãi quyt khiu ni, t cáo và xfr 1 vi phm 

1. Các t ch(rc, cá nhn có quyM khi&i n?i  v k& qua cuic thi và nhüng vi 

phrn quy djnli, trinh tr, thi'i tiic ch.m thi. Dan khiu n?i  phãi ghi rö h, ten, dja chi 

và 1 do khiu nai, gri cho dan vj Thu&ng 1rrc cuc thi. 

Dan vj Thu&ng trc cuc thi  có trách nhim xem xát và trã lôi dan khiu nai, 

báo cáo kt qua giãi quyt khMu nai len Ban  T chirc cuc thi. Không xem xét dan 

không có ten, dja cliii không rO rang hoäc mao  danh. 

2. Bài vit tham dir cuc thi nu vi pham Lust Sä htru tn tue, Lu.t Báo clii, 

các quy dnh cüa Nhà nrnc có lien quan vá Th 1 nay, Ban T chirc cuc thi s thu 

hèi giái thithng (ntu co), thông báo ca quan chc näng d giái quyt theo quy djnh 

hin hành cüa pháp lut. 

Diu 14. Diu khoãn thi hành 

Ban Th l nay có hieu hrc thi hnh k tir ngà.y 19/5/2021. 

Trong qua trinli thrc hin, nu có dim nào chira hçp 13, don vj Thirang tivc 

cuc thi tMg hop,  báo cáo Ban T6 chirc xem xét, sira di cho phü hop  vói thre t./. 

S 
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