
 

Kính gửi:  - Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Lào Cai, 

- Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai, 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã 
hội thành phố, 

- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, 

- Trung tâm Chính trị thành phố, 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông thành phố, 

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc, 

cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy (Quyết định số  1221-
QĐ/TU, ngày 31/01/2023 của Thành ủy Lào Cai; Quyết định 

số 1224 - QĐ/BCĐ, ngày 31/01/2023 của Ban Chỉ đạo 35 
Thành ủy). 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 175-KH/TU, ngày 22/02/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai tổ 

chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 

(sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 175-KH/TU); Quy chế số 28-QC/TU, ngày 

22/02/2023 về Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, 

năm 2023 (gọi tắt là Quy chế số 28-QC/TU). Để huy động sự tham gia đông đảo của 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị 

và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố, Thành ủy Lào Cai yêu cầu: 

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo; Tổ thư ký giúp việc; cộng tác viên Ban 

Chỉ đạo 35 Thành ủy (theo Quyết định số  1221-QĐ/TU, ngày 31/01/2023 của 

Thành ủy Lào Cai; Quyết định số 1224 - QĐ/BCĐ, ngày 31/01/2023 của Ban Chỉ 

đạo 35 Thành ủy) 

- Tổ chức triển khai Kế hoạch và Quy chế cuộc thi viết chính luận về bảo vệ 

nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 theo chức năng, nhiệm vụ được 

phân công. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 

35 Thành ủy bắt buộc phải tham gia cuộc thi, đảm bảo có ít nhất 01 bài viết tham 

gia cuộc thi. 
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2. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan trong khối           

tuyên truyền 

 - Mở chuyên mục, cập nhật, đăng tải tuyên truyền Kế hoạch 175-KH/TU và 

Quy chế 28-QC/TU về cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng 

Banner, đăng tải kế hoạch, quy chế cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử thành phố 

để cán bộ, đảng viên, Nhân dân biết, hưởng ứng tham gia cuộc thi. 

- Mỗi cơ quan trong khối tuyên truyền có ít nhất 05 bài viết tham gia cuộc thi. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội   

thành phố 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Kế hoạch số 175-KH/TU và Quy chế 

28-QC/TU đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn biết và tích 

cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.  

Mỗi đơn vị có ít nhất 01 bài viết tham gia cuộc thi. 

4. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, Trung tâm Chính trị, Trung 

tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông thành phố 

 Nghiêm túc triển khai cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 và có hình thức khuyến khích toàn thể cán bộ, 

đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức và Nhân dân tham 

gia với số lượng, chất lượng cao nhất.  

Phân công số lượng bài viết như sau: Mỗi chi bộ có ít nhất 01 bài; mỗi đảng 

bộ có ít nhất 02 bài viết tham gia cuộc thi. Riêng Trung tâm Chính trị thành phố và  

Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông thành phố, mỗi đơn vị có ít nhất 03 

bài viết tham gia cuộc thi. 

5. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy 

- Hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ triển khai tham gia cuộc thi viết chính luận; 

cung cấp các tài liệu có liên quan để người tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo. 

- Báo cáo số lượng người tham gia, việc triển khai thực hiện của các chi bộ, 

đảng bộ tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

lần thứ Ba, năm 2023 về Thường trực Thành ủy sau kết thúc cuộc thi. 

- Tham mưu khen thưởng, biểu dương đột xuất đối với các chi bộ, đảng bộ, 

cán bộ, đảng viên, Nhân dân có thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc thi.  

6. Quy chế, thời gian, địa điểm nhận bài viết, hồ sơ dự thi 

- Quy chế thi: theo Quy chế số 28-QC/TU, ngày 22/02/2023 của Tỉnh ủy Lào 

Cai về Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 

2023 (có Quy chế đính kèm). 
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- Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 của Thành 

ủy sẽ nhận bài viết dự thi từ khi ban hành văn bản triển khai kế hoạch phát động 

cuộc thi cho đến hết ngày 26/6/2023 (tính theo dấu bưu điện).  

- Hồ sơ nhận bài viết dự thi (gồm bản in và file mềm), gửi bài viết tham gia dự 

thi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Thành ủy Lào Cai; đồng thời, gửi file mềm về 

Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy theo địa chỉ Email: thanhuylc-

btg@laocai.gov.vn). 

Lưu ý: Bài dự thi của các tác giả sẽ được tổ chức chấm kín, vì vậy đề nghị 

tác giả/nhóm tác giả cung cấp thông tin cá nhân ở một trang riêng đính kèm phía 

sau bài viết (không đặt thông tin của tác giả gắn với bất cứ nội dung nào của bài 

viết), trong đó ghi rõ: Họ và tên, bút danh, chức danh khoa học (chuyên ngành), 

chức vụ công tác, địa chỉ liên hệ, điện thoại và địa chỉ email. 

Đề nghị các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, đơn vị nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi, 
- Lưu Văn phòng Thành ủy. 

  T/M BAN THƯỜNG VỤ  

PHÓ BÍ THƯ  
 

 
 

 
 

 

Đoàn Ngọc Tuyến 
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