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KInh gfri: - Các Tn±ng Chinh trj tinh, thânh phô trirc thue Trung rcrng
- Cáe Tnthng Can b ciXa b, ngành, doàn th Trung uong.

Ngày 19/5/202 1, dng chI Nguyn Xun Thng, Uy viên B Chinh tr4, Giám
dc HQe vin Cbinhtri qu& gia HCM Minh, ChiX tjch Hi dng L 1un Trung
hong, Tnxing Ban Chi dao 35 ciia HQC vin dã k ban hành K hoach s6 224KHTHVCTQG v t ehüd Cuç5c thi viet chinh luan khoa hQc "Báo vç nen tang tie
tw&ng cüa Dthng, &fu tranh phàn bác các quan dim sai trái, thI ich trong tInh
hlnh mái".
Cuc thi do Ban Clii dao 35 HQc vin Chinh tlj qu6c gia H Clii Minh t chire,
vói min e tiêu tip tiic khng djnh vai lrô, t?Im quan trcng cüa cong tác báo v nn tang
ti.r ttxng cüa Dâng, Mu tranh phàn bác các quan dimsai trái, thi'i djch frong tinh
hInh mài; gop phn tuyên truyn, khng djrih và bào v quan dim, ehiX tnrong,
di±ng 16i cüa Dâng, chinh sách, pháp lust cüa Nhà niràc, Van kin Dai hi XIII ciXa
f)âng; nâng cao nhân thurc, tráeh n1iim và rên luyn näng linrc tir duy l lun, nang
lire nhân dien, Mu tranh phân bác các quan dim sai trái, thu dich trên linh virc tix
tixrn, l hin, van hQc, ngh thut và trêit khOng gian mng ôho can b, dâng viên.
D6i ttrcrng tham gia cuc thi là can b, dáng viên, giãng viên, cong chic, viên
chute, ngurôi lao dng clang cong tác tai: Hc vin Chinh lii quc gia H Clii Minh;
Trir?mg Chinh trj các tinh, th?rnh ph 1rirc thuc Trung irong, Trix?rng Can b cüa b,
ngành, doàn th Trung irong; Ban Tuyên giáo tinh u, thành u' trirc thuc Trung
irong; Ban Tuyên giáo huyn uSr, thành ui, thj ur và Trung tam chInh trj các huyn,
thj xa, thành pM tc thuc tinh.
D cuOc thi dat hiu qua cao, có sue lan tôa rng rãi, Giám d6c HQc vin
Chinh frj quc gia H ChI Minh d nghi lânh dao các Tnrng Chinh fri thth, thành
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pM trirc thuc Trung uung, Trtthng Can b cüa b, ngành, doân th Trung uong
trin khai thijc hin mt s ni dung sau day:
- T chirc thirc hin các nhim v,i di.rcic phân cong trong K hoach.
- Co hinh thirc phü hop d trin khai, phát dOng cuc thi tai dan v vâ dng
viên, khuyn khich dông dáo can bO, dáng viên, giâng viên, cong chirc, viên chirc,
ngu&i lao dng tIch ci,rc, nhit tInh thain gia cuOc thi.
- Däng tai thông tin v cuc thi trên website, trang thông tin din ti cüa nhà
trithng (có KE hogch, theA le và hç tháng chü d bài vilt kern theo).
Nynhn
- Giam cloc Hoc viçn (de b/c),
-Nhukmnhgri,
- Luu: VT, VPBCD35 Hc vin.

(Tni&ng Ban Th chirc Cuc thi)
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KE HOACH
To chfrc cuOc thi viêt chmnh luân khoa hoc
Bao vç nen tang tir tung cua Bang, tau tranh phan bac
A

9

9

9

9

các quan diem sai trái, thii dch trong tInh hInh mó'i"

I. MTJC DfcH, YEU CAU
1. Muc dIch
Khng djnh vj trf, vai trô, tm quan trng cüa cong tác báo v nn thng
tr thông cáa Bang, du tranh phan bác các quan dim sai trái, thu djch trong
ttnh hinh mói; gop phn bào v, tuyên truyn quan dim, chit trrrcing, &rrng 16i
*

cña Bang, ohfnh sack, pháp lut ci'ia Nhà nuràc, hong do cO ni dung cáo Van
kin D?i hi dai biu toàn qu& ln thir Xliii cüa Bang.
-

Nâng cao nhn thirc và trách nhim eôa di ngü can b, dâng viên, giâng

viên, cong chirc, viên chôe, ngithi lao dng cüa RQc vien Chinh tr quc gia H
CM Minh và cáo HQc vien trrc thuc (sau day gQi tht là RQc vin), cáo Ban
Tuyên giáo tinla ui', th?rnh u trirc thuc Trung uang, Tnthng chinli tri tInh,
th?inh ph tnre thuc Trung trcrng, Tnrmg can b cüa b, ngânh, doân th Trung
ucrng (san day gi t.t là Ban Tuyên giáo cp thih, Trurông chinh trj cp tinE), cáo
Ban Tuyên giáo huyn u, thânh us', th u' trirc thuc tinh, Trung tm chirih tij
huyn, th?rnh ph& thj x trrc thuc tinh (san day goi tt là cáo Ban Tuyên giáo
cp huyn, Trung tm eh{nh tij cp huyn) d6i v&i cong tác bão v nn tang tix
tixông cüa Bang, du trrnh phan bác cáo quan dim sai trái, thi' dich trong tinE
hInh

môi. Qua dO, rèn 1uyn cho can b, dâng viên v näng lire tiz duy l lun,

näng lire nhn din, du tranh, phân bác cáo quan dim sai trái, thi'i djeh trên lThh
c tiz tithng, l' 1un, vn hQc, nghe thi4t và trên không gian m?ng.
-

HInh thnli ccr sä dr lieu phuic vii nghiên efru, giâng day, hQc tp l 1un

chinE tn và tuyên truy&n trên cáo Tap clii, bàn tin, kênh truyn thông cña HQc vin,
Ban Tuyên giáo và Tnrrng chinE trj c.p tinE v bào ye nn tang ti.r turông cüa

/:
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Dâng, d.0 tranli phàn bác các quan dim sai trái, th dch, kt qua thrc Iiien Ngh
quyt so 35-NQiTW, ngãy 22/10/2018 cüa B Chinh taj khóa XII v "Tang cuäng
bão v nn tang tii trnrng cüa Dâng, du tranh phan bác các quan dim sai trái, thii
lã Nglij quyt sO 35-NQII'W) a Trung
dich trong tinh Hnh mOi" (sau day gci
tat

ucrng vã dia phucing.
- Ghi nhn, biu ducng và ton vinh các tác giã, nlìóm tác giã có bài vit
ch{nh lun xu.t sc tiêu bMu và các tp th CO nhiOu bài vit tham gia, dat giái.
A

A

2. Yeu cau
- Ruy dng sir tham gia dông dão cüa can b, clang viên, giãng viên, cong
chac, vien chic, nguäi lao dng ciia HQC vin, các Ban Tuyên giáo và Tnrông
chinh tn cp tinh, Ban Tuyên giáo và Trung tam chinh tn c.p huyen.
- Chp hânh clang thu tnrcrng, ducrng 16i cüa Dâng, chinh sách, pháp 1ut
cüa Nha nirOc Va các quy chO, quy dinh có lien quan cUa HQC vin Chiah Ui
quoc gia Ho Clii Minh.
- Cong tác chun b, tO chirc cuc thi phãi dirçic tin hanh chu dáo; cong
tác sang lQc, dnh giá bài vit dir thi phâi khách quan, cOng tam, chthh xác, cong
b&ng, cong khai, minh bach.
II. NQI DUNG KE HOJLCH
1. Ten cuôc thi
Cu5c thu vilt chInh 1un khoa h9c "Báo nn tang hr twöng cña Dáng,
a'du tranhphdn bác các quan a'Im sal frá!, thii äjc/z trong tin/i hun/i m&i"
ye

2. Don vi t chfrc cuôc thi
Ban Clii do 35 HQc vin Chinla Uj quOc gia Ho Clii Minh
3. Di tirçrng tham di cuc thi
- Can b, clang viên, giàng viên, cong chrc, viên chirc, ngi±i lao dng
clang cong tác ti HQc vin (trir thành viên Ban TO chac, Ban Giám khão và
thnh viên TO thir k, gi(ip vic cuc thi); can b, clang viên, giâng viên, COng
chirc, viên chirc, ngixEii lao clng clang ông tác tai Ban Tuyên gião và Truông
huyn du eO
c.p tinh, Ban Tuyên giáo và Trung tam chInh Uj
chinh
tn

cap

quyn gfri bài vit tham gia cuc thi.
- Mi cá nhân diicic gCri tOi da 02 bãi vit tham gia d thi: 01 bài vit
chiuh 1un trên tap chi khoa hQc và 01 bài vit trên báo din ttr.
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- Ca nhân tham gia dv thi không vi pham cáo quy djnh v dao dirc ngh
nghiêp cii'ia ngt±i lam báo
Nam, không vi phim Lust Báo chI, Lust Si hthi
frI tu vá cáo quy djnh khác cia pháp lust.
Viet

4. Yêu cu di vOi bài vit dir thi
4.1. V chü d, nOi dung
Các bâi vMt dr thi tp trung khkg djnh giá frj. khoa hc va each mang cia
chü nghTa Mac - Lenin, tix tuthng H ChI Minh - nn tang ttr tixOng ciXa Dãng,
bão v Cucing lTnh, dir?ng 1i eàa Bang (tsp trung vào ahüng ni dung c6t lôi,
ni dung mOi cüa Van kien Bai lii Xffl ciXa Bang), phãn bác cáo quan dim sai
trái, thu djeh trên tht ca các linh virc; t6ng kt nhftng kinh nghim qu, mô hinh,
each lam hieu qua và d xut giãi pháp, kin nghj d nàng cao hiu qua cong tác
bào v nn tang tir tuOng cCia Bang, du tranh phân bác các quan dim sai trái,
trung vào 03 nhOm chit d sau day:
thu djch trong thih hJnh mài. Trong do,
tp

I

A

A

*

A •

Nlwm 1: Bao vç, van diruig va phat trien chu nghia Mac-Lemn, tir tixcfng
H CM Minh; nhn dien, du tranh vOi cáo 1un dieu xuyên tac bàn cht khoa
hQc, each mang cña thu nghiaMác-Lênin, ti.r ttr&ng H6 CM Minh.
NhOm 2: Nhn dien và du tranh, phàn bác cáo quan dim sai trái, tht djch
Nim hin
ch6ng phá Bang, Nhà ntràc và eon &r&ng di len chi nghia x hi i
nay, gop phn báo v, lan tOa ni dung Van kin Di hi XIII ciXa Bang.
Viet

Nhóm 3: Thvc tin, kinh nghim, giài pháp to ohirc bão v nn tang tir tiz&ng
ciia Bang, du tranh plain bác các quan dMm sai trái, thu djch trong tFnh hinh mài.
(7'Thftng c/n'i c c th dwctc gcti tçzi Phy lyc s] kèin theo Id hoçich nay).
4.2. V hlnh thzc
- Bài vit tham gia dv thi là cáo bài
báo cM thuc 02 th loai: bài vit
chmnh lun trên
cM khoa hQc và bài vit trên báo din tir. Bài vit phái báo
dàni quy tljnh v hInh thirc nêu tai Th l cuc thi (Phy lyc sc.4 2 kern theo Id
hoçich
vit

tap

nay).

- Bài vMt tham gia d,r thi clara dtrcrc cong b
các tap clii khoa hçc,
sách, báo, bàn tin, cong thông tin din tr cua HQC vin, Ban Tuyên
cp tinh,
Tri±ng ehIrih fri c.p thih và các ca quan báo cM, các cci quan, t ehfrc khác
trong h thng cMnh tij.
frên

gino
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- Ban T chtrc së tin hàuh rã quét ti.r dng nhäm xác djnh mirc d trmg l.p
d6i vài tht cá cáo bài vit dr thi; nhttng bái vit co d tràng 1p qua. 10% s bj loai.
4.3. V ban quyn
- Bài vit dirr thi phái báo dam không có tranh chp v bàn quyên kê tr
thai dim gCri cho Ban T chrc cuc thi.
- Trong th&i gian tir khi phát dng dn khi kt thiic cuOc thi, tác giã không
däng tái bài vit dci thi trén cáo phuong tin thông tin dai chiing và mng x hi.
5. ThO'i gian nhn bài vit dir thi
- Thai gian nhn bài vit dir thi tir sau khi cuc thi ducrc phát dtng dn ht
ngày 15/08/2021 (tInh theo du biru then).
- Da chi nhn bài vit: Van phOng Ban Clii d?o 35 HQc vien Chinh tn
quc gia H Clii Minh, tng 10, ahà A17, s6 135 Nguyen Phong São (hoc S6
419 Hoãng Qu6c Viet), qun Cu Giy, Tp Ha Nei. Dien tho?i: 080.41053.
Email: thiviet35hcmagmail.com.
III. BAN TO CH1C, TO THu Ki, GIUP VIC CUQC Till
1.Chi o cuôc thi
GS,TS Nguy&n Xuân Th.ng, Uy viên B Chinh trj, Giám d6 HQc vin
Chinh trj qu6c gia H6 ChI Mmli, ChiX tch Hi d6ng L 1uu Trung rcrng,
Trixdrng Ban Chi do 35 HQc vien.
2. Ban To chfrc cuc thi
Thành lap Ban T6 chirc cuec thi g6m cáo d8ng chi PhO Tnrông Ban Clii
d.o 35 HQC vin, V1 trix&ng yin Quân l khoa hQc, Vi,i tnrdrng Vi T6 chrc - Can
b, Vçi tnräng Vinl Cáo Inrang chinh tn, Chánh Van phông HQC vien, Chnh Van
phOng Ban Clii d?o 35, Tnring Ban Thi dfla - Khen thi.rang Hçc vien.
Ban T6 chtrc do PGS,TS Lê Van Lcri, Phó Giám d6c HQc vien, Phó
Tnrrng Ban Thuäng trrc Ban Clii dao 35 HQc vien thin Tnrdrng Ban; Chánh
Van phông Ban Clii dao 35 HQc vien lam Thanh viên thtrrng tn,rc.
Ban T6 chác cuc thi duccc sir dining con d.0 cüa HQc vien Ch{nh tn quóc
gia H6 Clii Minh trong qua tnInh ho?.t dng.
3. T Thir k, giüp vic cuc thi
Th?rnh lap T6 Thi k, ginp viec cuc thi g6m mt s6 can b Van phông

Ban Clii dao 35 HQc vien, Vi Cáo tri.rông chmuh tn, Ban Thi dua - Klien thi.raiig.
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4. Don v Thu'ông trrc cuQc thi

Van phông Ban Chi dao 35 HQc vin ChInh
iv.

ca

trj

quc gia H ChI Minh.

CAU GIAI THUNG

1. Giãi cá nhân
- 01 giãi Dc bit: dtiçic tang Giy chimg nhn dat giài do Ban T ch(ic
cp, Bang khen. cüa Giàm dc HQc vin Chinh trj quc gia H ChI Minh và
10.000.000d (m±i trieu dng).

cap,

- 02 giâi A: Mi giii &rcic tng Giy chfrng nhn dat giâi do Ban To chCrc
Bang khen cüa Giim d& HQc vin Chinh trj quc gia R Clii Minh và

7.000.000d (bay trieu dng).
- 03 giâi B: Mi giái ducic tng Giy chimg nhn dat giâi do Ban T chüc
cap,

Giy khen cita Giám dc HQe vin Chinh tij quc gia H CIII Minh và

5.000.000d (nam triu dng).

cap,

- 04 giâi C: Mi giài dixcic tng Gi.y chfrng nhn dat gi?i do Ban T6 chirc
Giy khen cüa Giám d& RQc vin Ch{nh lij quc gia H Clii Minh và

3.000.000d (batriu dng).
- 10 giâi Khuyn khich: Mi giâi duvc nhn Giy chng nhn dat giãi do
Ban T chirc cp, Giy khen cüa Gim dc HQc vien Chinla tn qu'c gia H ChI
Minh và 1 .000.000d (met triu dng).
Các bài vit dat giãi s &rcic Ban T chirc 1ira chQn, dang
clii, các kênh truyn thông cüa HQC vin.

tai

trên các Tap

2. Giâi tp the
Ban T6 chfrc tng 05 giái Xut s.c dnh cho các tp th có nhiu bâi vit
dr thi dat cht hrcung tt và có ti thiu 01 bài d thi dat tr Giâi C tr len.
Mi tp th dat giâi Xut sc dlrc tng Giy chüng nhn dat giãi do Ban
T chfrc c.p, Bng khen cüa Giám d& HQc vin Chinh tn qu6c gia H Clii
Minh và 10.000.000d (mirri triu dng).
V. QUY TRiNEI THC IIIN
A

A

A*

A

A

'

A

A

A

1. Thong nhat các ni dung cong viçc va phan cong trach nhiçm
- Dan vj Thtthng tnrc cuc thi xây d%rng K hoach t chfrc cuc thi, xiii
ki&i cáo don vj lien quan và cáo d6ng cM thnh viên Ban Chi dao 35 HQC vin d
b sung, chinh sCm, báo cáo dng clii Gim dc HQC vin, Tnr&ng Ban Clii dao 35

6
HQc vin duyt, k ban hành Phi hcrp Vii T chire - Cn b ban hành các quyêt
dinh thành
Ban T chU'c, Ban Giám kháo cuc thi (du tháng 5/202 1).
lap

- Ban T chirc cuc thi hQp vth các dm vi lien quan, th6ng nh.t các ni
dung cong vic và phthi cong nhim vii ci,i th ttr khi phát dng dn khi cong bó
và Irao giái cuc thi (thang 5/202 1).
- Ban To chtrc cuoc thi toA chirc le phat dong CUQC thi, cong bo ke hoach,
th l cuc thi (cui tháng 5/2021).
A

A

A

A

A A

2. Thành 1p Ban Giám khão, ban hành The I cuc thi
Ban hânh kern theo K hoach nay Th 1 cuc thi vit ckInh lun khoa hQc
"Báo v nn thng Pr ti.râng cüa Dáng, du tranh phãn báe các quan dim sai trái,
thii d4ch trong tInh hInh mài" (Phy lyc sá 2) Va thang chm dim bài vik
Trên Ca s& d xut cüa don vi Thiräng trirc cuc thi, Ban T c1nrc cuc thi
ra quyt djnh th?rnh
Ban Gim kháo (vOng so khão và vông chung khão) vá T6
thu k, giüp vic. S hrcing, co' cu Ban Gim khão phái bão dam tinh khách quail,
toàn din, chuyên sâu, dáp rng diiçic yeu cu v
hrcrng vã th&i gian cuc thi.
lap

chat

3. Xét chQn và chm so' khão
BwOc 1: Ban T chtrc thu nhn, tap hcTp các bài vit và rá quét ti,r dng
nhki xác dinli mrc d tràng 1p di vài tt cá các bài vit dir thi. Clii ahftng bài
vit có d tràng 1p không qua 10% rnri duçcc dua vão thna djnh buàc tip theo.
Bzthc 2: Ban Giam kháo tin hanh chm so' khão, phàn bin kin di vó'i
dim tir cao xu6ng thp cho
các bâi vMt và lira chQn 30 bãi vit tiêu biu
dn khi dü 30 bài vit) d thm d.jnh vá chm vông chung khão.
(lay

Th&i gian rà quét ttr dng và chki so' khão tir ngãy 15/8/202 1 dn h&
ngày 15/9/202 1.
4. Xét ch9n chung khão
Ban T chirc gri 30 bài vit &rcic ira chQn tir buOc 2 dn các chuyên gia,
nhà khoa hQc cO uy tIn tisn hành phàn bin kin và chm dim. Thôi gian thc hin:
tr ngáy 15/9/2021 dn ngây 30/9/2021.
A

..

. A , A
.A
Tren Ca so'
ket qua cham diem,
Ban To chuc ira chQn ra nhung bifi viet xuat
s.c nh.t, báo cáo d6ng clii Gim d6c, Trt±ng Ban. Clii dao 35 HQc vin quyt dinh
lrao giâi. Vic lira chQn bài vit xu.t sc d trao giãi can cfr vào thirtC t, không nht
thit phâi xét dtt s 1i.rcrng các giãi Dc bit, A, B, C, Khuyn khIch.
A

•A A
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Don v Thirông trirc cuc thi theo dOi qua trInh trin khai và tng hcrp bão
cáo d chQn ra các tap th tiêu biu truth Ran T chirc xem xét, khen thithng.
5. Cong b vâ trao gii
L cong b và liao giái cuc thi duc t chfrc vào thán.g 10/2021.
VI. PHAN CONG NHIM V1J
Van phông Ban ChI do 35 HQc vin - Don vj Thtrông trçc cuc thi
1.

- Chü tn t chtrc thirc hin các phn vic hong K hoach.
- Trin khai k hoach, th l cue thi dn Ban Tuyên giáo cp tinh, Ban
Tuyên giáo c.p huyn.
- Sau khi cuc thi kt thic, phi hcip các Tap clii, các kênh truyn thông
ciia HQc vien dàng tãi các bài vit &rcic giai; dng thai, ch.t lQc cac bài viêt
chmnh lun khoa hQc có ni dung tt d dang tai trên các kênh truyn thông cüa
Hc vien vã mt s6 báo din tir cüa Trung ixng.
- Ph6i hcrp vài Van phông HQc vien, Ban Thi dun - Khen thng Viii T
chirc - Can b th chrc L trao giái cuc thi tai Trung tam HQc vin.
- Tam ing và thanh quyM toán kinh phi thc hin các nhim vçi tai
Phông Tài chIuh - K toán, Van phông HQc Vifl.
2.Trung tam 1ng dmg cong ngh thông tin
A

r

,

A

•A

A

To chuc dang tal cac thong tin hen quan den
S

n

CUQC

•

A

A

A

tin ti-en Cong thong

tin din tr, Fanpage cña Hc vin Chinh ti-i quc gia H Clii Minh.
- ChiX ti-i, ph& hcip Van phong Ban Clii dao 35 HQc vin t ch(rc rà qu1
tning 1p các bài vit thm gia dir thi.
3.Vi T chfrc - Can bô

- Ph6i hcip Van phông Ban Chi dao 35 RQc vien tham mmi thnh

lap

Ban

T chirc cuc thi, T Thu k giiXp vic và ban hãnh các quyt djnh v cong tác
can b phtic vi cuc thi.
- Phi hcip tham miru ban hành Quyt djnh cong nhn giái thithng, Quyt
djnih khen thuing và Bng khen, Giy khen cho các tap th, ca nhân có thãnh
tEch xut sc trong cuc thi.
- Ph6i hcip vói Van phàng Ban Chi dao 35 Rc vin t chirc L trao giâi
cuc thi ti Trung tam HQc vLfl.
4.Vii Các tnrfrng chinh tr
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- T chrc trin khai ké hoch, th l cuc thi dn toàn th can b, dàng
viên, cong chrc, viên chi'rc, ngi±i lao dng trong don vi d tham gia cuôc thi vài
tinh thn nghiem tüc, chat hrcrng, hiu qua.
- Trin khai k hoach, th l và các van bàn lien quan cuc thi dn cáo
Tnrô'ng ChInh trj cp tinli.
- Däng tai thông tin lien quan cuc thi trên Bàn tin cáo trxrng chinh tn.
5. Các Hoc viên trirc thuôc
- T6 chirc ti-Mn khai k hoach, th l cuc thi dn toàn th can b, dáng
vien, giãng vien, cong chrc, viên chirc, ngi±i lao dng trong Ca quan d tham
gia cuc thi vri tinh thn nghiêm tâc, chit hrcrng, hiu qua.
- Dang tâi thông tin lien quan cuc thi trên Cng thông tin din tCr, cáo tap
0111, bàn tin, facebook chInh darih do dcm vj phii trách.
6. Các Vin chuyên ngành
- T chirc trMn khai k hoach, th l cuc thi dn toàn th can b, dàng
viên, cOng chirc, viên chUc, ngi±i lao dng trong don vj d tham gia cuc thi vài
flub thin nghiêm tao, chat hrcing, hiu qua.
- Dang tai thông tin v cuc thi ti-en cáo tap chi, bàn tin do Vin phii trách.
7. Các don v chfrc nàng
T6 chirc trMn khai k hoch, th l cuc thi dn toàn th can b, dàng
viên, giàng viên, cong chirc, viên chi.rc, ngizri lao dng trong dan vi d thrni gia
cuc thi vâi fiuh th.n nghiêm tao, chat hrcmg, hiu qua.
8. Các Tnrông chInh tr dp tinh; Ban Tuyên giáo cp tinh, Ban
Tuyên giáo Va Trung tam chInh frj cp huyn
- Cáo Truäng chiub ti-i cp tinh t chfrc trMn khai k hoch, th l cuc thi
dn toãn th can b, dàng viên, giàng viên, cOng chfrc, viên chirc, ngi.rri lao
dng trong Ca quan, dan vi; khuyn khich, dng viên can b tham gia cuc thi
vài tinh thn nghiem tac, ch.t krcrng và hiu qua nht; dng thri, dang tãi thông
tin lien quan cuc thi ti-en Trang thông tin din tCr cüa nhá truà11g.
- Cáo Ban Tuyên giáo cptthh ph6i hcrp th chCrc ti-Mn khai k hoach, th l
cuc thi dn toàn th can b, dâng viên, cong chfrc, viên chirc, ngi±i lao dng
cüa ca quan và cã.a Ban Tuyên giáo, Trung tam cHub tti c.p huyn d cuc thi
dMn ra dat hiu qua và 06 strc lan toâ rang räi nht.

9
9. Vi K hoich - Tài chinh, Van phông HQc vin
- Chuk bj cáo diu kin báo d5m d cuoc thi dtxçcc tin hnh diing tin d,
dung quy djnh.
- Thm djnh kinh phi t chrc thc hin, thm muu cho Giám d6c HQc
vin ra Quyt djnh phê duyt dir toán kinh phi thvc hin.
- Htràng d.n Van phông Ban Chi dao 35 tam irng vá thanh quyt toán
kimh phi thc hin các nhiem vu.
VII. KINH PH! CUQC Till
Kinh phi cuc thi durçic sCr dirmg tir ngun ngn sách Nba mrOc cp ho
lice vin Chmnh tr qu& giaH CM Minh nàm 2021.

Ncii nh5n:
- Các dcrn v triM lthai cuc thi,
- Các t6 chixc, ca nhãn duqc phân
Cong nhim vi.i (dé thirc hin),
- Luu: VT, VP BCD35 Hoc vien.

yen Xuãn Thàng
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9. Vi K hoch - Tài chInh, Van phông HQc vin
- Chu.n bj các diu kin bão dam d cuc thi dixcic tin hành dñng tin d,
diing quy dn1i.
- Thm djnh kinh phi t chrc thc hien, tham muu cho Giám d6c HQc
vin ra Quyt dijnh phê duyt di,r toán kinh phi thrc hin.
- Rtthng dn Van phông Ban Chi dao 35 t?m irng và thanh quyt toán
kinh phi thrc hin các nhim vii.
WI. JUN11 PHI cuoc ml
Kinh phI cuc thi duqc sir dimg tir ngu6n ngn sách Nhà nizàc c.p ho
HQc vin Chmnh tr qu6c gia H CM Minh nm 2021.
Ncii nhãn:
- Các dan v trin khai cuc thi,
- Các t6 chrc, ca nhãn duqc phân
cong nhim v,i (dé thrc hin),
- Li.ru: VT, VP BCD35 HQc viên.

yen Xuân Thing

Nhóm 2. Nhn din và du fran/i, phán bác các quan dk4n sai Irdi, (ha
djch chng phd Ddng, Nhà n,thc và con dithng di len chd nghia xã h3i ö' Vit
Nam hin nay, gop phn bdo v, Ian tOa Nghj quyil Dcii h3i XIII cda Thing, bao
gm các chü d gçii sau day:
- Kiên djnh ttm nhin, khát vQng phát trin dt nuâc, di dôi vói phê phán
quan dim phü nh miic tiêu phát frin d.t nurc giai don 2025, 2030, 2045.
- Vj th& cci d, tim 1irc, uy tIn qu& t cüa Vi@ Nam hin nay là

s11

phê

phán cái gi là "khüng hoâng toàn din".
- Khng djnh nghia cüa du&ng li di mâi gn vâi phê phán các quan dim
cho rang "duàng li di mOi a Vit Nam là không phü hçip".
- Mt s mti quan h lan cn tp trung giãi quyt ducic nêu trong Van kin
Di hi XIII cüa Dãng.
- Kiên djnh miic tiêu dc 1p dan tc và chü nghia xã hi, gn vâi phê phán
quan dim dôi bô "chü nghia xä hi", chi giU l.i "dc 1p dan ttc".
- Vai trô lãnh dao cüa Dáng Cong san Viêt Nam di vói Nhà nuàc và xA hi,
gn vâi phê phán quan dim cho rng Dãng lãnh do h thng chInh trj là "không
chmnh danh".
- Xây dirng và hoàn thin Nhà nuâc pháp quyn xâ hti chü nghia và phãn
bác quan dim xuyên t.c sir lânh do cüa Dãng vâi Nhà nuóc pháp quyn xã hi
chU nghia.
- V.n d "hnh phüc" trong Van kin Di hi XIII, gn vâi phê phán quan
dim cho rang yu t "hnh phüc' chi là "mj dan".
- Tinh thn "di mOi" trong Van kin Dti hi Xliii, gn vâi phê phán quan
dim cho rng "di mâi" là phãi tr bó djnh hithng XHCN.
- GiU vUng djnh huóng XHCN trong giái quy& các mi quan h lan, gän vâi
phé phán quan dim tr bô "djnh htr&ig xA hi chü nghi'a", chi giU li "kinh tê thj
tru&mg", "dec 1p dan tc", "Nhà nuâc pháp quyn".
- Giâi quyt m6i quan h giüa Nhà nixac, Thi truô'ng và XA hi, gn v&i phê
phán quan dim tuyt di hóa vai trô cüa "xà hi dan sir" trong giài quyt các vn
dkinht-xàhôi.
- Vn d "Dan là gc" gn vâi phê phán lun diu xuyên t.c quan h gita
Dãng, Nba nuóc vOi nhãn dan.
- Vn d "dan giám sat", "dan thi,i huâng" gn vài phê phán quan dim cho
rng nhting yu t trên là "không cn thit" và "mj dan".
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- Xây drng Dãng v can b, gn vâi phê phán quan dim xuyen t?c chInh
sách can b cüa Dàng, Nba nuâc.
- Vn d "phát huy ban chit giai cp cong nhãn cüa Dàng, nâng cao nàng lirc
länh do, näng 1irc cm quyn và s1rc chin clAu cUa Dang" gn vài phê phán cac
1un diu phü nhn vai trô lãnh d?o cüa Bang, cho ring "Bang khOng con là cüa
giai cap cOng nhân".
- Ciing cô, nâng cao nim tin ci'ia nhân dan vci Bang và s1r nghip each
mng Vit Nam duâi sr lãnh dio cUa Bang.
- Phê phán, bác bO quan dim xuyên tac, phi:i nhn nguyen tc "tip trung dan
chU" trong t chirc và sinh hoat Bang.
- Dan chü và dan chU xã hi chü nghTa, gn

v1i

phê phán quan dim cho

ring i Vit Nam khOng có dan chñ.
- Vn d dan chCi hóa trong Dãng và trong xã hi. Giãi pháp, kik nghj.
- Dan chü boa trong cong tác can b, gn vói phê phán quan dim cho rang
cong tác can b cüa Bang chi là d thanh trmg phe cánh, phiic vi "nhóm lçi Ich".
- Phê phán lun diu cUa các th 1irc thu djch cho rng tIrih trng nhân quyn,
tu do báo chI c Viêt Nam là "h& sirc ti to".
- V.n c1 t do ton giáo a Vit Nam. Thc trng, giãi pháp, kin nghj.
- Bão dam cao nht igi Ich quc gia - dan tc, giC vftng dc lip, t chü, tip
tic nâng cao cht lugng, hiu qua hoat dng di ngoi, hi nhap quc t, gn vài
phê phán quan dim Vit Nam nên lien minh vai nuOc nay d chng nuâc kia.
- Nhn din và du tranh, phán bác muu d dOi "phi chInh trj hóa" 1rc luqng
vu trang

cüa các th lirc thu djch trong tinh hmnh hin nay.

- NIhn din, phé phán d "chmnh frj boa các vii an hInh sir" d chng phá
Bang, Nhà nuâc cüa các th hrc thu djch.
- Nhan din, phê phán bi&i hin cüa chü nghia dn t(iy, chü ngbTa ca hi
Vit Nam hin nay.
- Phát trin van boa, ban dam phüc igi xA hi, thirc hin tin b

va

cong bang

xã hOi trong phát trin kinh t thj tnzing.
- Phát huy giá tn van boa, sirc mnh con nguOi Vit Nam trong sr nghip
xây dirng và bào v T quc, hi nhp quc t, gn vài phê phán các biu hin lch
lac v van boa hin nay.
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- Hoàn thin Co ch phông, chng tham nhUng, gAn vri phê phán quan dim
cho ring d.0 tranh chng tham nhüng

a

Vit Nam không bao gia thành cong vi

không giãi quyt duçic vn d th ch - cãi gtc cUa tham nhüng.
- Phé phán quan dim dng nht "cs phn hóa doanh nghip Nba nuâc" vói
"tu nhân hóa nn kinh ti", kinh t tu nhán vn b "phân bit di xir".
- Dam bão an sinh xã hi vüng dng bào dan tc thiu s& gn vOi phê phán
quan dim cho rang Dãng, Nhà nuóc "phãn bit di xi?' vâi các dan tc thiu s&
- Nhân diên, phé phán biu hiên "bit tuãn dan sr", g.n vâi tInh hInh chInh
tn M5', Myamar, Hng Kong thi gian qua.
- "Không ai bj bô lai phia sau" - thuc tInh nhân van cüa nn kinh t thj
truang djnh huàng XHCN a Vit Nam.
- ChU nghia nhân van Vit Nam trong phông chng di djch Covid- 19.
- Phê phán quan dim phü nhn vai trè länh dao cUa Dãng di vài phông,
chng djch bnh Covid-19.
- Phát huy bàn 11'nh, chI, truyn th6ng tt dçp cUa dan tc ta - mt sO van dê
rut ra qua thirc tin phông, chng djch bnh Covid-19.
- Nhn din phuong th(rc, thu doan mài cüa các dôi tuqng tuyên truyên
chng Dãng, Nhà nuâc.
- Hoàn thin chInh sách pháp 1u,t v d.t dai, gn

vai

phê phán quan diem

xuyên tac chInh sách dt dai cüa Dàng, Nhà nuOc.
- Nhn din "quan dim sai trai", "quan dim thu djch" hin nay.
- Nhn din, phê phán hoit dng lçi d1ing vn d 'chü quyn bin dão" d
chng Dâng, Nlhà nithc.
- Nhân diên, phê phán quan dim cho rng Vit Nam cn "lien minh" vài
nithc nay d d.0 tranh vài nithc khác trong bão v chü quyn lânh th&
- Nhn diên, phê phán quan dim cho rang dithng li di ngo.i "dc lip, tir
chü" cUa Vit Nam là không phU hçip vài bi cãnh hi nhp.
- Vn d

"dan

chU", "nhân quyn" trong thirc thi các Hip djnh thuong mi

ti do th h mài.
Nhóm 3. Thrc tiln và kink ngh41m Ia chá'c báo v nLn tang 1w twöng cáa
Dãng, dáu trank phãn bác các quan diem sai (nil, (ha djch (Tong fink kink mó'i.
- Mt s6 vn d dt ra vài nhim vi cong tác bão v nn tang lii tuâng cüa
Dãng theo tinh thn Van kin Dai hi XIII.
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- Tác dng cüa cuc Cách rntng cong nghip 1n thr Pr vâi boat dng bão v
nén tang Pr tithng cüa Dãng.
- Mi quan h gita "xây dimg Dâng" vó'i "báo v nn tang Pr tu&ng cüa Dàng".
- Kinh nghim cUa mt s clang cm quyn trën th giài v bão v, phãt trin
thi'rc h và nhitng gqi ma cho Dãng ta.
- Xây dirng di ngQ, mng 1uâi bão v nn tang Pr tu&ng cña Dãng, du
tranh ngän chn các quan dim sai trái, thu djch trén linh virc Pr tu&ng 1 luân
nir&c ta hin nay - thirc tin và kirih nghim.
- Tang cithng sr tham gia cüa nguai dan trong cong tác bào v nn tang Pr
tithng cüa Dàng, du tranh phân bác các quan dim sai trái, thu djch trong tInh
hInh mâi.
- Vai trô cüa truyn thông báo chI, bao gm báo din tü trong cong tác bâo
v nn tang tu tuang cüa Dãng, du tranh phãn bác các quan dim sai trai, thu djch
trong tInh hinh mói.
- Vai trô cüa don viên, thanh niên trong vic bão v nn tang Pr tuang cUa
Dãng, du tranh phãn bác các quan dim sai trái, thu djch.
- Vai trô cüa di ngü can bc tuyên giáo trong vic bào v nn tang tu tuàng
cUa Dãng, du tranh phãn bác các quan dim sai trái, thi djch.
- Vai trô cüa d)i ngü giãng viên 1 1un chinh frj trong vic bão v nên tang
Pr tu&ng cüa Dãng, d.0 tranh phãn bác các quan dim sai trái, thu djch.
- Cong tác Pr tuâng, 1 1un vâi nhim vçi bão v nn tang Pr tu&ng cüa
Bang, du tranh phãn bác các quan dim sai trái, thu djch trong tInh hmnh mâi.
- Di mâi cong tác tuyên truyn dáp üng yêu cu bão v nn tang Pr tuang
cüa Dâng, d.0 tranh phan bác các quan dim sai frái, thii djch hin nay.
- Di mâi cong tác giáng dy 1 1un chInh frj dáp üng tOt yêu câu tang
cuang bâo v nn tang Pr Prang cua Dãng, du tranh phãn bác các quan dim sai
trái, thu djch hin nay.
- Hçc tp 1 1un chinh frj vài vic phông, cMng nhttng biu hin suy thoái
ye Pr tir&ng chInh trj, "tr din bin", "tir chuyn hóa" hin nay.
- Mo hmnh, kinh nghim tot cüa mt s

Co quan,

don vi trong cong tác bâo v
nn tang Pr tix&ng cüa Dãng, du tranh phân bác the quan dim sai trái, thu djch.
- Phát huy sirc mnh tng hqp trong bão v nn tang Pr tuang cüa Dãng, du
tranh phãn bác các quan dim sai trái, thu djch.
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- Di rnâi ni dung, phrnng thirc, hInh thüc bão v nên tang tu tiiOng cüa
Dãng, du tranh phán bác các quan dim sai trái, thu djch.
- Vai trô cüa báo cáo vién, tuyên tmyn viên, cong tác viên du 1un xA hi
trong bão v nn tang tu tuâng cüa Dãng, du tranh phân bác các quan dim sai
trái, thu djch.
- Nãng cao tinh chin du, tInh thuyt phiic, hiu qua trong bào v nén tang
tu tix1ng cüa Dãng, du tranh phàn bác các quan dim sai trái, thu djch.
- Muc tiêu, yeu c.0 cüa cong tác bão v nn tang tu tuàng cUa Dâng, du
tranh phãn bác các quan dim sai trái, thu djch hin nay.
- Kt hqp "xay" và "chng" trong bão v nên tang tu tuâng cüa Dàng.
- Hoàn thin h thng pháp 1ut v an ninh mng.
- Xây drng "be 19c" c.n thit cho Cu dan mng truâc nhUng thông tin xu,
dec, quan dim sai trái, thu djch.
- Nhüng k5 nàng cn thit cUa di ngQ can b nông ct bão v nn tang tu
tung cüa Dãng.
- Quàn l ming xâ hi trong Mi cãnh each mng cong nghip 1n thir 4.
- Bão v nn tang tu tuâng cüa Dàng trong th h Ire - mt so van dê dt ra.
- Anh hu&ng cña mng xà hi vâi h giá frj van boa do due cüa cong dng.
- D.0 tranh ngan chn hot dng lçii dimg truyn thông xã hi d cMng
Dàng, N1à nuOc.
- DM mOi cci ch& chmnh sách, hoàn thin khuôn kM pháp l cüa cOng tác bào
v nén tang tu tu&ng cüa Dàng.
- Bi duOiig l tuong cách mng, dao due, 1i sng van hóa, nâng cao lông
yeu nuâc, tr hào dan tc cho th h tré.

* Lu-u j H tMng cáe chU d trên day là nhting gçi , djnh hurng. Ngui
tham gia cuc thi tir dt tiêu d cho bài vit dir thi va có th la ch9n nhüng vn d
khác ngoài các chü d nêu trong phii luc trên co sâ nhãn thuc cüa bàn than, xut
phát tir yêu c.0 eüa thrc tin và cO lien quan dn chU d cuc thi.
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PHU LVC sO 2
A

A

A

The le cuoc thi viet chmh lutn khoa hoc
"Bão v nn tang tir tirö'ng ciia Bang, du tranh
phãn bác các quan dim sai trái, thu djch trong tInh hInh mOi"
(Ban hành kern theo KI hogch soJ 224-KH/HVCTQG, ngày 19/5/202 1
cüa HQc viçn Chinh tr.i quc gia H ChiMinh)
CHUt1NG I. QUY BINB CHUNG
Biu 1. Miic dIch, nghia
- Khang dinh vi trI, vai trô và tm quan trçnig ciXa cong tác báo v nn tang ttr
tithng cña Dãng, du franh phán bác các quan dim sai trái, thu djch Irong tInh hInh
mdi; gop phn báo v, tuyên truyn quan dim, dix?mg li, chü trircmg cUa Dâng, chinh
sách, pháp lu.t cüa Nhà nuâc, trong do cO ni dung Van kien Dai hi dai biu toàn qu&
1n th1r XIII cüa Bang.
- Nâng cao nhn thi'rc và trách nhim cüa di ngü can b, dâng viên, giâng
viên, cong chirc, viên chIrc, ngithi lao dng ciXa HQc vien Chinh fri qu6c gia H ChI
Minh và cac HQc vin tnrc thue (sau day goi tat là HQc vin), các Ban Tuyên giáo tinh
, A ,
uy, thanh uy tnrc thuc Trung tiang (sau day goi tat la Ban Tuyen giao cap tmh), Trtrcmg
chfnh fri tinh, thành pM trc thuOc Trung ucing, Tnthng can bô ca b, ngành, doàn
th Trung uong (sau day gci tat là Trithng chinh fri cap thih), các Ban Tuyên giáo huyn
ui', thanh
thj tare thuc thih, Trung tam cbmnh fri huyen, thành ph6, thj xã tnje
thuc tinh (sau day gi tat là Ban Tuyên giáo va Trung tam chInh fri cap huyn) di vài
cong the bào v nn tang tix ttr&ng ciXa Bang, dau tranh phân bác các quan dim sai
trái, thu dich trong tinh hinh mâi. Qua d, rèn luyn näng 1rc tir duy l lun, näng
1irc nhãn din, dau tranh, phãn bác các quan dim sai trái, thà djch tren linh we ttx
ttx&ng, 1 luân, van hQc, ngh thut va trên không gian mng.
I

I

A

uSr,

I

A

A

ur

- Dng viên, khuyn khIch, tao sir quan thm cüa can b, dâng viên, giàng vies,
cong chCrc, viên ch(rc, ngithi lao dng cüa HQc vin, Ban Tuyên giáo cap tinh,
Tnthng chmnh fri cp tinh, Ban Tuyên giao và Trung tam chinh tn cap huyen trong
vic vit bâi chinh luân báo nn tang tir tithng cüa Bang, dau franh phân bác các
quan dim sai trái, thi djch.
ye

- ffinh thnh ngun Ca sâ dtt
phic viii ngbiên ciu, giâng day, hQc tp l lun
chlnh tn vàphiic viii tuyên truyn thixc hienNghj quy& s 35-NQ/TW, ngày 22/1 0/2018
cUa B ChInh fri Khóa XII v "Tang cix&ng báo nn tang tix lithng cüa Bang, dau
lieu

ye

1

lranh phân bác các quan dim sai trái, thu dch trong tinh hthh myi" ti Hc VLn, CáC
Tnx?mg Chinh lii cp linh, Ban Tuyên giáo cp tinh, Ban Tuyên giáo và Trung tam
chInh tn cp huyen.
- Ghi nhn, biu duong và ton vinh tác giá, nhOm tác giá có bài vit chInh lun
xu,t sAc tiêu biu và các tp th có nhiu bài vit them gia, dat giài.
Diu 2. Phm vi, di tuçrng áp diing
1. Th l nay quy djnh mine dich, nghia, pham vi, d6i tucmg áp dvng, s6
lucmg bài vit, tiêu clil xét chçn, Co cu giái thu&ng, unite thu&ng, h so, quy trInh,
thu tinic, Ban Giám khào và each thiirc t chiirc cuc thi vMt chInh lun khoa hc "Báo
v nn tang tu trr&ng cüa Dang, du tranh phàn bác cáe quan dim sai trái, thu dich
trong ttnh hInh mri".
2. Can b, dàng viên, giãng vien, Cong chüc, viên chiirc, ngu?i lao dng dang
cong tác tai Hc vin (trr thành viên Ban T6 chiitc, Ban Giám kháo vâ thành viên To
thu k, giiitp vic cuc thi); can b, dâng viên, giàng viên, cong chute, viên ehure,
ngu?ii lao dng dang cong tác ti cac Ban Tuyên giáo cAp tinh, Tnthng chinh fri cAp
tinh, Ban Tuyên giao cAp huyn, Trung tam ehinh trj cAp huyn, dêu eó quyên gin
bai vit tham diii euc thi.
3. Bài vit tham dint cuc thi chua dixcic cong b6 lren eác tap chI khoa hoc, sách,
báo, bàn tin, c&ig thông tin din tCr cUa Hc vin, Ban Tuyên giáo cAp tinh, Trung
chinh ti-j cAp linh, các co quan báo ehj, CáC ccc quan, t chute khác trong h th6ng chInh
Irj. Trong thii gian nit khi phát dng dn khi kt thüc cuc thi, tác giã không diang tai
bài vi& dinr thi trên các phuong tin thông tin dai chiiing và mang xã hi.
4. Bài vit gCri dir thi không &rçic vi phm Lut Báo oil, Lut Sit hCru tn tue
và các quy djnh khác cüa pháp lust va ciita HOC vien Chinh trj qu6c gia H Clii Minh,
không Co tranh chAp v bàn quyn k nit th&i dim gin cho Ban T chute cuc thi.
CH11cNG II. QUY DNH C1J THE
Diu 3. Quy dinh v s hrçiig bài vit tham gia thy thi
Mi tác giã hoc nhOm tác giá clii duccc gin t6i da 02 bài vit d tham gia dint
thi (mi bài vi& cho 01 1ou hInh)
.A

Dieu 4. Tieu chi xet trao giai
I. Di vó'i bài vit
1. Vt chü dê, nOi dung
•

.

.

,

,•

.

.A

A

Bai viet dirt thi Co flQ1 dung khong trai quan diem, chu truong, ducmg loi cua
Dãng, chinh sáeh, pháp lut eüa Nba nuOe, bào dam tinh chin dAu, thuyt phvc,
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khoa hQc, gn kt chat eh gifra 13 luân vOi thrc tin, gop phn bão v vtrng chc
nn tang tu tuông cña Dàng, ph5n bác có hiu qua các quan dim sai trái, 1un diu
xuyen tac, ch6ng phá cita cac th 1rc thi djch, phãn dng, Co hi chInh frj trong Va
ngoài rnrâc.
Chñ d bài vit t.p trung khng djnh giá trj khoa hoc, each mtng câa chü
nghTa Mac - Lê nm, tu tuOng H ChI Mmli - nn tang tir tumg c1ta Dâng, bào v
CLlcmg lTnh, dithng 16i cUa Dâng (trong do eó ni dung c& lOi, ni dung m&i cüa
Van kin Dai hi XIII cüa Dâng), phân bác các quan dim sai trái, thu djch trên tht
cá các linh virc; thng kt nhtng kinh nghim qu', mô hInh, each lam hieu qua và d
xut giái pháp, kin ngh d nâng cao hiu qua cong tác bão ye nn tang lii tmng
cia Dáng, du tranh phàn bác các quan dim sai trái, thñ djch trong tIiih hmnh mdi.
Tác giâlnhóm tác giã CO th iii xac djiih chü d Cii th cUa bài vi& phü hcp vi chCt
d chung cUa cuc thi hoie co th theo các nhóm chü d do Ban T chüc gci :
NhOm 1: Bão ye, vn dung và phát trin thu nghia Mác-Lênin, ttr tithng H
ChI Minh; nhn dien, du tranh vói các lun dieu xuyên tac bn cht khoa hQc, each
mang cña thu nghTa Mác-Lêthn, tii tuOng H Clii Minh.
NJ,óm 2: Nhn dien va du tianh phân báe các quan dim sai trái, thà djch
chng pM Dàng, Nhâ nuc va con dtrông di len ehU nghia xã hi a Viet Nam hien
nay, gop phn bão ye, lan tôa ni dung Van kien Dai hi Xlii cUa Dáng.
Nhóm 3: Thirc tin, kinh nghim, giài pháp t chirc bâo ye nn tang lit tix&ng
cüa Dáng, du tranh phàn bác các quan dim sai trái, thii djch trong tInh hInh mai.
Trong do bao gm Ca các vn d mang tInh giái pháp, kin nghj xây dimg, hoàn
thien và thirc hien cO hieu qua cM trucing, di.thng li cüa Dâng và chInh sáeh, phãp
lut cüa Nba nuàc trên tt câ eac lTnh virc kinh t, ehinh trj, van hoá, xã hi, quc
phOng-an ninh, dôi ngoai,...
TI tMng chü d gcri j, djnh hwóng dwcrc nêu tQi Pht lyc 1).
2. V hinh tliá'c
Bãi vit dir thi duçc vit bang tikg Viet, thuc mt trong hai loai hmnh sau day:
2.1. Bat vi& chinh lun trên Tqp chI khoa hQc
fXrcic Irinh bay duOi dng môt bài báo khoa hQc vài cac yêu eu ciii th nhir san:
- Ten bài vi&: vit boa (chtt d.m);
- Tom tat bài vit: không qua 150 tir, khoãng 10 dông (in nghieng);
- Ti'r khóa: gm 3 dn 5 tr khóa lien quan tr1rc tip dn nei dung bài viM.
3

- Bai vit không qua 6.000 tr (10-12 hang A4), c chü 14, font Times New
Roman, giän dOng 1,5 lines; l Irén 2,5 cm; 1 dirài 2,5 cm; 1 trái 3 cm; 1 phài 2 cm.
- Chi thich tai lieu trIch dn: d
cuêii trang. D6i vOi sách báo ting Viet
ghi rO tác giã (näm), ten sáeh, nhà xut bàn, ncri xut bàn, tp s6, trang trich dan.
D6i vài sách báo nuàc ngoài xut bàn bAng ting Viet thi si:r dimg bàn djch a iAn
xut bàn mài nh.t. Ten sách và ten ngu?i nithc ngoài du vit bAng ting cüa rnrOc
dä xut bàn An phAm, không phiên am, chuyn ngü hoc dich trtr nhung ten CIa
dixcc Viet hóa (nlnr Trung Qu6c, Nht Bàn, Thai Lan,...). Nu sir di,ing nguôn tài
lieu chixa dtrçic cong b6 trên sách báo hoc chi duqc phép dUng han ch thi phãi
ghi rO ten ca quan quàn 1 tài lieu, k hieu tài lieu.
- Tãi lieu tham khão: xp ten tác già (nu không xác djnh duçic tác già thl xp
theo ten CG quan hoc ten tai lieu) theo A,B,C vài gm: Ten tác già (näm), ten sách,
nhà xut bàn, non xut bàn, tp s6.
- Ghi rO hQ va ten, bUt danh, chUc danh khoa hQc (chuyên nganh), chUc i
cOng tác, dia chi lien h, dien thoai và email; s6 tai khoàn ngân hang, ma S6
thu/chUng minh thu, the cn ci.rOc cong dan cOn giá hi
2.2. Bat vi& trên báo then ti'c
Dtrqc trInh bay di.rài dang bài vit trên báo dien tCr vOi yêu cAn cirt th nhu sau:
- Ten bài vit: vit hoa (chft dm);
- Tom tAt bài vi&: không qua 60 tir, khoãng 04 dOng (in nghiêng);
- Bài vit không qua 1.500 tir (khoàng 03 hang A4), c ch& 14, font Times New
Roman, gian dông 1,5 lines; l trên 2,5 cm; l duài 2,5 cm; l trái 3 cm; 1 phái 2 cm.
- Tài lieu trIch dAn: Tucrng tir nhu yeu cAn d6i vai bài vit trên tap clii.
- Ghi rO hQ va ten, bUt danh, chUc danh khoa hc (chuyên ngành), ch(rc vi,i
cong tác, dia chi lien h, then thoai và email; s6 tài khoân ngân hang, ma S6
thu/chUng minh tlnr, the can cuàc cOng dan cOn giá hi.
•

A

II. Doi vth tp the
Tp th duçyc trao giái phãi dat cãc tiêu chI sau:
- Là con quail, dcm vi cAp PhOngfBan tra len thuec HQc vien, Ban Tuyên giáo
cAp tinh: Trithng chInh trj cAp tinh, Ban Tuyên giáo cAp huyen, Trung tam chinh tn
cap huyen.
- T6 chUc phát dng và tuyen truyn v cuec thi tai con quan, dcm vj mt each
khoa hQc, sang tao, thu hUt nhiu can b, dáng vien, giâng viên, cong chirc, viên chirc,
ngtxn lao dng tham gia.
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- Co nhiu bài vit dir thi dat chit ltrcrng tt và cO Mi thiki 01 bài dir thi dat tfr
GiãiCtthlên.
Diu 5. Cr cu giãi và hInh thfrc khen thirô'ng
1. Co cu giãi
- Di vri cá nhân có bài vit dat giãi: Ban T chirc së trao 01 giãi Dc biet,
02 Giâi A, 03 Giãi B, 04 Giãi C và 10 Giãi Khuyn khIch.
- Di vci tp th: Ban T ehtirc s trao giâi cho 05 tp th xut sic.
2. Ifrnh tl,frc khen thwirng
2.1. Giái cá nhdn
- Giái Dc biet: duçic tang Giy chthig nhn dat giái do Ban T chirc cp,
Bang khen cüa Giám dc HQc vin Chmnh trj qu6e gia H ChI Minh và 10.000.000d
(Mirôi triu dng).
&rc'e tng Giy chirng nhn dat giâi do Ban T chfrc
- Giài A: Mi
Bang khen ciXa Giám dc HQe vin ChInh tn qu6c gia H Chi Minh và 7.000.000d
(Bay trieu dng).

cap,

giai

- Giãi B: Mi giãi drc'etng Gi.y chtrng nhn dat giãi do Ban T chirc
Giy khen ciXa Giám dc Hoc vien ChInh tn qu6c gia H ChI Minh và 5.000.000d
(Näm triu dng).

cap,

- Giãi C: Mi giài dixçic tng Giy ehftng nhn dat giâi do Ban T chirc ctp,
Giy khen ciXa Giám dc HQc vin ChInh trj que gia H Clii Minh và 3.000.000d
(Ba triu Mng).
- Giâi Khuyn khIeh: Mi giái dircic nhn Giy ch(rng nhn dat giái do Ban
T chüc cp, Giy khen cüa Giám d6c HQc vin Chinh hi quc gia H CM Minh và
1 .000.000d (Môt triu dng).
2.2. Giái tp theA
Mi tap th dat giãi Xut sc dixçic tng Giy chthig nhãn dat giái do Ban To
ehic cp, Bang khen ciXa Giáin de HQc vin Chinh
qu& gia H CM Minh và
10.000.000d (Mixcri
dong).
tnj

friu

Diu 6. Ban T chfrc cuôc thi
A

•

,

A

'A

•

•

A

1. Ban To chuc cuçc thi do Giam doe HQC vin Chinh tr quoc gia Ho Chi
Minh ra quy& dinh thnh
Ban T chirc có nhiêm vi thành
Ban (iiám kháo,
T thu k, giiXp vic va t chure eác hoat dng lien quan dn cue thi.
lap.

lap

2. Ban T chu'rc cuôc thi duçc sir dung con du cuia Hc vin Chfnh hi quOc
gia H ChI Minh trong qua trInh hoat dng.
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3. Ban T chic cuc thi dircic quyn si'r dçing bài vit dat giái d dang tãi trên
các Tap chf, phi.rcing tin truyn thông trong và ngoài HQC vin ChInh trj quc gia
H6 CIiI Miub; chat 1QC các bài vit có ni dung tt dang tai trén các kênh truyn
thông cüa HQc vin Chinh trj qu6c gia H ChI Minh và. mt s ccc quan thông t.n
cüa Trung ucing d phic vti cong tác tuyên truyn v bão v nn tang tir tu&ng cüa
Dâng, du tranh phán bác cãc quan dim sai trá.i, thU dch.
Diu 8. Don vj Thirong trirc cuc thi
Dan vi Thi.thng trijc cuc thi là Van phOng Ban Chi dao 35 HQc vin Chinh
tn quoc gia Ho Clii Minh.
Dcm vi Thir&ng trrc cuc thi có trách nhim:
1. ChU tn, ph6i hccp vài các dan vj lien quan t chirc trin khai, ph bin,
huàng dn thirc hin Th l cuc thi tth cac don vj, ca nhân lien quan.
2. DAu m6i nhn bài vit do các tác giá gi:ri v tham di,r cuc thi; tp hcip, la
chQn, d cCr các bài vit và t.p th dáp frng tiêu cM dira vào xét chQn.
3. ChU tn, ph6i hcip tham mini v ni dung và bâo dam v co si vt cht
phiic vii qua trInh lm vic cUa Ban T6 chuirc cuc dii và Ban Giám khão.
4. T chirc quàn l kinh phi phi,ic vi,i cuc thi theo các quy djnh hin hành
v quan l tài chinh
5. Ph6i hcrp vi các dan vj t chirc L cong b và trao giái cuc thi.
Then 7. Ban Giam khao
1. Ban Giám khào do Trtthng Ban T chirc cuc thi ra quyt dnh thành 1p
trên Ca sO' d ngh cUa dan vj Thi.rO'ng trirc cuc thi.
2. GiUp vic cho Ban T chirc, Ban Giám khão cO T thu k, giUp vic do
Tnx&ng Ban T chirc cuOc thi ra quyt d.jnh thành 1p trên co sO' d nghj cUa dan vj
Thuäng trirc cuc thi.
3. Ban Giám khâo xây dirng Quy ché và thang chm dim phU hcip vài yêu
cu cUa cuc thi và Lut Báo ch.I.
Diu 10. Quy trinh xét, lira chçn và cong b6, trao giái
1. So' khão
- Ban T chirc thu nhn, tp hcrp cac bài vit và rà quót tr dng nhäm xác dinh
mirc d tràng 1p d6i vài th ca các bài vit d,r thi. CM nhfrng bài vit cO d trilug
1p không qua 10% mài duqc dim vào thm djnh va chm dim a bixOc tip theo.
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- Ban Giám kháo tin hnh chm so kháo d6i vài các bài vi& dir thi va 1ira
chQn 30 bài vi& có dim s6 cao nht (1y dim tt'r cao xung thp eho dn khi dlü 30
bài vit) d th.m djnh và chrn vOng chung kháo.
2. Chung khão
Ban Giám khão tin hânh chm chung khão 30 bài vit dixcc 1ra chn ti vông
so kháo. Trên co s do, Ban T chirc lira chQn ra nhfmg bài vit xut sc nht d d
nghj trao thithng, báo cáo dng chI Giám d6c, Tni&ng Ban Chi dao 35 Hc vien
quyt dinh. Viec lila chQn sé, hrcmg bài vit xut sc d trao thirâng can ci vào thic
M, không nht thit phái xét dU s6 hicmg các giái Dtc bit, A, B, C, Khuyn khIch..
Don vj Thuong tc cuc thi theo dOi qua trinh trin khai hinng frng cuc thi
và Mng hcp báo cáo d chQn ra các tp th tiêu biu trthh Ban T ch(rc cuc thi xem
xét quyt djnh khen thmng.
(Quy ch& each thirc chm dim, thang dim,... cO quy djnh riêng dânh cho
Ban Giám kháo cuôe thi, báo dam tInh khoa hQc, chat ch, khách quan, cong tam).
3. Cong b và trao giãi cuc thi
L cong b6 và trao giái cue thi dir kin t chüc vào tháng 10/2021.
A

•

Dieu 11. Krnh phi ho trçr cuçc thi
1. Kinh phi t ch(rc cuc thi dircic si'r ding ttr ngun kinh phi cUa HQc vin
Ch{nh frj qu6c gia H CM Minh.
2. Cáe khoân kinh phi &rcic sir ding cong khai, dung quy dnh hin hãnh
tài chmnh cüa Dâng, Nba nirOc và cüa HQc vin ChInh trj qu6c gia H ChI
trong toàn b qua trinh t ehuc euc thi.
3. Van phOng Ban Chi dao 35 HQcvien Chfnhtrj quc giaH ChIMinh - Dan
v Thuyng trrc cuc thi tic tip quán l và d xut vi Ban T ch'irc cuc thi vic
sir dung kinh phi theo quy djnh hin hành.
Diu 12: Lp h so' tham dir cuc thi
1. V tác giã
Thông tin ciXa tác giá gm: HQ va ten, biXt danh (nu co), näm sinh, hQc ham!
hoe vi, chüc daub hin tai, don vj cong tác, s6 din tho?i, E-mail, s tai khoàn ngan
hang, ma s thu hoäc s ch(rng minh rthân dânithê can cuàc cong dan cOn gia trj.
2.Vbàivit
- Bài vit dir thi duçic in thành 01 b trên kh giy A4 và gfri v Ban T ehirc
cuc thi qua dur0ng công van ho.c biru dien. DMg thii, gtri file bài vi& (vâi djnh
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dung Microsoft Word) vào email: thiviet35hcmagmaiL corn d Ban T chiirc cuôc
thi thun tin trong vic biên tp bãi vit.
- Nhftng bài vit không dáp irng cac quy dinh v ni dung, hInh thirc nêu trong
th 1 nay bi coi là pham quy (bj lo.i). Ban T chirc cuc thi không hoàn trã các bài
vit ph?m quy nay.
3. Thô'i gian, dja chi nhn bài vit
- Th?n gian: Tir khi phát dng cuc thi dn ht ngãy 15/8/202 1 (tmnh theo du
btru din).
- Dta chi nhn bâi vit: Van phông Ban Chi dao 35 HQc vin ChInh üj qu6c
gia H ChI Minh, nha A17, s6 135 Nguyn Phong Sc (hoc s 419 Hoàng Qu6c
Vit), qun Cu Giy, TP Ha Ni. Din thoai: 080.41053. Email:
thiviet35hcma@gmail.com.
Ban T chirc cuc thi không chju trách nhim nu bài vit tham dir cuc thi
bj tht
hoc hir hông do li cüa bru din.
lac

Diu 13. Giãi quyt khiu ni, t cáo và xtr 1 vi pham
1. Các t ehirc, cá nhán có quyn khiu nai v kt qua cuc thi và nhUng vi
pham quy d4nh, trinh tr, thu tiic chm thi. Dcm khiu nal phái ghi rO hQ, ten, da chi
và 1 do khiu nai, gCri cho 4cm vi Thu&ng trirc cuc thi.
Dcm vj Thi.r&ng trirc cuc thi có trách nhim xem xét và trá Rn don khiu nai,
báo cáo kt qua giái quyt khiu ni len Ban T6 chirc cuOc thi. Không xem xét don
không có ten, dja chi không rO rang hoc mao danh.
2. Bài vit tham dir cuc thi nu vi pham Lut Si hUu trI tue, Lust Báo chI,
các quy d.jnh cXa Nba nrn9c cO lien quan và Th l nay, Ban T ehrc cuc thi Se thu
thông báo co quan chirc nâng d giãi quyt theo quy di.nh
hi giái thixâng (nu
hin hành ci.ia pháp 1ut.
co),

Diu 14. Diu khoãn thi hành
,

A

A

.A

Ban The lç nay co hiçu lrc thi hanh ke ttr ngay 19/5/202 1.
Trong qua trmnh thirc hin, nu có dim nào chua hcip l, don vj Thuông live
,.
A
A.
A
A
cuc tin tong hcTp, bao cáo Ban To chue xem xet, sira doi cho phu hcip voi thi1rc te./.
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