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BAN CHỈ ĐẠO 35 
   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

                                 *                  Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 16 tháng 02 năm 2023 

Số 49-CV/BCĐ 
Triển khai Cuộc thi chính luận khoa học  

về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

  lần thứ ba, năm 2023 

 

 

Kính gửi: 
 

- Thành viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố, 

- Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 thành phố, 

- Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố, 

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 

- Trung tâm Chính trị thành phố. 

 
 Thực hiện Công văn số 1784-CV/BTGTU ngày 13/02/2023 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về tổng hợp chung Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng lần thứ nhất, lần thứ hai và triển khai Cuộc thi chính luận 

lần ba; Ban Chỉ đạo 35 thành phố đề nghị các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành 

ủy, Trung tâm Chính trị thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký và 

Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố thực hiện một số nội dung như sau: 

 1. Quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu và phổ biến rộng rãi nội dung Kế 

hoạch 1712-KH/HVCTQG ngày 31/01/2023 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 

Chí Minh đến tất cả các thành phần, đối tượng; trong đó chú trọng hai điểm mới so 

với hai cuộc thi trước là: 

- Không giới hạn về đối tượng dự thi (chỉ trừ thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ 

chức, Tổ Thư ký cuộc thi; Hội đồng giám khảo và Tổ Thư ký Hội đồng giám khảo). 

- Sau khi gửi bài dự thi, các tác giả, nhóm tác giả có thể công bố hoặc đăng 

tải tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, đồng thời 

gửi minh chứng (đường link) về Ban Tuyên giáo Thành ủy để tổng hợp. 

2. Bài viết dự thi gửi về Ban Chỉ đạo 35 thành phố (qua Ban Tuyên giáo 

Thành ủy) trước ngày 30/6/2023 để tổng hợp, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

3. Các cơ quan, đơn vị có số lượng nhiều bài viết tham gia, chất lượng tốt là 

tiêu chí để được xem xét, đề xuất khen thưởng trong Hội nghị của thành phố về 

tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch năm 2023. 

4. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy lựa chọn những bài viết có chất lượng, 

đúng thể lệ để duyệt và đăng trên chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
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Đảng” của Website Thành ủy; đồng thời, tiến hành đăng các tác phẩm đã tham gia 

Cuộc thi chính luận lần thứ nhất, lần thứ hai trên Website Thành ủy. Tham mưu đề 

xuất Ban Chỉ đạo biểu dương, ghi nhận, động viên phù hợp đối với các tác giả đã 

tích cực tham gia qua hai cuộc thi nhằm khuyến khích đông đảo hơn nữa số lượng 

người tham gia Cuộc thi chính luận lần thứ ba. 

(Gửi kèm Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG ngày 31/01/2023 của Học viện 

Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thể lệ Cuộc thi viết chính luận và Phụ lục định 

hướng chủ đề tác phẩm tham gia Cuộc thi). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Thành ủy, 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy, 

- Lưu Văn phòng. 

PHÓ BÍ THƯ 

kiêm 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO  

 

 

 

 

 

Bùi Văn Phú 
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