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DOAN TNCS HO CHi MINH

Giing Riing, ngdy 05 thdng 05 ndm 2022

Kinh gtri: Cdc co s0 Dodn trqrc thuQc.

CEn cri chuong trinh c6ng t6c Dohn vir phong trho Thanh thi6u nhi huyQn

Gi6ng Ri6ng ndm2022;
Thuc hien k6 hopch tO t+-ftVgCE, ngdy l8l4l2\22 cria Ban Chi dpo 35

huy6n Gi6ng RiAng vA viQc t6 chric guQc thi vitit "86o vQ n6n t6ng tu tuong cria

D6ng, d6u tranh phAn bdc cdc quan di6m sai tr6i, tht dfch trong tinh hinh m6i".
Ban Thudng vp huyQn doirn dO nghi cdc co s0 Dodn trgc thuQc tri6n khai d6n

t6t cttDodn vi6n, thanh ni6n tham gia, cu th6 nhu sau:

01. Thli gian, hinh thri'c giri bii dg thi:
* Ilinh th*c gui bdi dw thi: Grti cA fi1e -6- (file word) vd bin in vd Huy0n

^.l ^.).doan ulong t(leng:
+ BAn in gui tryc ti6p d/c Phan Thriy Anh, c6ng chirc Huy6n dodrn;

+ File md- grii vdo dfa chi: https://tuoitregiongrieng.comla8x.
* Thdi gian: Cham nh6t t6 gid, ngay Oll7l2\22 cl6 t6ng hcr,p gui vd Ban To

chirc cuQc thi theo quy dinh.
02. Chi ti6u: C6c co sd Dodn tham giat6i thi6u theo sd lugng phdn UO Uen

du6i:

STT Dcrn vi chi
ti6u

01 Dodn co s& COng an huyQn Gi6ng RiAng 4

02 Chi dodn ccy sd QuAn sr,r huyQn 1

03 Dodn co sd t6m Y ti5 huyQn RiAng .,
J

04 Chi dodn co sd ccy sd Buu di6n 1

05 Chi dodn co sd co sd i nhe nu6c 2

06 Chi dodn co sd co sd NgAn NN&PTNT 2

07 Chi dodn co s0 co s0 Vi huyQn 1

08 Chi dodn co s0 co sd Vdn HuyQn dodn 2

09 Dodn co sd Trudrng Gi6o dpc NN - GDTX 9

10 Dodn co s& TIIPT Bdn Tdn Dinh l7
11 Dodn co sd Trucrng TI{PT RiAng 37



13 Dodn co sd Trulng THPT Hda Thu6n 15

I4 20

15

Dodn co sd Trulng THPT Long Thanh

Dohn co sd Trudng TFIPT Thanh LQc 10

16 Eodn co sd Thi TrAn Gi6ng RiAng 15

l7 Eodn ccr sd Xd Hoa ThuAn 12

18 Eodn co sd Xd Bdn Thach 10

r9 Dohn co sd Xd Bdn T6n Dinh 10

20 Doirn co sd Xd Hod An 10

2t Dodn ccv sO Xd Hod Loi 7

22 Eodn co sd Xd Hda Hmg 9

1523 Dodn co s& Xd Long Thpnh

1124 Dodn co sd Xd Nggc Chirc

925 Eodn co sd Xd Nggc Hod

26 Dodn co s& Xd Nggc Thupn 9

27 Dodn co sd Xd Nggc Thdnh 10

28 Doirn co sd Xd Thanh Binh 8

29 Doin ccr s0 Xd Thanh Hda 9

30 Eohn co s0 Xd Thpnh Hrmg l2
931 Dodn co s0 Xd Thanh LOc

932 Eodn co s0 Xd Thanh Phudc

8aa
JJ Doin c<v s0 XA Vinh Pht

34 Dodn co sd Xe Vinh Thanh 10

I2

Noi nh$n:
- Website;
- Luu VT.

Dodn co s0 Trulng TI-IPT Hda Hmg 18

TrOn d6y ld c6ng vdn hu&ng rmg cuQc thi vi6t "Bao vQ ndn t6ng tu tuong cua

Ding, d6u tranh ph6n bdc cdc quan di6m sai tr6i, tht tlich trong tinh hinh m6i". Ed
nghi Eodn thanh ni6n c5c xe, thi tri6n khai thgc hiQn./.
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HUYỆN ỦY GIỒNG RIỀNG         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 BAN CHỈ ĐẠO 35             Giồng Riềng, ngày 18 tháng 4 năm 2022 

 * 

 Số 14-KH/BCĐ 

 

KẾ HOẠCH 
tổ chức cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” 

----- 

Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/BCĐ, ngày 16/02/2022 của Ban Chỉ đạo 35 

Tỉnh ủy về tổ chức cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” Ban Chỉ đạo 35 

Huyện ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (gọi 

tắt là cuộc thi), như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng 

tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình 

mới. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân viết bài về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 

bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

- Ghi nhận, biểu dương các tác giả có bài viết xuất sắc tiêu biểu và các tập 

thể có nhiều bài viết dự thi đạt chất lượng tốt. 

- Thông qua cuộc thi, giúp cấp ủy, tổ chức đảng có thêm những giải pháp 

thiết thực để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

2. Yêu cầu 

- Cuộc thi phải được phát động sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân trên địa bàn huyện tham gia. 

- Công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc thi phải được tiến hành chu đáo; công tác 

sơ khảo, chọn lọc, đánh giá bài viết dự thi phải khách quan, công tâm, chính xác, 

công bằng, công khai, minh bạch. 

- Lựa chọn những bài viết có chất lượng tốt tham gia cuộc thi cấp tỉnh, các 

tập thể có nhiều đóng góp trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

để trao giải, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu cấp huyện. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN 

1. Đối tượng 

- Giảng viên, công chức, viên chức trung tâm chính trị huyện. 

- Phóng viên, biên tập viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh 

huyện. 
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- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên 

địa bàn huyện . 

 2. Nội dung 

Bài viết tập trung phản ánh thực tiễn và kinh nghiệm công tác bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 

tình hình mới, theo các chủ đề sau: 

+ Một số vấn đề đặt ra với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo 

tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

+ Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thư tư với hoạt động bảo 

vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

+ Mối quan hệ giữa “xây dựng Đảng” với “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. 

+ Xây dựng đội ngũ, mạng lưới bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng lý luận ở 

nước ta hiện nay - thực tiễn và kinh nghiệm. 

+ Tăng cường sự tham gia của người dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

+ Vai trò của truyền thông, báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

+ Vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

+ Vai trò của đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong công tác bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

+ Vai trò của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong công tác bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

+ Công tác tư tưởng, lý luận với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

+ Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng 

cùa Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. 

+ Đổi mới công tác giảng dạy lý luận chính trị đáp ứng tốt yêu cầu tăng 

cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch hiện nay. 

+ Học tập lý luận chính trị với việc phòng, chống những biểu hiện suy thoái 

về tư tưởng chính tri, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay. 

+ Mô hình, kinh nghiệm tốt của một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong 

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

trái thù địch. 

+ Phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 
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+ Đổi mới nội dung, phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

 + Vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội 

trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch. 

+ Mục tiêu, yêu cầu của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. 

+ Kết hợp “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

+ Những kỹ năng cần thiết của đội ngũ cán bộ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng. 

+ Quản lý mạng xã hội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

+ Ảnh hưởng của mạng xã hội với hệ giá trị văn hóa đạo đức của cộng đồng. 

+ Đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng truyền thông xã hội để chống phá 

Đảng, Nhà nước. 

+ Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng 

yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. 

* Lưu ý: Các chủ đề trên đây là những gợi ý, định hướng. Người tham gia 

cuộc thi tự đặt tiêu đề cho bài viết dự thi và có thể lựa chọn những vấn đề khác trên 

cơ sở nhận thức của bản thân, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn và có liên quan 

đến nội dung cuộc thi. 

 3. Hình thức 

Bài viết dự thi được đánh máy bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, với yêu cầu 

cụ thể sau: 

- Tên bài viết: viết hoa (chữ đậm); 

- Tóm tắt bài viết: không quá 75 từ, khoảng 5 dòng (in nghiêng). 

- Bài viết không quá 2.000 từ (khoảng 4 trang A4), cỡ chữ 14, font Times New 

Roman, giãn dòng 1,5 lines; lề trên 2,5 cm; lề dưới 2 cm; lề trái 3 cm; lề phải 2 cm. 

- Tài liệu trích dẫn: Để ở cuối trang. Đối với sách báo tiếng Việt ghi rõ tác 

giả (năm), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, tập số, trang trích dẫn. Đối với 

sách báo nước ngoài xuất bản bằng tiếng Việt thì sử dụng bản dịch ở lần xuất bản 

mới nhất. Tên sách và tên người nước ngoài đều viết bằng tiếng của nước đã xuất 

bản ấn phẩm, không phiên âm, chuyển ngữ hoặc dịch trừ những tên đã được Việt 

hóa (như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan,...). Nếu sử dụng nguồn tài liệu chưa 

được công bố trên sách báo hoặc chỉ được phép dùng hạn chế thì phải ghi rõ tên cơ 

quan quản lý tài liệu, ký hiệu tài liệu. Đối với các nội dung tài liệu “mật” khi trích 

dẫn nội dung phải đảm bảo đúng quy định về quản lý, sử dụng tài liệu “mật”. 

- Tài liệu tham khảo: xếp tên tác giả (nếu không xác định được tác giả thì 

xếp theo tên cơ quan hoặc tên tài liệu) theo A,B,C với gồm: Tên tác giả, tên sách, 

nhà xuất bản, nơi xuất bản, tập số. 

- Ghi rõ họ và tên, bút danh, chức vụ công tác, địa chỉ liên hệ, điện thoại và email; 

số tài khoản ngân hàng, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân còn giá trị. 
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4. Yêu cầu khác 

- Bài viết tham gia dự thi chưa được công bố trên các tạp chí, sách, báo, bản 

tin, cổng (trang) thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, địa phương. 

- Ban Tổ chức sẽ tiến hành rà quét tự động nhằm xác định mức độ trùng lặp 

đối với tất cả các bài viết dự thi; những bài viết có độ trùng lặp quá 20% sẽ bị loại. 

- Bài viết dự thi phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời 

điểm gửi cho Ban Tổ chức cuộc thi. 

- Trong thời gian từ khi phát động đến khi kết thúc cuộc thi, tác giả không 

đăng tải bài viết dự thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. 

- Tác giả tham gia dự thi không vi phạm các quy định về đạo đức nghề 

nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí 

tuệ và các quy định khác của pháp luật. 

- Các bài viết đạt giải sẽ thuộc bản quyền của Ban Tổ chức cuộc thi. Ban Tổ 

chức được quyền sử dụng bài viết đạt giải để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

Đảng bộ tỉnh, Cổng thông tin điện tử UBND huyện, Thông tin Nội bộ và Bản tin 

sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản và các đoàn thể của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Những bài viết không đạt giải nhưng được chọn, biên tập để đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Cổng thông tin điện tử, Thông tin Nội bộ và Bản 

tin sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản và các đoàn thể sẽ được trả nhuận bút theo quy 

định. 

5. Thời gian, địa chỉ nhận bài viết dự thi 

- Người tham gia dự thi gửi đồng thời bản giấy và file bài viết (định dạng 

Microsoft Word) về Ban Tổ chức cuộc thi.  

+ Đối với bản giấy: Thời gian gửi bài dự thi từ khi ban hành kế hoạch đến 

hết ngày 10-7-2022 về Ban Tuyên giáo Huyện ủy (cơ quan Thường trực Ban 

Chỉ đạo 35 Huyện ủy). 

+ Đối với file: Gửi vào địa chỉ email: bantuyengiaogr@gmail.com hoặc địa 

chỉ mạng nội bộ: Tuyengiao_GR@TUKienGiang. 

- Bài viết dự thi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện gửi về Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy) tổng hợp, 

chấm thi, trao giải cuộc thi tại huyện và chọn 10 bài có chất lượng tốt nhất gửi về 

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh. 

- Những bài viết không đáp ứng các quy định về nội dung, hình thức nêu trong 

kế hoạch này sẽ bị loại. Ban Tổ chức cuộc thi không hoàn trả các bài viết này. 

6. Chấm thi 

- Vòng chấm sơ khảo tại các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy 

+ Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy phát động cuộc thi; thành lập Ban 

Giám khảo cấp mình và tổ chức chấm thi. Sau đó, chọn 10 bài dự thi có chất lượng tốt 

nhất gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy (qua đồng chí Phan Hoài Linh - Chuyên 

mailto:bantuyengiaogr@gmail.com
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viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Tổ trưởng tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy, 

điện thoại: 0913864929) trước ngày 05/7/2022.  

+ Những nơi có điều kiện thì có thể chấm, trao giải ở cấp mình để khuyến khích 

phong trào. 

- Vòng chấm cấp huyện 

- Bước 1: Ban Tổ chức cuộc thi nhận, tập hợp các bài viết từ các chi đảng bộ 

trực thuộc Huyện ủy và của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong huyện . Sau đó rà 

quét tự động nhằm xác định mức độ trùng lặp đối với tất cả các bài viết dự thi. Chỉ 

những bài viết có độ trung lặp không quá 10% mới được đưa vào thẩm định bước 

tiếp theo. 

- Bước 2: Ban Giám khảo tiến hành chấm thi và lựa chọn 30 bài viết có chất 

lượng tốt nhất (lấy từ điểm cao xuống thấp cho đến khi đủ 30 bài viết) để thẩm 

định và chấm chung khảo. 

- Bước 3: Ban Giám khảo chấm luân phiên 30 bài viết được lựa chọn từ 

bước 2. Trên cơ sở kết quả chấm điểm, Ban Tổ chức chọn ra những bài viết có chất 

lượng tốt nhất để quyết định trao giải. Việc lựa chọn bài viết có chất lượng tốt nhất 

để trao giải căn cứ vào thực tế, không nhất thiết phải xét đủ số lượng các giải theo 

cơ cấu giải thưởng. 

Sau đó, chọn 10 bài dự thi có chất lượng tốt nhất gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi 

cấp tỉnh.   

- Vòng chấm cấp tỉnh 

 Ban Giám khảo Cuộc thi cấp tỉnh tổ chức chấm theo tiêu chí, thang điểm đã 

được Ban Tổ chức cuộc thi quy định; tổng kết cuộc thi dự kiến vào cuối năm 

2022. 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CẤP HUYỆN 

1. Giải thưởng cá nhân 

- 01 giải nhất:                               3.000.000 đồng. 

- 02 giải nhì, mỗi giải:                  2.000.000 đồng. 

- 03 giải ba, mỗi giải:                   1.500.000 đồng. 

- 05 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng. 

2. Giải thưởng tập thể 

- 01 giải nhất:                               4.000.000 đồng. 

- 02 giải nhì, mỗi giải:                  3.000.000 đồng. 

- 03 giải ba, mỗi giải:                   1.500.000 đồng. 

- 04 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng. 

Giải thưởng tập thể được xem xét trao tặng đối với đơn vị có số lượng bài dự thi 

nhiều và đạt chất lượng cao. Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi còn xem xét trao thêm 

một số giải chuyên đề cho cá nhân theo đề xuất của Ban Giám khảo.  



6 

 

Những bài thi đạt giải được sử dụng làm tài liệu tham khảo và phục vụ 

công tác tuyên truyền do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban giám khảo cấp huyện 

 - Mời Đ/c Châu Minh Chiến Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, làm 

                Trưởng Ban Giám khảo. 

 - Đ/c Trần Văn Thanh UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 

      Giám đốc TT Chính trị huyện, kiêm Phó Trưởng 

     BCĐ 35 Huyện ủy, Phó Ban Giám khảo. 

 - Đ/c Trần Văn Vũ  UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch 

     MTTQ Việt Nam huyện., Phó Ban Giám khảo. 

 - Đ/c Đào Thành Trang UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, làm 

     thành viên Ban Giám khảo. 

 - Đ/c Võ Thanh Hùng      UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, làm thành 

     viên Ban Giám khảo. 

 - Đ/c Trần Văn Vũ  Chánh Văn phòng Huyện ủy, làm thành viên Ban 

     Giám khảo. 

 - Đ/c Lê Thanh Xuân Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo 

     Huyện ủy, làm thành viên Ban Giám khảo. 

 - Đ/c Lưu Quốc Nam Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, làm thành 

     viên Ban Giám khảo. 

 - Đ/c Phạn Thị Diễm  Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thư ký. 

2. Phân công nhiệm vụ 

2.1- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 

Huyện ủy) - Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi 

- Tham mưu triển khai, phổ biến kế hoạch tổ chức cuộc thi; thành lập Ban 

Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký; dự trù kinh phí; thang điểm chấm thi; các 

quyết định khen thưởng và giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt 

trong cuộc thi. 

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai tổ chức cuộc thi. Tham mưu tổ chức lễ 

trao giải cuộc thi. 

- Sau khi kết thúc cuộc thi, phối hợp Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử 

UBND huyện đăng tải các bài viết đạt giải. Phối hợp xây dựng phần mền rà quét 

mức độ trùng lặp của các bài viết tham gia dự thi. 

2.2- Cổng thông tin điện tử UBND huyện 

Tổ chức đăng tải các thông tin liên quan đến cuộc thi, các bài viết đạt giải 

trên Cổng thông tin điện tử của huyện. 
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2.3- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện 

- Tổ chức tuyên truyền, phát động cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng 

tác viên tham dự cuộc thi. 

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy đăng tải thông tin tuyên truyền về 

cuộc thi; các bài viết đạt giải có nội dung đạt chất lượng tốt. 

2.4- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Ban Thường vụ Huyện Đoàn 

- Xây kế hoạch phát động, hưởng ứng và tham gia cuộc thi tại địa phương, 

cơ quan đơn vị. Căn cứ vào điều kiện tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, 

đơn vị có thể tổ chức chấm và trao giải cấp mình. 

Lưu ý: 

+ Đối với các chi bộ ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương phải có 

ít nhất 01 bài đự thi. 

+ Đảng bộ ngành huyện có ít nhất từ 05 bài dự thi. 

+ Đảng bộ xã, thị trấn phải có ít nhất 20 bài dự thi. 

+ Ban Thường vụ Huyện Đoàn phát động trong cán bộ Đoàn, Đoàn viên 

thanh niên tham gia ít nhất 300 bài dự thi. 

Trong thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh trao đổi với Thường trực Ban Tổ 

chức cuộc thi qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

35 Huyện ủy). 

 

Nơi nhận:    
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c), 

- Thường trực BCĐ 35 Tỉnh ủy (để b/c), 

- Thường trực Huyện ủy (để b/c), 

- Văn phòng Huyện ủy, 

- Trung tâm VH, TT và Truyền thanh huyện, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 

- Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn,  

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 

- Lưu BTGHU.  

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO 

Kiêm 

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Văn Thanh 

 

  

 


