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KẾ HOẠCH 
Tham gia cuộc thi viết chính luận khoa học 

“Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác 

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

----- 

 

Căn cứ Kế hoạch số 224-KH/HVCTQG ngày 19/5/2021 và Công văn số 

524-CV/HVCTQG ngày 20/5/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh về “Tổ chức cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư 

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

tình hình mới”, Ban Tuyên giáo Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ 

đạo 35 thành phố xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức cuộc thi viết chính 

luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 

quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố, cụ 

thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- 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; góp phần bảo vệ, tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có nội dung các 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại 

biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và rèn luyện năng lực tư duy lý luận, 

năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên 

lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật và trên không gian mạng cho 

đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động của ngành tuyên giáo, trường 

chính trị thành phố, ban chỉ đạo 35 và nhóm chuyên gia các cấp đối với công 

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

trái, thù địch. 

- Hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh phản 

bác trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như công tác nghiên cứu, 

học tập lý luận chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 

22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điếm sai trái, thủ địch trong 
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tình hình mới” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng 

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

thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. 

- Ghi nhận, biểu dương và tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có bài biết 

chính luận xuất sắc, tiêu biểu và các tập thể có nhiều bài viết tham gia, đạt 

giải  

2. Yêu cầu 

- Huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, người lao động 

của ngành tuyên giáo, trường chính trị thành phố, ban chỉ đạo 35 và nhóm 

chuyên gia các cấp. 

- Chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước. 

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

tác sàng lọc, đánh giá bài viết dự thi phải khách quan, công tâm, chính xác, 

công bằng, công khai, minh bạch. 

II. Thể lệ cuộc thi  

(Kèm theo Kế hoạch số 224- KH/HVCTQG ngày 19/5/2021 của Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). 

1. Tên cuộc thi: Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đẩu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 

tình hình mới”. 

2. Đơn vị tổ chức: Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh. 

3. Đối tượng tham gia 

3.1. Thành phần 

- Thành viên ban chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn thành phố; thành viên 

Nhóm chuyên gia thành phố; Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố. 

- Các đồng chí Báo cáo viên Thành ủy; Cộng tác viên dư luận xã hội 

thành phố. 

- Cán bộ, đảng viên, người lao động của ngành tuyên giáo trên địa bàn 

thành phố. 

- Cán bộ, đảng viên, người lao động, hội viên, đoàn viên của Mặt trận Tổ 

quốc và các hội đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, liên hiệp các hội quần 

chúng thành phố. 

- Các cán bộ, đảng viên, nhà báo, phóng viên, biên tập của Hội Nhà báo 

thành phố, các cơ quan báo, đài thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố. 
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- Cán bộ, đảng viên, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động 

Trường Chính trị thành phố. 

- Giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên 

địa bàn thành phố. 

- Các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà giáo, cán bộ hưu trí... 

3.2. Yêu cầu 

- Mỗi cá nhân được gửi tối đa 02 bài viết tham gia dự thi: 01 bài viết 

chính luận trên tạp chí khoa học và 01 bài viết trên báo điện tử. 

- Cá nhân 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 cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố, ban chỉ đạo 35 các 

quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, ban cán sự đảng, đảng 

đoàn, Trường Chính trị thành phố, cơ quan báo, đài thành phố… tổ chức tập 

hợp bài dự thi có chất lượng tốt của cán bộ, đảng viên, người lao động của 

đơn vị mình và gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy (qua Phòng Tuyên truyền - 

Báo chí - Xuất bản).  

- Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ kiểm tra về số lượng bài dự thi của các 

đơn vị để có cơ sở khen thưởng và xét thi đua cuối năm.  

4. Yêu cầu đối với bài viết dự thi 

4.1. Về chủ đề, nội dung 

Các bài viết dự thi tập trung 03 nhóm chủ đề sau đây: 

Nhóm 1: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc bản 

chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Nhóm 2: Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù 

địch chông phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam hiện nay, góp phần bảo vệ, lan tỏa nội dung Văn kiện Đại hội XIII của 

Đảng và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. 

Nhóm 3: Thực tiễn, kinh nghiệm, giải pháp tổ chức bảo vệ nền tảng tư 

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

tình hình mới. 

(Những chủ đề cụ thể được gợi ý tại Phụ lục số 1 theo Kế hoạch số 224- 

KH/HVCTQG ngày 19/5/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

đính kèm Kế hoạch này). 

4.2. Về hình thức 
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- Bài viết tham gia dự thi là các bài viết báo chí thuộc 02 thể loại: bài 

viết chính luận trên các tạp chí khoa học và bài viết trên báo điện tử. Bài viết 

phải bảo đảm quy định về hình thức nêu tại Thể lệ cuộc thi (Phụ lục số 2 theo 

Kế hoạch số 224-KH/HVCTQG ngày 19/5/2021 của Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh đính kèm Kế hoạch này). 

- Bài viết tham gia dự thi chưa được công bố trên các tạp chí khoa học, 

sách, báo, bản tin, cổng thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị, ban 

tuyên giáo các cấp, Trường chính trị thành phố, các cơ quan báo, đài thành 

phố và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. 

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

lặp đối với tất cả các bài biết dự thi; những bài viết có độ trùng lặp quá 10% 

sẽ bị loại. 

4.3. Về bản quyền 

- Bài viết dự thi phải đảm bảo 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. 

III. Thời gian và cách thức tổ chức  

1. Thời gian nhận bài viết dự thi 

- Các bài viết tham gia dự thi tập hợp theo đơn vị hoặc trực tiếp gửi về 

Ban Tuyên giáo Thành ủy (thông qua Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất 

bản) để tổng hợp, nộp về Ban Tổ chức cuộc thi gồm: 01 bản giấy và 01 file 

mềm (gửi qua email: vylh@danang.gov.vn). 

- Thời gian tiếp nhận bài viết dự thi: từ sau khi được phát động đến hết 

ngày 01/8/2021. 

- Thời gian xét chọn và gửi bài dự thi: từ ngày 02/8/2021 đến 12/8/2021: 

Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức thẩm định và xét chọn bài gửi về Ban Tổ 

chức cuộc thi. 

- Thời gian Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi xét chọn: từ ngày 

15/8/2021 đến ngày 30/9/2021. 

- Lễ công bố và trao giải cuộc thi: tháng 10/2021. 

2. Số lượng các bài dự thi 

Ban Tuyên giáo Thành ủy phân bổ số lượng các bài viết dự thi cho các 

địa phương, đơn vị cụ thể như sau: 

- Nhóm Chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 thành phố ít nhất từ 05  
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- Ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy: mỗi địa phương ít nhất từ 05 - 

10 bài viết. 

- Ban tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Thành ủy: mỗi đơn vị ít nhất 05 

bài viết. Riêng đối với Đại học Đà Nẵng ít nhất từ 03 - 05 bài. 

- Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, liên 

hiệp các hội quần chúng: mỗi đơn vị ít nhất 05 bài viết.  

- Hội Nhà báo thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, 

Chuyên đề Công an Đà Nẵng thuộc Báo Công an nhân dân, mỗi đơn vị ít nhất 

05 bài viết.  

- Báo Đà Nẵng, Trường Chính trị thành phố: ít nhất 08 - 10 bài viết. 

* Các cá nhân, tập thể tham dự cuộc thi phải chịu trách nhiệm về bản 

quyền bài viết của mình theo quy định của pháp luật. 

3. Hội đồng thẩm định bài viết dự thi 

Ban Tuyên giáo Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành 

phố thành lập Hội đồng thẩm định và xét chọn các bài viết để gửi tham dự 

cuộc thi (Học viện Chính trị Quóc gia Hồ Chí Minh). 

IV. Cơ cấu giải thưởng 

Thực hiện theo Kế hoạch số 224-KH/HVCTQG ngày 19/5/2021 của Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

* Cơ chế động viên, khuyến khích của Ban Chỉ đạo 35 thành phố 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 

thành phố tổng hợp và đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố xem 

xét khen thưởng các tập thể và cá nhân các địa phương, đơn vị có nhiều bài 

tham gia dự thi có chất lượng và đoạt giải. 

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 35 thành phố sẽ chọn một số bài viết có nội dung 

phù hợp, đảm bảo chất lượng để đăng tải trên các báo, đài thành phố và Trang 

“Đà Nẵng Tươi Đẹp” của Ban Chỉ đạo 35 thành phố được hỗ trợ nhuận bút 

theo quy định. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Tuyên giáo Thành ủy  

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai cuộc thi viết chính luận khoa học 

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

trái, thù địch trong tình hình mới” đến ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các 

quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Mặt trận và đoàn thể chính 

trị -xã hội thành phố, các cơ quan báo đài thành phố…. 
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- Tổ chức phát động cuộc thi trong toàn thành phố theo đúng thời gian 

quy định. 

- Thành lập Hội đồng thẩm định và chấm chọn gửi bài dự thi về Ban Tổ 

chức cuộc thi. 

- Chỉ đạo các cơ quan báo, đài thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành 

phố và trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị có liên quan phát động, tổ 

chức tuyên truyền rộng rãi đến các đối tượng dự thi. 

- Sau thời gian tổ chức cuộc thi, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ xem xét, 

chọn đăng tải các bài viết dự thi có chất lượng để đăng tải trên các cơ quan 

báo, đài thành phố, Trang “Đà Nẵng Tươi Đẹp”. 

2. Ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy 

trực thuộc Thành ủy 

- Tham mưu cấp ủy, ban chỉ đạo 35 của cấp mình xây dựng kế hoạch chỉ 

đạo và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cách thức dự thi cho cán bộ, đảng 

viên, công chức, lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp nhân dân 

trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang thông tin điện 

tử, trang Fanpage ban chỉ đạo 35 của địa phương, đơn vị. 

- Tổ chức triển khai, phát động cuộc thi ở địa phương, đơn vị mình, đồng 

thời, có trách nhiệm đôn đốc, tập hợp các bài dự thi nộp về Ban Tuyên giáo 

Thành ủy theo đúng thời gian quy định. 

- Có thể mời một số nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà giáo, cán bộ hưu 

trí… trên địa bàn để viết bài dự thi. 

- Vận động, khuyến khích thành viên ban chỉ đạo 35, cộng tác viên cấp 

mình, cán bộ tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp 

đăng tải, chia sẻ thông tin vào các dịp kỷ niệm trên các trang mạng xã hội 

(Facebook, Zalo, Mocha, Youtube, Fanpage, Vcnet…). 

3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các 

liên hiệp hội và các hội quần chúng của thành phố 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cách thức dự thi, phát động cuộc thi 

trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, hội viên, đoàn viên, 

thanh niên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia dự thi. 

- Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học - 

Kỹ thuật thành phố đẩy mạnh, khuyến khích văn nghệ sĩ, hội viên tham gia 

sáng tác, viết bài dự thi cuộc thi. 

- Tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể, triển khai đưa vào nội dung tuyên 

truyền cuộc thi vào các đợt sinh hoạt chi đoàn, chi hội; vận động hội viên, 
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đoàn viên, thanh niên đăng tải thông tin, tuyên truyền trên các trang mạng xã 

hội (Facebook, Zalo, Mocha, Youtube, Fanpage, Vcnet…). 

4. Hội Nhà báo thành phố, các cơ quan báo, đài thành phố, Cổng 

Thông tin điện tử thành phố 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền rộng rãi, phát động đến các đối tượng 

dự thi về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, hình thức, thời gian, giải thưởng... của 

cuộc thi. 

- Khuyến khích, động viên các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán 

bộ, đảng viên của đơn vị tham gia viết bài dự thi. 

5. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35, Nhóm chuyên gia thành 

phố, Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố và các đồng chí Báo cáo viên 

Thành ủy 

- Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình, mỗi đồng chí thành viên Ban 

Chỉ đạo 35 và Nhóm chuyên gia thành phố, có ít nhất 01 bài viết dự thi gửi về 

Ban Tuyên giáo Thành ủy theo đúng thời gian quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tham gia cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ 

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

địch trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố, đề nghị các quận uỷ, huyện 

uỷ và đảng ủy trực thuộc Thành uỷ cùng các cơ quan liên quan tổ chức triển 

khai thực hiện cuộc thi đạt kết quả như yêu cầu đề ra./. 
                                              

Nơi nhận:            

- Thường trực Thành ủy (b/c),     

- Đ/c Trưởng BCĐ 35 TP (b/c); 

- Ban Chỉ đạo 35 các quận ủy,  

  huyện ủy, Đ/ủy trực thuộc;  

- Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn; 

- Ban Thường vụ Thành Đoàn; 

- BTG, BTH các quận ủy,                                                                    

  huyện ủy, Đ/ủy trực thuộc, 

- UBMTTQ, các liên hiệp hội, 

  các hội, đoàn thể thành phố,  

- Hội Nhà báo TP,             

- Các cơ quan báo, đài thành phố,         

- Thành viên BCĐ 35 TP,  

- Thành viên NCG TP, 

- Lãnh đạo Ban, 

- Lưu VT, P.TT-BC-XB.               
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