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BANG CONG SAN VIET NAM

Can Tho, ngày 03 tháng 02 nain 2020

KE HOACH VA THE L
Cuc thi vit theo the 1oi chInh Iun khoa hçc v bão v nên tang tir
tu'o'ng cüa Bang, dâu tranh phãn bác các quan dim Sal trái, thu dch
trong tInh hInh mfri

1. Muc dIch yell câu
- Gop phan triên khai thirc hin Ngh quyt s 35-NQ/TW ngày 22
tháng 10 näm 2018 cüa B ChInh trj "Vi tang cu'àng báo v nn tang lu
ti.rong cza Dáng, diu tranh phán bác các quaii dié'm sat trói, thu dich trong
tinh hinh mói ".
- Dng vien, khuyn khjch, to six quan tam cüa di ngü can b5, cong
chirc, viên chü'c, h9c viên và sinh viên cüa Hoc vin ChInh tr khu vi'c IV,
Ban Tuyên giáo các tinh Uy, thành üy, Tnxng ChInh trj và mt so Tathng
Di hçc 0' khu virc Tây Narn B và nhü'ng ngu'0'i cO quan tarn dôi vó'i cong.
tác bão v nn tang tu' tu'0'ng cOa Dâng, du tranh phân bác các quail diem
sai trái, thu djch trong tInh hInh mái.
GOp phn nâng cao nãng hi'c tu duy 1' 1un cüng nhu näng hxc nhn
diën, du tranh, phân bác dOi vó'i các quan diem sai trái, th djch cia d5i
ngü can b, cOng chrc, viên ch0'c, h9c viên Va sinh viCn hoot dng trong
linh vij'c tu tu'0'ng, 1 1un.
Ghi nhin và tOri vinh tác giá, nhórn tác giá có bài viêt xut sc tiOu
biOu v báo v nén tang tu tuong cüa Bang, dâu tranh phân bác các quan
diem sai trái, thu djch trong tInh hInh m0'i.
- HInh thành ngun tu 1iu phic vit cho cong tác nghiên cii'u, giãng
day, h9c tp 1 Iun chInh trj Va cong tác tuyên truyên.
2. Bi tuyng dy. thi
Can h, cong chiirc và viên chrc dang cong tác ti Rçc vin ChInh tr
khu vrc IV, Ban Tuyên giáo các tinh iy, thành uy, Trung ChInh tr khu
virc Tây Narn B, giãng viên, sinh viên mt s tru'rng Di hpc 0' khu vij'c
Tây Narn Bô, hçc viên cáC lOp cao cp 1 1un chIrih tr h tp trung Va

nhttng ngui có quan tam dn ni dung nay là tác già cüa bài viêt (hoc tác
phm) phü hcp vOi th 1 nay du du'çc tham gia di thi. Can b, cong chi'c
viên chtirc cüa Hoc viên ChInh tn khu vuc IV là thành viên Ban Giám
kháo và Thu k2 cuc thi không tham gia dir thi.
3. Nii dung thy thi
Các bâi vit dix thi xoay quanh chü d bão v nn tang tu' tuO'ng ctiia
Dãng, du tranh phãn bác các quan dim sai trái, thi djch trong tInh hlnh rnó'i.
Tác giã/nhóm tác giá có th tçr xác djnh chii d bài vit phü hp hoac có th
tharn khâo mt s ni dung sau:
- C.Mác, Ph.Angghen bào v, phát tnin nhUng nguyen i cüa chü
nghTa Mac, du tranh chng chü nghia co' hôi, cái lu'ang và m)t s gcri mO
cho chñng ta hin nay.
- V.T,Lênin hão v, phát trin chü nghia Mac, du tranh phãn bác các
quan dim sai trái, thñ djch và mt s gc'i m& cho ching ta hin nay.
- DaLi tranh chOng quan dim sai trái, thñ dich, báo v nên tang tu
tu'O'ng cüa Dáng: thirc tin và kinh nghim.
- Tang cu'ng bâo v nn tang tu' tu'O'ng cÜa Dãng, du tranh phãn
bác các civan dim sai trái thu dich: bôi cành rnâi và yeu cu rni.
- Tang cu'O'ng bâo v nn tang tu tu'O'ng cüa Dâng, dâu tranh phãn bác
các quan dirn sal trái, thi dch trong tInh hInh mdi: tmnh cp thiêt, quan dim,
nhim vi và giái pháp.
- Tang cithng bão v nên tang tu' tu'O'ng cña Bang, dâu tranh phãn bác
các quan dirn sai trái, thñ djch trong tInh hlnh mó'i: diu kin và phu'ang thi.rc.
- Kinh nghim cUa mt sO dáng cm quyên trên the giói ye bào v,
phát tnin thiirc h và nhtng gcYi mO cho Bang ta.
- Tang cu'O'ng sr tham gia cña ngu'ô dan trong cong tác bào v nn
tang ti.x tithng cüa Dãig, du tranh phãn bác các quan dim sai trái, thu
djch trong tInh hmnh mâi.
- Vai trO cia tnuyn thông báo chI, bao gm báo din tu' trong cOng
tác bão v nn tang tr tirOng cña Bang, du tnanh phàn bác các quan dirn
sai trái, thu djch trong tInh hInh m9i.
- COng tác tu tu'O'ng, l lun vi nhirn v bâo v nri tang tu' tuâng
cüa Bang, du tranh phân bác các quan dim sai trái, thii dch trong tlnh
hlnh mdi.
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DOi rnó'i cOng tác tuyên truyên dáp rng yêu câu bão v nén tang tu
tung cilia Dáng, du tranh phãn bác các quali diem sai trái, thu dich hin
nay.
- Cong tác giáng dy 1 1u.n chInh trj vó'i nhim vv bào v nên tang
tu tuOng cuia Dâng, du tranh phán bác các quan dirn sai trái, thili djch.
- DOi mâi Cong tác giáng dy I 1un chinh trl dáp 'rng tOt yêu cu
tang cuOng báo v nn tang tu tuâng cua Dâng, du tranh phân bác các
quan dirn sai trái, thu djch hin nay.
- H9c tp 1 1un chInh trj vi ViC phông, chông nhttng biu hin
suy thoái ye tu tuâng chinh tn, "tir din bin", "tlr chuyen hóa" hin nay.
-. Cong tác tuyên giáo voi nhim vi bão v nn tang tu tu'O'ng cilia
Dang, du tranh phân bác các quan dirn sai trái, thñ djch trong tInh mOi.
- Tang cuO'ng bào v nn tang tu tuOng cilia Dâng, dâu tranh phãn
bác các quan dini sai trái, thñ djch trén khOng gian ming internet hin nay:
tInh cp thit, diu kin và phuang thrc.
- MO hInh, kinh nghirn tOt cña mt so ca quan, dn vj trong cong tác báo
v nn tang tu tuOng cüa Dàng, dAu tranh phàn bác cac quan diem sai trái, thO
di ch.
- Oiá trj bn vüng và nghTa thO dti cilia chili nghia Mác-Lênin và
hão v, phát tnin chili nghia Mác-Lênin trong tInh mOi
- Bàn chat khoa h9c cilia chu nghia Mác-Lênin.
Dâu tranh, phán bác quan dim cho rang "Chili nghia Mac cO vu
cho hành dng chInh trj bto hrc".
- Chili nghia Mác-Lênin ye chu nghia xà hi: giá tr và nliCtng van de
can b sung, phát trin.
- Chili nghia Mác-Lênin v sili rnnh lch silr cilia giai cAp cong nhân:
giá trj và nhu'ng vAn d dt ra cn b sung, phát tnin.
- Silrc sOng cilia tu tuOng HO ChI Minh và bào v, phát trin tu tung
H ChI Minh trong tInh hinh mâi.
- Viêt Nam kién djnh mic tiêu dc 1p dan tc và chili ngha xã hi.
- Nhn din các !oti quan dim sai trái, thU djch hin nay;
- Nhn din và dâu tranh, phãn bác các quan dirn sai trái, thU djch
tan cOng vào nén tang tu tuông cilia Dàng.
- Nhn din và dAu tranh, phân bác các quan diem sai trái, thU djch
chng phá sir lãnh do cilia Dàng, xuyên t?c CuGng linh, durng hi, chili
trung cilia Dâng, chInh sách, pháp Iut cilia Nhà nuOc.
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- Dâu tranh, phán bác quan diem cfio rang "Vit Narn kiên dnh con
duà'ng di len chit nghia xä hi là sai lam, di theo vet xc do cüa Lien Xô".
- Du tranh, phàn bác quan dim cho rng 'Ngay nay trén the gió'i vâ
Vit Narn khOng th cO chü nghia xà hi".
- Dtu tranh, phân bác quan dim cho rang "Sii s1lp d cüa mO hInh
x hOi chü nghia 0, Lien Xô vã DOng Au dng nghia vói 'sir cáo chung' cüa
chO nghia Mác-Lênin và l tu'O'ng cong san".
- Nhn din và du tranh phán bác các quan dim sai trái, thii djch
xuyên tac lich sU' dan tc, ljch sir Dáng và ljch si cách mng.
- Nhn din và dAu tranh phán bác các quan dim sai trái, thii djch
bOi iiho cá nhân các länh ti, lãnh dto cüa Dáng.
Nhn din và du tranh phãn bác nhftng quan diem sai trái, thi djch
Igi c1iing. nhu'ng sai lm, khuyêt dim cüa Bang d xuyên tc ban cht Bang.
- Nhn din Va du tranh, phân bác nhUng quan dirn sai trái, xuyên
ttc ye kinh tê thj tru'ng djnh hu'o'ng xa hi chñ nghia Vit Narn.
- Du tranh, phân bác quan diem cho rang "khOng the có kinh tê thj
tru'O'ng djnh hu'Ong xã hi chii nghia. "kinh t thj tru'O'ng" và "xã hi chñ
nghia" nhu' nu'ó'c vó'i liia".
Nhn din và du tranh phàn bác nhiüng quan dirn sai trái, xuyCn
tc v nin dan chU x hi chO nghia r Vit Narn.
- Nhn din và du tranh phãn bác quan dirn cho rang "Muon \Tj
Nam thçrc sr dan chü và phát trin c,n thirc hin da nguyen chInh trj, da dáng
dôi lap".
- Du tranh, phán bác quan dirn cho rng "Thixc hin nguyen tc tp
trung dan chü chi dn dn tp trung, quan lieu, dc tài, mat dan chO".
- Du tranh, phân bác quan diem cho rang "Met Dáng cm quyn tt
yCu dn den tn tre, bao thu, quan lieu va mat dan chu"
- Phephan quan dim cho rang "Dáng Cong san Vit Nam khong the
du tranh chOng tharn nhüng, suy thoái thành công".
- fthu tranh, phàn bác quan dim cho rang "Chi có th chng du'çc
tham nhüng khi thrc hin th ch "tam quyn phân 1p" d' kirn soát quyn
i1rc,,.
- Nhn din và dau tranh phãn bác quan dim cho rang: "Bang Cong
san Vit Nam dang gm nhm qua khü' d quen di hin tai".
- Nhn din và dâu tranh phãn bác nhu'ng quan dim sai trái, thu dich
và xuyên ttc v Nba nuó'c pháp quyên xà hi chñ nghia.
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- Sir chông phá cüa các the Iic th djch trên 1mb vrc chInh trj.
- Nhn din vã du tranh phân bác nhu'ng quan diem sai trái, xuyên
tac v bäo dam quyn con ngua, quyn cong dan a Vit Nam.
- Nhn din và dâu tranh phãn bác nhttng quan diem sai trái, xuyên
tac v chInh sách dan tOc và thuc hiën chInh sách dan tOc 6' Viêt Nam.
- Nhn din vã du tranh phãn bác nhU'ng quan dirn sai trái, xuyên
tac v chInh sách ton giáo va thrc hin chInh sách tOn giáo 6' Vit Narn.
- Nhn din và du tranh phãn bác nhng quan dim sai trái, thii dich
và xuyên tac v tu do ngôn 1un, t do báo chI 6' Vit Nam.
- Nhn din vâ du tranh phãn bác mt s quan dim phñ nhn,
xuyCn t?c du'O'ng 1i di ngoti cüa Dáng Cong san Vit Nam thai k' dôi
rnó'i
- Nhn din và dâu tranh vâi am mu'u, hot dng cüa. các the lirc thii
dch, co hôi chInh trj lcii ditng vn d "xa hi dan sir" d chOng Dãng, Nhã
nu6'c, chuyn hóa ch d chInh trj 6' Vit Nam.
- Sir chng phá cüa CaC th 11rc th djch trên linh vixc tu tu'O'ng - van
hóa.
Nhn din và dâu tranh, phán bác muu d dOi"phi chính trj hóa"
lij'c iLrcYng vu trang cua CaC th 1c thi1i djch trong tInh hInh hin nay.
- Nhn diri ânimu'u, thu din 1i dimg mt s vivic d chOng phá
Dâng, Nhà nuO'c cia các th Irc th djch.
- Du tranh, phãn bác các 1un diu xuyên tic cüa cac the 1rc th1i
dich v dan toe, tOn giáo vã ]jch sü' vüng dâtNam b Vit Nam.
- Va môt s vn d có lien quan gan 1in vó'i khu V1XC Tây Nam B.
4. Yêu câu ye bài vit (hoc tác phâm dit' thi)
Tác ph.m hay bài vi& dr thi chua cong b trên cac ttp chi khoa hpc,
sách, báo, cng thông tin din tü' và dupe trinh bay duói dang mt bài báo
khoa hpc v6'i các phn vâ yëu cu cii th nhu sau:
- Ten bài vit: viêt hoa (chU dam);
- Tom tht bâi viêt: khOng qua 200 ti, khoãng 10 dOng (in nghieng);
- Tili khóa: gtm 3 dn S tir khóa.
- Bài viêt khOng qua 6000 tir (khoãng 12 trang A4), cO chU' 14, chU'
Times New Roman, dan each 1,5; lê trên 2,5 cm; lé du'6'i 2,5 cm; lé trái 3 cm;
I phãi 2 cm.
- ChU thIch tãi 1iu trIch dan: d 6' cui trang. D& vO'i sách báo ting
Vit ghi rO tác giã (nàm), ten sách, nhà xut ban, noi xu.t bàn, tap s& trang
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trIch dn. Di vi sách báo nuo'c ngoài xuAt bàn bang ting Vit thI si, ding
bàn dch ö' lan xuAt bàn mi nhAt. Ten sách và ten ngu'Oi nu, c ngoâi du viêt
bang tiêng cüa nu, ó'c dã xuât bàn An phAm, không phiên am, chuyën ngu' hoac
dlch tri1 nhiThg ten dã du'çc Vit hóa (nhr Trung Quôc, Nhàt Bàn, Thai
Lan...). Nêu sr dung nguôn tài lieu chua dUçYC cong b trên sách bào hoc
chi duc phép ding hn ch thI phái ghi rO ten ca quan quán I tài 1iu, k
hiêu tài lieu.
- Tài lieu tham kháo: xép ten tác già (nêu không xác dnh duçc tác già
thi xp theo ten ca quan hoc ten tâi liu) theo A,B,C vó'i gm: Ten tác giá
(närn), ten sách, nhà xuât bàn, noi xuAt bàn, tp so.
- Ohi rO ho và ten, but danh, chñc danh khoa hQc (chuyên ngành), chüt
vii cong tác, dla chi lien h, ma s thu/chng minh thu, din thoi và email.
5. TrInh tu' thãm dirih bài vth du thi
Bu'ó 1: Ban T chiuic thu nhn, tp hQ'p các bâi viët và quet tir d,ng
nhäm xác djnh miuic d trñng lAp di vó'i tAt cà các bài vit du' thi. Chi nhU'ng
hài vit có d5 trüng lAp không qua 20% mói du'cc du'a vào thAm dnh hi.ró'c tip
theo.
Ban Giám khão se tiên hành chârn so' kháo và phàn bin kIn dôi
vó'i các bãi vit và !1ra ch9n khoãng 1 6 bài viêt tiêu biu (lay diem tr cao den
thAp cho den khi dü 16 bài viêt) d thAm djnh và chAm vOng chung khào.
Bu'óc 2:

Bu'ó'c 3.'

Ban To chiuic sC gri 16 bái viêt thrç'c lra chpn tr buc 2 dê gü'i

các chuyCn gia, nhà khoa h9c CO uy tin tin hành phàn bin kin và chAm dim.
6. Cif

cAu giãi thu'ng và vic sfr ding bài vit

6.1. Co câu giái Ui wöng

* Giâi cá nhàn:
- 01 giài dc bit tr giá 15.000.000 dng/giài
- 02 giài A tri giá 10.000.000 dOnglgiâi
- 03 giãi B trj giá 5.000.000 dong/giâi
- 04 giãi C tn. giá 3.000.000 dng/giãi
- 06 giài khuyên khich trj giá 2.000.000 dhg/giài
Ngoài giài thu'O'ng bang tiên, ngu'?i dt giãi cOn du'ç'c tang Giây khen
cüa Giárn dc Hoc 'iên ChInh tn khu virc IV.
* Giãi tap th:
Ban T chi.uic trao 3 giài thuO'ng tp the cho Hçc vin ChInh tr, Ban
Tuyen giào, Tru'rng ChInh trj, Tru'O'ng Dai hc có nhiu tác phAm d thi dt

chat lu'ang tt

va

có ti thiu 01 bài du'ac giái. Mi giái trj giá 5.000.000 dông

và Giây khen cña Giárn dc H9c vin ChInh trj khu virc IV.
6.2. Vic sü' 4rng bài viEt (Ii am gia di' (hi
Bài vit cüa tác giã hoac nhóm tác giá dr thi nu qua thm djnh buó'c
nit dáp i1ng du'çc yêu cu së di.rçc:
+ In trong k' yu hi tháo di,r kin t chirc vào tháng 4 nàm 2020;
+ Duçyc xem xét d däng trên Tap chI Thông tin Khoa h9c chInh tn cüa
Hoc viên ChInh tn khu vuc IV;
+ Duçyc xem xét d dàng trën Cng Thông tin din t1r cüa Hpc viên
ChInh tn khu vrc IV, Ban Tuyên giáo các tinh üy, thành üy khu virc Tây Nam
B.
+ Du9'c xem xét, ch9n

icc

d in trong sách xut ban.

7. Thôi htn và dja cM gui bãi vit dii' thi
Ban T chirc tip nhn bài vit dir thi ngay sau khi chjnh thirc phát dng
cuc thi (t1r ngày 03/02/2020 dn ht ngày 15/4/2020).
Tác giá hoc nhóm tác giã g11i file din tir bài vit dr thi theo dja chi:
trongbinh±95- yahoo;com (Nguyn Trng BInh, Hc vin ChInh trj ithu virc
IV, s 6 Nguyn Van Cr (ni dài), phuing An Blnh, qun Ninh Kiu, thành
ph Cn ThG; din thoi: 078 698 9657).
8. Tin do trin khai
- Ngày 03/02/2020: phát dng cuc thi;
- Tir ngày 03/02/2020 dn 15/4/2020: tiêp nhn bài dir thi;
- Tir ngày 15/04/2020 dn 20/04/2020: thm dinh biró'c 1;
- Ngày 20/04/2 020 dn ngày 24/4/2020; 1ra chçn rnt so bài viêt dat yêu
cu phc vii cho hi thão khoa hpc (d kin duc to chüc vào tháng 5 näm
2020).
- Tü ngày 24/4/2020 dn 3 0/4/2020: chm vOng so khâo;
- Tr ngày 3 0/4/2020 dn ngày 10/05/2020: chm vOng chung khào.
- Ngày 19/05/2020: tng kt và trao giãi.
GIAMBOC

Noinhân:
- Dãng 6y, Ban Giám dôc H9c vin CTQG Ho Chf Minh;
- Van phOng Ban Chi dao 35 H9c vin CTQG Ho ChI Minh
I.'-.- ,
- f)ãng ãy, Ban Giárn dôc Hoc viên CTKV IV;
'••
., r•r.'.
- Ban Tuyen giáo cac tnh üy, thành 6y khu vtic Thy Narn i .C.( i
h{J
- Cãc Trua'ng Chmnh trj 6. khu vçrc Tây Narn B;
- Cãc Truàng Diii h9c 6 khu vic Tây Narn B;
- Luit: VT, VPBCD.
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