
TỈNH ỦY SÓC TRĂNG 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số 611-CV/BTGTU 
V/v triển khai Kế hoạch cuộc thi chính luận 

về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,  

đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, 

thù địch lần thứ Ba, năm 2023 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 02 năm 2023 

 

                                         

Kính gửi: 
 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

chính trị - xã hội cấp tỉnh. 

- Sở Thông tin - Truyền thông,  

- Sở Giáo dục - Đào tạo, 

- Trường chính trị tỉnh, 

- Trường Cao đẳng Cộng đồng, 

- Trường Cao đẳng Nghề, 

- Hội Nhà báo tỉnh, 

- Báo Sóc Trăng, 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng, 

- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, 

- Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thị xã, thành phố và đảng ủy 

trực thuộc Tỉnh ủy,  

 

Thực hiện Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG, ngày 31/01/2023 của Học Viện 

chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng 

tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023; Công văn số 3840-CV/HVCTQG, ngày 

06/02/2023 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc triển khai Kế 

hoạch Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 

bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Ba, năm 2023. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh gửi 

đến các cơ quan, đơn vị, địa phương Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, định hướng chủ 

đề tác phẩm dự thi (đính kèm) và đề nghị các các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức triển khai, tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng mục đích, yêu cầu nội 

dung Cuộc thi trong tổ chức, đơn vị, địa phương mình; khích lệ cán bộ, đảng viên,  

thành viên Nhóm Chuyên gia, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp, lực lượng vũ 

trang, giảng viên, học viên các trường chính trị, cao đẳng, trung tâm chính trị,  

phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, hội viên, đoàn viên, 

thanh niên các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tích cực hưởng ứng 

tham gia cuộc thi, góp phần nâng cao hiệu quả 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. 

2. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng, các trang thông 

tin điện tử, các trang nhóm, mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy 



mạnh tuyên truyền về Cuộc thi đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân biết, hưởng 

ứng tham gia Cuộc thi; lan tỏa “Trailer” tuyên truyền về Cuộc thi do Đài Truyền 

hình Việt Nam xây dựng; đưa tin về các hoạt động triển khai, tổ chức Cuộc thi và 

Lễ trao giải trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. 

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ thành lập Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc ở 

tỉnh về Cuộc thi để tổ chức thu nhận, thẩm định bước đầu và chọn ra các bài viết 

dự thi đảm bảo đáp ứng yêu cầu chủ đề, nội dung, hình thức trình bày theo Thể lệ 

quy định và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi theo quy định. 

Đối với các bài dự thi đã được thẩm định bước đầu ở tỉnh và chọn gửi về 

Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lựa chọn bài viết cho 

đăng trên Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng và sẽ thông báo trả 

nhuận bút đến tác giả, nhóm tác giả bài viết theo quy định 

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thu nhận, tổng hợp, báo cáo kết 

quả và lập hồ sơ dự thi của tất cả các bài dự thi đơn vị mình theo mục 1 phần V 

Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG; người tham gia dự thi nộp 01 bản giấy khổ A4 

đóng cuốn và file mềm (định dạng Microsoft word) gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy đến hết ngày 20/6/2023 (file mềm gửi qua địa chỉ gmail: 

hoanggiangnguyenbtg@gmail.com) để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định bước 

đầu và chọn ra các bài đảm bảo theo yêu cầu, tổng hợp gửi về Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh dự thi. 

Lưu ý: File mềm các bài dự thi, đề nghị các đơn vị tổng hợp thành 01 file 

nén Winrar, phân riêng nội dung tác phẩm tham dự (tạp chí, tác phẩm chính 

luận,...) và để tên đơn vị để tổng hợp đầy đủ, tránh trùng lấp. 

Rất mong các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai, thực hiện để 

Cuộc thi đạt kết quả tốt nhất, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần 

nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. 

Trân trọng! 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c), 

- Như kính gửi, 

- Thành viên Nhóm Chuyên gia 

Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, 

- Các phòng, Trung tâm thuộc 

BTGTU,  

- Lưu BTGTU, BCĐ 35 tỉnh. 

 K/T TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lâm Sách 

 

 

mailto:tonainao@gmail.com


 

 

DANH SÁCH 

PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG BÀI DỰ THI 
(Kèm theo Công văn số 611-CV/BTGTU, ngày 20 tháng 02 năm 2023) 

----- 

 

STT ĐƠN VỊ 
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

1 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy + 

Chuyên gia BCĐ35 
15  

2 Sở Giáo dục - Đào tạo 100 
Triển khai đến thầy cô  

các trường THCS, THPT  

3 Trường Chính trị tỉnh 50 
Triển khai đến học viên đang 

học các lớp TCCT tại trường 

4 
Trường Cao đẳng Cộng đồng 100 Triển khai đến học viên đang 

học các lớp tại trường 

5 
Trường Cao đẳng Nghề 100 Triển khai đến học viên đang 

học các lớp tại trường 

6 Công an tỉnh 50  

7 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 30  

8 Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 20  

9 
Đảng ủy Khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh 

100  

10 Thành phố Sóc Trăng 100  

11 Huyện Mỹ Xuyên 50  

12 Huyện Châu Thành 50  

13 Thị xã Vĩnh Châu 70  

14 Thị xã Ngã Năm 70  

15 Huyện Thạnh Trị 50  

16 Huyện Mỹ Tú 50  

17 Huyện Trần Đề 50  

18 Huyện Kế Sách 50  

19 Huyện Long Phú 50  

20 Huyện Cù Lao Dung 50  

21 Mặt trận Tổ quốc tỉnh 100  

22 Báo Sóc Trăng 20  

23 Đài Phát thanh - Truyền hình  30  

24 
Tạp chí VHNT, Hội VHNT 

tỉnh 

03 Triển khai rộng rãi đến hội viên 

trong toàn tỉnh 

25 
Hội Nhà báo tỉnh 03 Triển khai rộng rãi đến hội viên 

trong toàn tỉnh 

26 
 

Tỉnh đoàn 
 

200 
Triển khai rộng rãi đến đoàn 

viên trong toàn tỉnh 



27 
 

Hội LHPN tỉnh 
100 Triển khai rộng rãi đến hội viên 

trong toàn tỉnh 

28 

 

Liên đoàn Lao động tỉnh 

100 Triển khai đến các công đoàn 

cơ sở và đoàn viên ở các khu 

công nghiệp, khu chế xuất 

29 
 

Hội Cựu chiến binh tỉnh 
20 Triển khai rộng rãi đến hội viên 

trong toàn tỉnh 

30 
Hội Nông dân tỉnh 100 Triển khai rộng rãi đến hội viên 

trong toàn tỉnh 
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