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Kính gửi: - Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện, 
- Các đồng chí thành viên Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 
35 cấp huyện, 
- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, 
- Phòng Văn hóa và Thông tin 
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, 
- Trung tâm Chính trị huyện. 
 

Thực hiện Công văn số 39 -CV/BTGTU, ngày 28/3/2022 của của Ban Chỉ 
đạo 35 tỉnh Lạng Sơn về triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, 
năm 2022; để Cuộc thi thu được kết quả cao, có sức lan tỏa và tạo hiệu ứng tốt 
trong xã hội, Ban Chỉ đạo 35 của huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai 
Cuộc thi, cụ thể như sau: 

1. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 35 
cấp huyện: Chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung 
Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác 
các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 theo Kế hoạch số 762-
KH/HVCTQG và Thể lệ Cuộc thi đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên trang thông tin điện tử, các 
trang, nhóm, mạng xã hội của cơ quan, đơn vị góp phần tạo sức lan toả, thu hút 
được đông đảo được cán bộ, đảng viên tham gia viết bài dự thi theo Kế hoạch và 
Thể lệ Cuộc thi gửi về Hội đồng thẩm định của tỉnh để thẩm định gửi Ban Tổ chức 
Cuộc thi Trung ương theo quy định. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin: Đăng tải Kế hoạch, Thể lệ và các thông 
tin liên quan đến Cuộc thi lên Trang Thông tin điện tử của huyện. Chỉ đạo các cơ 
quan chuyên môn tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng 
viên và Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết 
chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 để có nhiều tác phẩm có chất lượng 
tham dự Cuộc thi. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: Đẩy mạnh 
thông tin tuyên truyền về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa 
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tin phản ánh tình hình và kết quả triển khai Cuộc thi của huyện, của các cơ quan, 
đơn vị đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Khuyến khích, động viên các phóng viên, biên tập viên chủ động tham gia 
Cuộc thi; chọn cử phóng viên xây dựng các tuyến tin, bài về bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để có các bài 
viết có chất lượng tham gia dự thi. 

4. Trung tâm Chính trị huyện: Phổ biến triển khai, truyên truyền, vận 
động cán bộ, giảng viên, học viên tích cực nghiên cứu, viết bài có chất lượng tham 
gia dự thi theo đúng Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi. 

5. Các đồng chí thành viên Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 cấp 
huyện: Chủ động nghiên cứu Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi; tích cực tham gia viết bài 
dự thi đạt chất lượng hiệu quả. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi viết chính 
luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 
trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 để triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả; gửi 
hồ sơ Cuộc thi về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ 
đạo 35 cấp tỉnh. Hồ sơ gồm: Bài viết dự thi của các tác giả thuộc đơn vị (gồm bản 
in và file mềm); báo cáo kết quả triển khai Cuộc thi tại cơ quan, địa phương đơn vị 
(nêu rõ hình thức triển khai, tổng hợp số bài dự thi thu được và số bài dự thi theo 
từng loại hình; danh sách tổng số bài viết dự thi đã thu nhận được. Thời hạn gửi hồ 
sơ về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trước ngày 10/7/2022 (tính theo dấu bưu điện). 

Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện gửi kèm Kế hoạch, Thể lệ và Phụ lục định hướng 
chủ đề bài viết tham dự Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 
của Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trên 
để bảo đảm việc triển khai tham gia Cuộc thi đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất./ 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh (b/c), 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (b/c), 
- Thường trực Huyện ủy (b/c), 
- Các Ban XDĐ, UBKT, VPHU, 
- Lưu VT. 
 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 
kiêm 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Hoàng Văn Hồng 
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