
DANG BO TINH THANH HOA BANG CONG  SAN VIT NAM 
BANG UY KHOI C QUAN 
VA DOANH NGHIP T!NH Thanh Hóa, ngày3. tháng 3 näm 2022 

* 
S  521  -CV/DUK 

V/v tham gia Cuóc thi viê't chinh luan 
ye báo v nén tang tw tztàng cia Dáng, 

dâu tranhphán bác các quan diem sai trái, 
thu dich  lan thi hai, nãm 2022 

KInh güi. - Các dãng üy, chi b co so' trirc thuc 

- Các doàn th true thuôc 

Thirc hin Cong vn s 57-CV/BCD35, ngày 08/3/2022 cüa Ban Chi do 35 
c.p tinh v vic trin khai Cuc thi vi& chInh lun v bão v nn tang tis tithng cüa 
Dãng, du tranh phân bác các quan dim sai trái, thu djch 1n thlr hal, nàm 2022 
trên dja bàn tinh Thanh HOa. D cuc thi thu hut duc dông dão can b, dãng viên, 
doàn viên, hi viên, nguo'i lao dng, hoc sinh, sinh viên, Ban Thu?mg vu Dãng üy 
KMi Co quan và Doanh nghip tinh d nghj các c.p üy co so', các doàn th trirc thuc 
thirc hin mt s ni dung sau: 

1. T chlrc trin khai K hoch s 762-KH!I-IVCTQG và Th 1 Cuc thi do 
H9c vin ChInh trj quôc gia Ho ChI Minh ban hành ngày 25/2/2022 v Cuc thi 
vit chInh lun v bão v nn tang tu tithng cüa Dàng, du tranh phàn bác các quan 
diem sai trái, thu djch lan thlr hal, näm 2022 dn toàn th can b, dãng vien, giàng 
viên, doàn viên, hi viên, h9c sinh, sinh viên và ngixo'i lao dng trong các co quan, 

don vj d tIch circ, nhit tInh tham gia Cuc thi. 

2. Dang tâi K hoach, Th l Cuc thi (co Ké' hogch và Th l Cuç5c thi kern 

theo) và thông tin lien quan to'i cuc thi trên Website, trang thông tin din tlr cüa 

các co quan, don vj. [My mnh cong tác tuyên truyn, vn dng can b, dãng viên, 

doàn viên, hi viên và nguo'i lao dng trong các don vj huo'ng 1mg tham gia Cuc 
thi. T chlrc thu nhn các bài vit d? thi (gm bàn in và file mm), danh sách tong 
hqp s bài vit dir thi cüa don vj (co mu kern theo) gui v Dãng üy Khi qua Ban 
Tuyên giáo Dâng üy Khi truo'c ngày 12 tháng 7 näm 2022, dja chi gui file mm 

bantuyengiaoduktthgrnail.corn. 

3. Giao Ban Chi dao  35 Dãng uy Khi huo'ng dn thrc hin kê hoch, the 1 

Cuc thi, dOn dC, tng hqp và hoàn thin h so các bài vit di,r thi gui v Tru?ing 
Chinh trj tinh truâc ngày 15 tháng 7 nàm 2022; tham mini khen thtr&ng các bài vit 
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dt cht hrçing cao; báo cáo kt qua Cuc thi v Ban Thu?ing vi Dàng üy Kh& và 
Ban Chi dao 35 cp tinh. 

Day là Cuc thi có nghia quan trQng, d nghi cp üy cci s&, các doàn th tWc 
thuc trin khai thirc hin nghiém tue các ni dung cüa Cuc thi. 

Nyi nhân: 

- Ban Chi do 35 cp tinh, 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy, 
- Ban Thithng vi DUK, 
- Các TCCS dãng trirc thuc, 
- Các doãn the trirc thuc, 
- Luu TG, VP DUK. 



DANG BO KHOI CO QUAN VA DOANH NGHIP TIINII 
BANG BQ (CHI BQ)  

* 

BANG CQNG SAN WET  NAM 

Thanh Hóa, ngày ... tháng nàm 2022 

DANH SACH TONG SO BAI WET THAM GIA CUOC THI WET CHINH LUN LAN THU HAl, NAM 2022 

stt Ten bài vit Th toi Ho Va ten tác giã Ngh nghip/ 
Chüc vi/Noi cong tác 

Din thoi 
lien h Ngay np 

Thôi gian/ 
No'i dang täi 

('nèu dã dàng tái,) 

1 

2 

3 

4 

5 

*Ghi chü: 

- Ct "Th loii": Cn ghi rO bài vit dir thi thuc mt trong eác th loai: Báo inlBáo din tü/Tp chI in! 

Ttp chI din tir. 

- Ct "Thai gian/Ncri dàng tái ": Nu bài viêt dir thi dã dang tãi (xã hi hoá) trên các phucmg tin thông tin 

dai chüng sau th?i dim gui dr thi thI ghi rO thai gian và ncii dang tâi. Nu bâi vit chua dang tái thI d 

trng hoc ghi "Khóng". 

T/M cAp Uy 
(K2 ten, dóng du) 
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