
Thực hiện Công văn số 1590-CV/TU ngày 01/3/2023 của Tỉnh ủy Hà 

Tĩnh; Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG, ngày 31/01/2023 của Học viện Chính 

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

tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023. Để triển khai Cuộc thi trên địa bàn huyện 

đạt hiệu quả, thiết thực, Thường trực Huyện ủy đề nghị các địa phương, đơn vị 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Bám sát Kế hoạch số 1712-KH/HVTQG, ngày 31/01/2023 của Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nghiên cứu kỹ Thể lệ Cuộc thi và định 

hướng chủ đề các tác phẩm dự thi để chỉ đạo tổ chức triển khai tại cơ quan, đơn 

vị, địa phương mình bảo đảm nội dung, tiến độ, chất lượng, hiệu quả; lựa chọn 

những bài chất lượng gửi về BTV Huyện ủy qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy (có 

chỉ tiêu kèm theo).  

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hướng dẫn triển khai Cuộc thi trên 

địa bàn huyện đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tổ chức thu nhận và thẩm định, đề 

xuất thi đua khen thưởng những tập thể cá nhân tiêu biểu; lựa chọn tác phẩm có 

chất lượng gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa 

của Cuộc thi để đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân biết, 

tham gia; tuyên truyền các tác phẩm dự thi có chất lượng tốt, góp phần nâng cao 

hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị 

về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.  

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị - xã hội cấp 

huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện, 

đảng ủy, chi ủy trực thuộc phát động rộng rãi và động viên cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia dự thi. Chủ động lan tỏa 

các tác phẩm dự thi có chất lượng tốt của các tác giả/nhóm tác giả tại cơ quan, 

đơn vị, địa phương.  

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH 

HUYỆN ỦY HƯƠNG SƠN 

* 

Số        - CV/HU 
Về triển khai, phát động hưởng ứng  

“Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng  

tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023” 

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Hương Sơn, ngày    tháng 3 năm 2023 

      Kính gửi: - Đảng ủy, chi ủy trực thuộc; 

- Ban Chỉ đạo 35 huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CT-XH huyện; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH-TT huyện. 
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4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn 

hóa - Truyền thông, Tổ Thư ký BCĐ 35 huyện, Báo cáo viên Huyện ủy, Bí thư, 

Phó Bí thư Đảng ủy các xã thị trấn, Phó bí thư Đảng ủy khối cơ quan trực thuộc 

phải có ít nhất 01 tác phẩm chất lượng tham gia Cuộc thi. 

Tác phẩm dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy, địa chỉ: Tổ dân phố 

3, Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời gửi file mềm 

vào địa chỉ email: bantuyengiao.huhs@hatinh.dcs.vn. Thời gian nhận tác phẩm 

và hồ sơ tham dự Cuộc thi từ ngày 15/03/2023 đến hết ngày 02/6/2023 (tính 

theo dấu bưu điện hoặc thời gian qua thư điện tử). 

(Mọi thông tin liên hệ qua đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn - Chuyên viên Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy, SĐT: 0973305350). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các 

nội dung trên. 

Nơi nhận:       
- Như trên, 

- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo), 

- Các Ban XD Đảng, 

- Lưu VPHU. 

 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

   

Nguyễn Viết Dũng 
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