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KÉ HOẠCH VÀ THẺ LỆ
Cuộc thi viết theo thể loại chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư 
tương của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

trong tình hình mói

1. Mục đích yêu cầu

- Góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 
tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị uvể tăng cường bảo vệ nền tảng tư  
tưởng của Đảng, đau tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 
tình hình mới

- Động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, học viên và sinh viên của Học viện Chính trị khu vực IV, 
Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Trường Chính trị và một số Trường 
Đại học ở khu vực Tây Nam Bộ và những người có quan tâm đối với 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.

- Góp phần nâng cao năng lực tư duy lý luận cũng như năng lực nhận 
diện, đấu tranh, phản bác đối với các quan điểm sai trái, thù địch của đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức, học viên và sinh viên hoạt động trong 
lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

- Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có bài viết xuất sắc tiêu 
biêu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 
điêm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Hình thành nguồn tư liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng 
dạy, học tập lý luận chính trị và công tác tuyên truyền.

2. Đối tượng dự thi
Cán bộ, công chức và viên chức đang công tác tại Học viện Chính trị 

khu vực IV, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Trường Chính trị khu 
vực Tây Nam Bộ, giảng viên, sinh viên một số trường Đại học ở khu vực 
Tây Nam Bộ, học viên các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và



những người có quan tâm đến nội dung này là tác giả của bài viêt (hoặc tác 
phẩm) phù hợp với thể lệ này đều được tham gia dự thi. Cán bộ, công chức 
và viên chức của Học viện Chính trị khu vực IV là thành viên Ban Giám 
khảo và Thư ký cuộc thi không tham gia dự thi.

3. Nội dung dự thi
Các bài viết dự thi xoay quanh chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 
Tác giả/nhóm tác giả có thể tự xác định chủ đề bài viết phù hợp hoặc có thể 
tham khảo một số nội dung sau:

- C.Mác, Ph.Ăngghen bảo vệ, phát triển những nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, cải lương và một số gợi mở 
cho chúng ta hiện nay.

- V.I.Lênin bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác, đấu tranh phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch và một số gợi mở cho chúng ta hiện nay.

- Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng: thực tiễn và kinh nghiệm.

- Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái thù địch: bối cảnh mới và yêu cầu mới.

- 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: tính cấp thiết, quan điểm, 
nhiệm vụ và giải pháp.

- 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: điều kiện và phương thức.

- Kinh nghiệm của một số đảng cầm quyền trên thế giới về bảo vệ, 
phát triển ý thức hệ và những gợi mở cho Đảng ta.

- Tăng cường sự tham gia của người dân trong công tác bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điếm sai trái, thù 
địch trong tình hình mới.

- Vai trò của truyền thông báo chí, bao gồm báo điện tử trong 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.

- Công tác tư tưởng, lý luận với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình 
hình mới.



- Đối mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện 
nay.

- Công tác giảng dạy lý luận chính trị với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Đôi mới công tác giảng dạy lý luận chính trị đáp ứng tốt yêu cầu 
tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

- Học tập lý luận chính trị với việc phòng, chống những biểu hiện 
suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay.

- Công tác tuyên giáo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình mới.

- Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng internet hiện nay: 
tính cấp thiết, điều kiện và phương thức.

- Mô hình, kinh nghiệm tốt của một số cơ quan, đơn vị trong công tác bảo 
vệ nên tảng tư tưởng của Đảng, đau tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù 
địch.

- Giá trị bền vững và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin và 
bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin trong tình mới.

- Bản chất khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin.
- Đấu tranh, phản bác quan điểm cho rằng “Chủ nghĩa Mác cổ vũ 

cho hành động chính trị bạo lực”.
- Chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội: giá trị và những vấn đề 

cần bổ sung, phát triển.
- Chủ nghĩa Mác-Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: 

giá trị và những vấn đề đặt ra cần bổ sung, phát triển.
- Sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh và bảo vệ, phát triển tư tưởng 

Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
- Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
- Nhận diện các loại quan điểm sai trái, thù địch hiện nay;
- Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 

tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng.
- Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điếm sai trái, thù địch 

chống phá sự lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc Cương lĩnh, đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
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- Đấu tranh, phản bác quan điếm cho rằng “Việt Nam kiên định con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, đi theo vết xe đổ của Liên Xô”.

- Đấu tranh, phản bác quan điểm cho rằng “Ngày nay trên thế giới và 
ở Việt Nam không thể có chủ nghĩa xã hội” .

- Đấu tranh; phản bác quan điểm cho rằng “Sự sụp đổ của mô hình 
xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đồng nghĩa với ‘sự cáo chung’ của 
chủ nghĩa Mác-Lênin và lý tưởng cộng sản” .

- Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 
xuyên tạc lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng và lịch sử cách mạng.

- Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 
bôi nhọ cá nhân các lãnh tụ, lãnh đạo của Đảng.

- Nhận diện và đấu tranh phản bác nhữrìg quan điềm sai trái, thù địch 
lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm của Đảng để xuyên tạc bản chất Đảng.

- Nhận diện và đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên 
tạc về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Đấu tranh, phản bác quan điểm cho rằng “không thể có kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, “kinh tế thị trường” và “xã hội chủ 
nghĩa” như nước với lửa”.

- Nhận diện và đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, xuyên 
tạc về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Nhận diện và đấu tranh phản bác quan điểm cho rằng “Muốn Việt 
Nam thực sự dân chủ và phát triển cần thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng 
đối lập”.

- Đấu tranh, phản bác quan điểm cho ràng “Thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ chỉ dẫn đến tập trung, quan liêu, độc tài, mất dân chủ”.

- Đấu tranh, phản bác quan điểm cho rằng “Một Đảng cầm quyền tất 
yếu dẫn đến trì trệ, bảo thủ, quan liêu và mất dân chủ”.

- Phê phán quan điểm cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam không thể 
đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái thành công”.

- Đấu tranh, phản bác quan điểm cho ràng “Chỉ có thể chống được 
tham nhũng khi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập” để kiếm soát quyền 
lực”.

- Nhận diện và đấu tranh phản bác quan điểm cho rằng: “Đảng Cộng 
sản Việt Nam đang gặm nhấm quá khứ để quên đi hiện tại” .

- Nhận diện và đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch 
và xuyên tạc về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
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- Sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị.
- Nhận diện và đấu tranh phản bác những quan điếm sai trái, xuyên 

tạc về bảo đám quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam.
- Nhận diện và đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, xuyên 

tạc về chính sách dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở Việt Nam.
- Nhận diện và đấu tranh phản bác những quan điếm sai trái, xuyên 

tạc về chính sách tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo ở Việt Nam.
- Nhận diện và đâu tranh phản bác những quan điêm sai trái, thu địch 

và xuyên tạc về tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam.
- Nhận diện và đấu tranh phản bác một số quan điểm phủ nhận, 

xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi 
mới.

- Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù 
địch, cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” để chống Đảng, Nhà 
nước, chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam.

- Sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn
hóa.

- Nhận diện và đấu tranh, phản bác mưu đồ đòi “phi chính trị hóa” 
lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay.

- Nhận diện âm mưu, thủ đoạn lợi dụng một số vụ việc để chống phá 
Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.

- Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù 
địch về dân tộc, tôn giáo và lịch sử vùng đất Nam bộ Việt Nam.

- Và một số vấn đề có liên quan gắn liền với khu vực Tây Nam Bộ.
4. Yêu cầu về bài viết (hoặc tác phẩm dự thi)
Tác phẩm hay bài viết dự thi chưa công bố trên các tạp chí khoa học,

sách, báo, cổng thông tin điện tử và được trình bày dưới dạng một bài báo 
khoa học với các phần và yêu cầu cụ thể như sau:

- Tên bài viết: viết hoa (chữ đậm);
- Tóm tắt bài viết: không quá 200 từ, khoảng 10 dòng (in nghiêng);
- Từ khóa: gồm 3 đến 5 từ khóa.
- Bài viết không quá 6000 từ (khoảng 12 trang A4), cỡ chữ 14, chữ 

Times New Roman, dãn cách 1,5; lề trên 2,5 cm; lề dưới 2,5 cm; lề trái 3 cm; 
lề phải 2 cm.

- Chú thích tài liệu trích dẫn: để ở cuối trang. Đối với sách báo tiếng 
Việt ghi rõ tác giả (năm), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, tập số, trang
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trích dẫn. Đối với sách báo nước ngoài xuất bản bàng tiếng Việt thì sử dụng 
bản dịch ở lần xuất bản mới nhất. Tên sách và tên người nước ngoài đều viết 
bằng tiếng của nước đã xuất bản ấn phẩm, không phiên âm, chuyển ngữ hoặc 
dịch trừ những tên đã được Việt hóa (như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái 
Lan,...). Nếu sử dụng nguồn tài liệu chưa được công bố trên sách báo hoặc 
chỉ được phép dùng hạn chế thì phải ghi rõ tên cơ quan quản lý tài liệu, ký 
hiệu tài liệu.

- Tài liệu tham khảo: xếp tên tác giả (nếu không xác định dược tác giá 
thì xếp theo tên cơ quan hoặc tên tài liệu) theo A ,B ,C  v ớ i gồm: Tên tác giả 
(năm), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, tập số.

- Ghi rõ họ và tên, bút danh, chức danh khoa học (chuyên ngành), chức 
vụ công tác, địa chỉ liên hệ, mã số thuế/chứng minh thư, điện thoại và email.

5. Trình tự thẩm định bài viết dự thi• • •

Bước 1: Ban Tổ chức thu nhận, tập hợp các bài viết và quét tự động 
nhằm xác định mức độ trùng lắp đối với tất cả các bài viết dự thi. Chỉ những 
bài viết có độ trùng lắp không quá 20% mới được đưa vào thẩm định bước tiếp 
theo.

Bước 2: Ban Giám khảo sẽ tiến hành chấm sơ khảo và phản biện kín đối 
với các bài viết và lựa chọn khoảng 16 bài viết tiêu biếu (lấy điểm từ cao đến 
thấp cho đến khi đủ 16 bài viết) để thẩm định và chấm vòng chung khảo.

Bước 3: Ban Tổ chức sẽ gửi 16 bài viết được lựa chọn từ bước 2 để gửi
các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín tiến hành phản biện kín và chấm điếm.

6. Cơ cấu giải thưởng và việc sử dụng bài viết
6.1. Cơ cấu giải thưởng
* Giải cá nhân:
- 01 giải đặc biệt trị giá 15.000.000 đồng/giải
- 02 giải A trị giá 10.000.000 đồng/giải
- 03 giải B trị giá 5.000.000 đồng/giải
- 04 giải c trị giá 3.000.000 đồng/giải
- 06 giải khuyến khích trị giá 2.000.000 đồng/giải
Ngoài giải thưởng bằng tiền, người đạt giải còn được tặng Giấy khen 

của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV.
* Giải tập thể:

Ban Tổ chức trao 3 giải thưởng tập thế cho Học viện Chính trị, Ban 
Tuyên giáo, Trường Chính trị, Trường Đại học có nhiều tác phấm dự thi đạt
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chất lượng tốt và có tối thiểu 01 bài được giải. Mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng 
và Giây khen của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV.

6.2. Việc sử dụng bài viết tham gia dự thi
Bài viết của tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi nếu qua thấm định bước 

mật đáp ứng được yêu cầu sẽ được:
+ In trong kỷ yếu hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 4 năm 2Ọ20;
+ Được xem xét để đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học chính trị của 

Học viện Chính trị khu vực IV;
+ Được xem xét để đăng trên cổng Thông tin điện tử của Học viện 

Chính trị khu vực IV, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Tây Nam 
Bộ.

+ Được xem xét, chọn lọc để in trong sách xuất bản.
7. Thòi hạn và địa chỉ gửi bài viết dự  thi
Ban Tố chức tiếp nhận bài viết dự thi ngay sau khi chính thức phát động 

cuộc thi (từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 15/4/2020).
Tác giả hoặc nhóm tác giả gửi file điện tử bài viết dự thi theo địa chỉ: 

trongbíñhĩ 95@yahoo.com (Nguyễn Trọng Bình, Học viện Chính trị khu vực 
IV, số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ; điện thoại: 078 698 9657).

8. Tiến độ triển khai
- Ngày 03/02/2020: phát động cuộc thi;
- Từ ngày 03/02/2020 đến 15/4/2020: tiếp nhận bài dự thi;
- Từ ngày 15/04/2020 đến 20/04/2020: thẩm định bước 1;
- Ngày 20/04/2020 đến ngày 24/4/2020: lựa chọn một số bài viết đạt yêu 

cầu phục vụ cho hội thảo khoa học (dự kiến được tổ chức vào tháng 5 năm 
2020).

- Từ ngày 24/4/2020 đến 30/4/2020: chấm vòng sơ khảo;
- Từ ngày 30/4/2020 đến ngày 10/05/2020: chấm vòng chung khảo.
- Ngày 19/05/2020: tổng kết và trao giải.

Noi nhân:   GIÁM ĐỐC
- Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh;
- Văn phòng Ban Chi đạo 35 Học viện CTQG Hồ Chí Mi
- Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CTKV IV;
- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khư vực Tây NaiỊ
- Các Trưcrng Chính trị ở khu vực Tày Nam Bộ;
- Các Trường Đại học ỏ' khu vực Tây Nam Bộ;
- Lưu: VT, VPBCĐ. ^  Ệến Quốc D ũ n g
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