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THE LE 

Cuc thi viét chInh 1un ye bão v nn tang tir ttr&ng cüa Bang, 

du tranh phãn bác các quan diem sal trái, thu d1ch 

lan thfr hal, näm 2022 

(Ban hành kern theo Ke1  hoach s 762-KH/HVCTQG, ngày 25 tháng 02 näm 2022 

cia HQC viên ChInh tr•i quc gia H6 ChIMinh) 

CHffNG I. QUY B!NH  CHUNG 

Diu 1. Muc dIch, y' nghia 

- Tip tc khâng dinh vi trI, vai trà, tam quan trong cüa cong tác bào ye nn 

tang tu tithng cüa Dâng, d.0 tranh phân bác các quan dim sai trái, thu djch; nâng 

cao nhân thirc va trách nhiêm cüa can bO,  dàng viën và nliân dan di vài viêc thuc 

hiçn Nghi quyt s' 35-NQ/1W, ngãy 22/10/2018 cüa B Chmnh tn khOa XII v 

"Tang cu?mg bão v nn tang tu tuàng cUa Bang, du tranh phàn bác các quan diem 

sal trái, thu djch trong tinh hInh mói" (sau day goi tAt là Nghj quyt so 35-NQ/TW). 

Thông qua cuc thi, tip titc phát hin, dào tao,  bi duOng, rèn luyen  lrc hrqng 

tham gia du tranh phàn bác quan dim sal trái, thu djch, gop phn bão ye Bang, 

Nhà nuOc, ch d. Tr dO, hInh thành mang lirói rng khâp báo ye vüng chc nên 

tang tix tLrOng cüa Bang, d.0 tranh phãn bác các quan dim sai trái, thu djch. 

- Nang ca.o chAt. hrcing các 1i1y& hài vit chinli 1un trên báo, tap chi v báo 

ye nn tang tu tuàng cUa Bang, dAu tranh phãn bác các quan dim sai trái, thu djch, 

theo phuyng châm kt hçTp chat ch gifia "xây" va "chng", trong dO "xây" là co 

ban, "chng" phai quyt liet, hieu qua, "lAy cái dçp dçp cal xAu". Hmnh thành 

ngun bài vit phong phu, cO chAt hrcmg phic vi true tip cong tác cüa cac co 

quan, don vj, dia  phi.rang tuyên truyn bào ye nn tang iii tirâng cüa Dang, dAu tranh 

phàn bác cac quan dim sai trái, thu djch, gop phân bão ye,  tuyên truyên thrOng lôi, 

quan dim, chü tnrcrng cüa Bang, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuOc, nhAt là Van 

kien Dai hi dai  biu toàn quc 1n thir XIII cüa Bang và các Nghi quyêt HOi  nghi 
Trung irong khoa XIII, cun sách "Met  s vn d l luân va thrc tin v chü nghTa 

xã hi và con thrOng di len chu nghia xã hôi a Viet Nam" cua dng chI Tng BI 

thu Nguyn Phu Trong. 

Diêu 2. Pham vi, dôi ttro'ng áp ding 

1. Th e nay quy dnh mic dich, ' nghia, pham vi, d6i urcing áp dung,  tác 
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giá, s6 hicyng bài vit tham gia d thi, tiêu chI xét chQn, Co cu giãi thrning, mire 

thu&ng, h so, quy trmnh, thu tue,  Hi d6ng Giám khâo va each thurc th chirc Cuc 

thi vit chinh lun v bão v nM tang ti.r tuong cüa Dãng, du tranh phãn bác các 

quan dim sai trái, thu dich ln thir hai, nm 2022. 

2. Bài vit thain gia dr thi phãi là tác phm sang tao  ln du, có d tiling lap 

không qua 20% vài cac cong trmnh nghien cirulbài vit khác cUa ehinh tác 
I I I •I I F •I I A A A I gialnhom tac gia hoac eua tac gialnhom tac gia khac, chua dircie cong bo tren cac 

tap chI, sách, báo, bàn tin, cng thông tin din tir cüa CáC co quan Trung uclng, dia 

phuong cho d&i tniàc then dim girl tham gia dir  thi. 

Lu-u D phuc vu trc tilp cong tác báo vç nn tang tu- twóng cüa Dáng, 

ddu tranh phán bác cac quan dim sal trái, thu d1ch, sau khi nhan dwcrc bài vit 

tham gia dir thi, các don v/ t chic cuóc thi a cdp tinh và twong dwong có the chü 

dong xa Mi hóa các bài vi& có chdt lwcing toAt,  nhwng khi gii v Ban Td chic cuc 

thi phdi kern theo rninh ching xã h5i hóa (photo bat dã dang tat trên báo/tap chi 

hoäc bàn in nguyen trgng tit trang báo/tqp chI diên ti kern du-ông link và ban 

rnem). Sau khi rn5p bài viét die thE, cac tác giá có tM däng tat tác phdrn trên các cc 

quan báo chI du-çjc cup có thdrn quyn cdp phép nhu-ng phái báo cáo và cung cdp 

rninh ch&ng kern theo (nhw ti-en) v cc' quan, don v da nhán bài vilt. Tie do, Ban 

T chik cuac  thE có can th xac dinh thai didm cong bá cüa bài the thi. 

3. D báo dam pham vi nOi  dung, tInh chit cña cuc thi, các bài vit tham gia 

d,r thi tuãn thir chat chê các quy dinh cüa Ban T chirc v chit d hIth thirc th hin 

theo thing yêu cu cita bai vit Tap  chi hoc bài vit Báo. Nhftng bài vMt khOng dáp 

irng yêu cu nay sê bi loai ngay tr khi tip nhn, khOng dira vao chm thi. 

CHU'C%NG II. QUY DINH CU THE 

Diu 3. Quy djnh v tác giã/nhóm tác giã, s hrqng bài vit dy thi 

1. Mi tác giálnhóm tác già &rçlc gin 01 bài vit cho mi loai hInh tham gia 

dr thi (ti da 02 bài vit cho 02 loai hinh). Mi bài vi& gin tham gia di,r thi gm 

bàn in vã file mm (dinh dang  Microsoft Word), minh chinng xâ hi hóa (nu co). 

2. Bài vit gCni di,r thi không vi pham Luât Báo chi, Lut Sâ hitu tn tue,  Quy 

dinh dao dire ngh nghip ngthl lam báo Via Nam, Quy tc sir dung  mang xà hi 

cita ngun lam bao Via Nam, cáe quy dinh khác eUa pháp luât, không có tranh 

chp v bàn quyn k tir then dim girl dir  thi. 
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, . Dieu 4. Tieu chi xet trao giai 

I. Dôi vo'i bài vit 
A 9 1. Ve chu de, nn dung 

Tac giãlnhóm tác giá xác dinh chü d bài vi& theo các nhom thu d tap 
trung vao nhirng van de co ban, trong tam, nhung van de noi len ye cong tac bao vç 

nn tang tii t.râng cüa Dâng, Mu tranh phan bác các quan dim sai trái, thu dich 

hin nay, nhir: giá trj khoa hQc, cách mang và thii dai cüa thu nghia Mac - Lenin, 
tix ttthng H Chi Minh va nhUng d .xut b sung, phát trin; chU ngliia xã hi và 

con dixtmg di len chü nghia xã hi o Vit Nam hin nay; mô hInh phát trin cüa 
Vit Nam hin nay vth cac giá fri ni bat (k& hcip hài hOa gifra n dinh va phát 

•A A S A A A 

trien, lay con ngiim lam trung tam, khong at bi bo la' 
phia sau , huy dQng moi 

ngu6n 1rc, dãc bit là sr tham gia cüa nhãn dan); 1 lun v throng 16i d6i mOi Mt 

nuOc; bão v, van dmg va phát tnn l lun cüa Dáng v xây dirng,  chinh dn 

Dâng, du tranh phông ch6ng tham nhing, tiêu circ; nhUng ni dung c& lOi, nOi 
dung môt cüa Van kin Dai hOi XIII cüa Dàng, các Hi nghj Trung ucing khoá 
XIII; phiic hi và phát trin kinh t - xã hOi sau djch bnh Covid-19; nhin din và 

xây dirng lun cü Mu tranh phàn bác các quan dim sai trái, xuyên tac cUa các th 

lirc thu dich, phân dOng,  phn tfr ca hi trén tAt ca các 1mb virc; thng kt nhttng 

kinh nghim qu, mô hInh, each lam hiu qua va d xuAt giâi pháp, kin nghi d 
náng cao hiu qua cong tác bão v nn tang t.r lirOng cüa Dàng, Mu tranh phàn bác 

các quan dim sai trái, thu cljch (Ph lc d/nh hitóng chz d kern theo Klhogch). 

2. V hlnh thik 

- Bài vit tham gia dr thi là cac bài vit chInh lun duc vi& bang ting Vit 
(hoc ting dan tc duçic djch ra ling Vit) hoc ting nuOc ngoai, thuc mt trong 

hai loai hInh: Tap  clii (tap clii in hoc tap  chI din tCr) và Báo (báo in hoc báo din 

ti.r); bão dam quy djnh v hInh thrc sau day: 

2.1. TgpchI 

Bài vit trinh bay duOi dang  mt bài vit chInh 1un trên t.p chi in 

hoäc tap chI din t voi các yêu cAu cii th nhu sau: 

- Ten bâi vit: vit hoa (chft dam). 

- Ghi rO loai hilnh bài vit: Tap  chi. 

- Tom tAt bài vit: không qua 150 tfr, khoãng 10 dOng (in nghiêng). 
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- Tr khóa: gm 3 dn 5 tir khóa. 

- Dung luçcng bài vit: Ti thiu 4.000 tir - t6i da 6.000 tir (không tInh chit 

thIch va tài lieu tham khao, thông tin tác giá). Bàn in và file mêm bài viêt djnh 

dang A4, c chft 14, font Times New Roman, dan cách 1,5; l trên 2,5 cm; l drni 

2,5 cm; 1 trái 3 cm; 1 phãi 2 cm. 

- Chit thich tãi lieu trich din: d cui trang. Di vth sách báo ting Viêt 

ghi rO tác giã (näm), ten sách, nhá xut bàn, nm xuAt bàn, tp s6, trang trIch dan. 

Dôi vâi sách báo rnric ngoãi xut ban bAng ting Viet  thI sir dung bàn dich a lAn 

xuAt bàn mài nhAt. Ten sách và ten ngtríyi rnrOc ngoài du vit bAng tiêng cita m.rac 

dã xuAt bàn An phm, không phiên am, chuyn ngu hoc djch trir nhftng ten dä 

duçic Viêt hOa (nhu Trung Quc, Nhât Bàn, Thai Lan,...). Nu sir dung  nguôn tài 

lieu chua duqc cong b trên sách báo hoc chi dt.rcic phép dung han  ch thI phái ghi 

rO ten ca quan quàn l tài lieu,  k  hieu  tài  lieu. 

- Tài lieu tham khão: xp ten tác giã (nu không xác djnh dt.rc tác giã thI 

xp theo ten c quan hoc ten tai lieu)  theo A,B,C vth gm: Ten tác giâ (nãm), ten 

sách, nhâ xuAt bàn, nth xuAt bàn, tp s. 

2.2. Báo 

Bài vi& dixcc trInh bay di.ni dang mt bài báo chInh 1un trên báo in hoãc 

báo dien  tir vth cac yêu cAn cu th nhix sau: 

* Dôi vOi báo in 

- Ten bài vit: vit hoa (chil dam). 

- Ghi rO th loai bài vit: Báo in 

- Tom tAt bài vit: không qua 150 fir, khoàng 10 dOng (in nghieng). 

- MOt bài vit không qua 5.000 tir (khong tInh chit thIch tài lieu,  thông tin 

tác giâ). Bàn in và file mm bài vit djnh dang  A4, ci chit 14, font Times New 

Roman, dan cách 1,5; l trên 2,5 cm; l dual 2,5 cm; 1 trai 3 cm; l phái 2 cm. 

- Chit thIch tài lieu  trIch dAn (nu có): Trinh bay nhu di voi bâi Tap  chI. 

* Di vOi báo dien  tir 

- Ten bài vit: vit hoa (chit dam). 

- Ghi rO th loai bài vit: Báo then tir. 

- Sapo: không qua 60 tir, khoàng 4 dOng (in nghieng). 
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- Mt bài vit không qua 2.000 t1r (khong tinh chü thIch tài 1iu, thông tin 
tác giã). Bàn in vâ file mm bài vit djnh dang A4, ci ch1r 14, font Times New 

Roman, dn each 1,5; 1 tren 2,5 cm; 1 di.rOi 2,5 cm; 1 trái 3 cm; 1 phâi 2 cm. 

- ChÜ thich tâi 1iu trIch d.n (nu cO): Trinh bay nhii di vOi bài Tap  chI. 

Nê'u bài vkt dài thl có th tách thành nhiu k, môi k5' có dung hto.iig nhw 

m5t bài viê't d5c lap (khóng qua 2.000 tz,) và khong dài quO 3 lc5'. 

*Lwuj:  

- Bài c4 dii cza cOc tOc giO së throc ti c/uk chdm kin, vi vay d nght tOe 
gia/nhóm tOc giá cung c4p thông tin cO nhOn & mt trang riêng dInh kern phIa sau 

bat vièt ('khong dat thông tin cia tác giO gn v&i Mt th n5i dung nào cia bài vi4), 
trong do ghi rO: Ho và ten, bth' danh, chik danh khoa hQc (chuyên nganh,), chic v 

cong tOc, dia chi lien he, diên thoai va df a chi email. 

- Nhi?ng bat vié't khong dOp ing cOc quy dinh v n5i dung và hlnh thk nêu 

trên b/ coi là pham quy (bE loQi). Ban T chi-c cu(5c thE khong hoàn trá cOc bài v/ê't 

phgm quy nay. 

II. [Mi vó'i tp the 

Ban Chi dao  35 cp tinh và tixcmg duong t chirc trin khai sâu rng, sang tao 

cuc thi tii co sO, phic vi.i Co hieu qua vic thirc hin Nghj quyt s6 35-NQITW cüa 

B Chlnh tn t dan vi,  dja phtrcmg, có nhiu bài vit tham gia dr thi dat  cht 1ucng 

tt (co It nht 01 bài vit &rcic Ban T chüc cueic  thi trao giãi B trO len). 

Diu 5. Co cu giãi va hlnh thfrc khen thtr&ng 

1. Co cdu giOi 

- Di vOi tác phm: Ban Chi dao  së trao 01 giái Dc bit, 05 giãi A, 10 giãi 

B, 15 giái C và 20 giãi Khuyn khich cho các tác phm thuc loai hInh Báo và 01 
giài Dc bit, 05 giài A, 10 giãi B, 15 gia.i C và 20 giai Khuyn khIch cho các tác 

phm thuôc loai hinh Tap  chi. 

Ngoai giài chInh thurc, Ban Chi dao  cuc thi trao tng 20 giâi Trin vng cho 

bài vit dr thi cüa tác giã là doàn viên thanh niên, sinh viên lot vào vOng Chung 
khão va CO s dim cao nh.t trong s bài cña doàn viên, thanh niên, sinh viên. 

- D6i vOl tp th: Ban T chrc së trao 15 giai tp th xuât sic. 

2. H'inh thfrc k/ien tl:wöng 

2.]. Giái thw&ng cho tácphdm 
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Di vOl giãi thi.ràng cho tác phm (bao gm giai Dc biet,  A, B, C, Khuyn 

khIch, Trin vong): M6i tác giálnhóm tác gia dat  giãi ducic tang  Giây chirng nhn cüa 

Ban Chi dao cuOc  thi, Cip liru hem và tin thuOng. 

2.2. GEthi tp th xuá't sac 

Mi tp th dat  giái xut sAc duçic tang  Bng khen cüa Giám dc Hc vin 

ChInh tn quc gia H ChI Minh, Clip tim nim và tin thuOng. 

Diu 6. Ban T chfrc cuôc thi 

1. Ban T chlrc cuOc  thi do Hoc vien  ChInh trj quc gia Ho ChI Minh ra 

quyt dnh thành lap, cO nhim vii thành 1p Hi dng Giám khão (Hi dông So 

khào va Hi dng Chung khao), T thu ks', các b phân giüp viêc vã t chlrc các 

hoat dng lien quan dn cuc thi. 

2. Ban T chlrc cuoc thi ducic st'r dung con dAu cüa Hc vin ChInh tn qu6c 

gia H ChI Minh trong qua trInh hoat dong. 

3. Ban T chlrc cuc thi duic quyn sIr dung  bài vit tham gia dir thi dê 

dang tãi trên các phuong tin truyn thông và trén mang xã hi phuc vi cong tác 

tuyên truyn v báo v nn tang tu tumg cUa Bang, dAu tranh phãn bác cac quan 

dim sai trái, thIr dich. 

Diu 7. Don vj Thu*ng tric cuc thi 

Dcm vj ThuOng trijc cuc thi là Van phOng Ban Chi dao  35  Hoc  vin 

Chlnh trj quc gia H Chi Minh. 

Dan vj ThirOng tnjc cue,c  thi có trách nhim: 

1. ChIr trI, phi hcrp vOl các don v  tiên quan t chuirc tnin khai, ph bin, 

huOng d.n thuc hin Th t cuc thi to'i cac don vi,  cá nhân lien quan. 

2. Dâu m6i nhân bài vit do các don vj, dia phuong gIn v tham dir cuc thi; 

tp hcip, lra chon, d dr các bài vit và tp th dáp 1mg tiêu chI dira vào xét chon. 

3. ChIt tn, phi hqp tham mini v ni dung và bão dam v cci sO vt chAt 

phuc vi qua trInh lam vic cIta Ban T chiirc cuc thi và Hi dng Giám khâo. 

4. ChIt tn, ph61 hcip vOi các don v lien quan huy dt)ng hcTp pháp nguôn tài 

trçr tlr các t chIme, cá nhân 1mg h, h trcy cho qua trInh t ehlic cuc thi. T 

chIme quail l ngun tài trcl theo các quy dnh v quàn 1' tài chlnh hiên hành. 

5. Phi hop vâi các don vj t chIme L cong b6 và L trao giái cuc thi. 
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Diu 8. Hi dng Giám khäo 

1. Hi dng Giám khao gm Hi dng Sa khâo và Hi dng Chung khão, do 

Tri.r&ng Ban T chirc cuc thi ra quyt dinh thành 1p trén ca sâ d nghi cüa dan vi 

Thtrng tnrc cuc thi. 

2. Giüp vic cho Hi dng Giam khao có T giñp vic do Tnrmg Ban T 

chirc cuc thi ra quyt djnh thành 1p tren ca si d nghj cüa dan vj Thixcng tnrc 

cuoc thi. 

3. Hôi dng Giãm khão xay dung Quy ch chãm thi phñ hcrp vth yêu câu cña 

cuc thi và Luât Báo chI. 

Diêu 9. Phirong thfrc nhn bài vit, h so' dç thi 

- Các tác giàlnhOm tác giã là can bO,  dàng viên, cong chirc, viên chirc, ngix?ii 
lao dông thuôc cac ban, b), nganh Trung i.ro'ng va dia phuong gth bài vi& du thi 

(gtm bàn in và file mm) v du mi Ban Chi dao  35 c.p tinh và tilang dirnng 
(nêu tai muc 3, ph V K hoach tt chrc cue,c  thi). Tác giàlnhOm tác giã là nhân 

A . . A A A. dan dang sinh song tal  da pinrcing nao thi gin bai viet di,r thi ye dau moi Ban Chi 

dao 35 cp tinh cüa dja phuung dO. 

Sau khi thm djnh, tng hcp h thng bài vit dr thi, Ban Chi dao 35 cp 

tinh va tixang dirang 1p ho sa dr thi và giri v Ban T chirc cue,c  thi theo dia chi: 

Van phông Ban Chi dQo 35 - HQC vin Chinh tr quoAc  gia i-M ChI Minh, s 

135 Nguyen Phong Sc (hoc: s 419 Hoàng Qu6c Viçt), qugn Cdu GMy, TP Ha 
iVç5i. Din thoai. 0909.581.987 (a'3ng clii I-Jáo DInh Ihgo). Ddng thai, gii file mm 
v email: thiviet35hcma(ii2ma11.corn.  Ne,i dung h sa du thi thrcic quy dinh tai 
Diu 11 cüaThlnây. 

- Các tác giàlnhOm tác giã là can be,, dàng viên, hc viên, sinh viên cüa Hoc 
vin ChInh tn quc gia H, ChI Minh gth bài vit dr thi (gm bàn in và file mm) 
theo dAu mi các dan vi tnrc thue,c  Hc vin (sê có van bàn huàng dan rieng). 

- Các tác giãlnhóm tác già không thue,c  nhóm di tirçmg gri bài v Ban Chi 

dao 35 cAp tinh và tuong duong ho.c Hc vin ChInh tn quc gia H Chi Minh thI 

g1ri bài vit tham gia du thi (gm bàn in và file inm) tri.rc tip v Ban T chrc 
cue,c thi theo dia chi: Van phông Ban Chi dao 35 HQc vin ChInh tr/ quc gia H6 
Clii Minh, s 135 Nguyän Phong Sac (hogc: s 419 Hoàng Quc Vit), qun Cdu 
Giy, TP Ha N5i. Dien  thogi: 0909.581.987 (d3ng chIDào DInh Thgo). D3ng thai, 

gtrifile mm v email. thiviet35hcnw(ágmaiL corn. 
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Ban T chirc cuôc thi không chiu trách nhim nu bài vit tham du cuc thi 

b that lac  hoäc hu hông do 1i cüa bun diên. Tác phm giri du thi không hoãn trã 

lai trong moi trirông hcip. 

Diu 10. Thri gian nhn bài vit, ho so' dr thi 

Ban T chüc cuôc thi nhân bài vit, h so dir thi chãm nhAt vâo ngày 

30/7/2022 (tInh theo du bixu din). 

Diêu 11. Lp ho so' dtr thi 

H so du thi do Ban Chi dao 35 cp tinh và ttrcmg dixcmg lap, grn các san 

phm sau: 

- Báo cáo tng kt qua trinh trin khai cuc thi tai Co quan, don vj, dja 

phircmg (neu rO hinh thirc trin khai, tng s bái dir thi thu dirqc và s bái dir thi 

theo tüng loai hInh; s bái gri du thi v Ban T chirc cuôc thi sau khi thm djnh, 

dánh gia). 

- Thng kê danh sách tng s6 bài vit dr thi dã thu nhàn di.rcc; danh sách 

các bái vit sau khi thm djnh, dánh giá vá giri v Ban T chirc cuc thi (theo mâu 

cüa Ban T chrc cuc thi-dinh dang  Microsoft Excel). 

- Nôi dung các bài vit gui du thi sau khi th.m dnh, dánh giá (ban in vá file 

mm) vá minh chirng kern theo vci các bái vit dä duac dang tái: 

+ Bàn in: 01 bàn in bài vit trên khô giy A4; thông tin tác giá (gm: Ho Va 

ten, but danh nu co, näm sinh, hoc  ham,  hoc vi, chirc danh hien tai, don v cong 

tác, s dien  thoai, E-mail), in thành trang riêng d 6' cu61 bài vi&. 

Các bái vit dã Cong b gui kern bàn in chInh hoc sao chvp tir Tap  chI, Báo, 

nhung phái sach,  dep, rO rang. Nu the phm có sir tip ni nhO lé phãi cAt dan phn 

tip ni trên giy trng kh A4 hoãc A3 va dánh s6 trang rO rang ph.n tip nôi. 

+ File mm bài vit v6'i dinh dang  Microsoft Word. 

Diu 12. Quy trInh xét, 1ia chon và cong b& trao giãi 

1. VOng so kháo 

- T Thu k giüp vic tin hành dánh giá ban du các bái vit gui v Ban T 

chirc cuOc  thi theo Th l dâ cong b. Các bâi vit dáp iirng yêu cu v chü d& kt 

câu va hinh thrc trinh bay s dirqc dna vào chm so kháo. 
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- HOi dng So khão tin hânh chm thi. Can cur vao kt qua chm so khão, 

Ban To churc së ha chn nhung bài vi& có chat lurçmg t& nh.t (lay diem tir cao 

xung thp) d du.ra vao rà quét trüng 1p phuc viii chm vông Chung khão. 

- Rà quét bng phn mm cong ngh di voi cac bài vit du thi d xac dnh 

murc d tiling lap. Chi nhung bài vit có t' l tiling lap không qua 20% mOi dü 

diu kien  dira vào chm vông Chung khão. 

2. Vông chung kháo 

H)i dng Chung khão tin hânh chm thi và ha chn nhüng bài vit xut sc 

nht, báo cáo Ban Chi dao, Ban T chirc cuôc thi d xét trao giài thithng. 

Viêc lira chon bài vi& xu.t sc d trao giãi thrOng can cur vào kt qua thirc t 

không nh.t thit phãi xét dü s krcing cac giái Dc biet, A, B, C, Khuyn khIch. 

3. Cong b và trao giãi cuc thi 

L cong b6 va trao giãi cuOc  thi duqc dr kin t chirc vao thãng 10/2022, 

nhân dip  04 näm trin khai thrc hien  Nghj quyt s 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 

cüa B, ChInh trj khóa XII v "Tang cirng báo ye nn tang tur tirOng cüa Dâng, du 

iranh phãn bác cac quan dim sai trái, thñ djch trong tInh hinh mài". 

Diu 13. Kinh phi phyc viii cuc thi 

1 Kinh phi t chIrc cuOc  thi trIch ii ngun kinh phi cña Hoc vien  ChInh tn 

quc gia H ChI Minh va kinh phi tài trcl, h trci tr nguyen, hop pháp cüa các t' 

chüc, cá nhân. 

2. Các khoán kinh phi dircyc sur diing cong khai, di'ing quy dinh  v tái chinh 

hiên hánh trong toàn bô qua trInh vn hành chm Va trao giài thi.ràng. 

3. Win phong Ban Chi dao  35  Hoc vien Chinh trj quc gia H ChI Minh - 

Don vj ThirOng trirc cuc thi là don v tnrc tip quãn l và d xut vOi Ban T 

chiLrc cuc thi viec su diing kinh phi phvc vi.i cong tác t churc giái theo quy dinh 

hien hành cüa Nhà nirOc và cüa Hoc vien Chinh tn qu6c gia H ChI Minh. 

Diu 14. Giãi quyt khiu ni, to cáo và xfr 1 vi phm 

1. Các t churc, cá nhãn có quyn khiu n?i  v kt qua cuc thi và nhung vi 

pham quy djnh, trInh ti,r, thu tuc chm thi. Dan khiu nai  phái ghi rO h, ten, dia  chi 

và 1' do khiu nai va gun cho don vj ThirOng tri.rc cuc thi. 

Don vi ThurOng trc cuec  thi eO trách nhiem  xem xét và trà lEn don khiu 

nai, báo cáo kt qua giài quy& khiu nai  len Ban T churc cuc thi. Không xem xét 

a 
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dcm không có ten, da chi không rO rang hoãc mao  danh. 

2. Bãi vit tham dr cuc thi nu vi pham Luât Sâ hfru trI tue,  Luât Báo chI 

vâ các quy dinh cüa Nhã nixàc CO lien quan và Th lé nay, Ban To chirc cuc thi s 

thu hi giãi thixàng (nu cO), thông báo cc quan chilic nãng d giãi quyt theo quy 

djnh cüa pháp 1ut hiên hành. 

Diu 15. Diu khoãn thi hãnh 

1. Ban Th 1 nay dã di.rçic Ban T chirc cuc thi xem xét thông qua và có 

hiu lrc thi hành k tir ngày k. 

2. Trong qua trinh th?c hin, nu có dim nào chua hcip 1, don vi ThuOng 

tivc cuc thi tng hcip, báo cáo Ban T chirc cuc thi xem xét, sira di cho phü hcip 

vth thrc t./. 


