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V/v (ham gia cuôc thi "Bdc H vái 

Thrng Yen, Hu'ng Yen váiBác Ho" 

KInh gi. - Các Ban, s&, ngành tinh, 

- Ban Tuyên giáo các huyn üy, thj üy, thành üy, 

- Tuyên giáo/Tuyên hun các Dãng üy trirc thuc Tinh üy, 

Thirc hin kin chi do cüa Thrning trirc Tinh üy tai  Cong van 1894-

CV/VPTU, ngày 04/10/2022 cüa Van Phông Tinh üy, Ban Tuyên giáo Tinh üy d 

nghj các ban, s6, ngành tinh, Ban Tuyên giáo các huyn üy, thj üy, thành üy; Tuyên 

giáo/tuyên hun các Dâng üy trirc thuc Tinh üy trin khai vâ phát dng trong can 

b, dâng viên, doàn viên, hi viên các doàn th chInh trj - xà hi ca quan, dan vj, 

dja phucing hu&ng rng và tIch circ tham gia Cuc thi vit v9i chü d "Bác H vái 

Hu'ng Yen, Hung Yen vâi Bác Ha" theo Kê hoch 1 24-KH/TU ngày 29/9/2022 ci:ia 

Tinhüy Hung Yen (GmKehvàTheCu5cthV. 

Trân trçng! 

Nai nhân: 
- Nhii kinh gri, 
- D/c Phm Quang Bàn, 
Phó Vii tnthng - CQTT' BTGTW t?i  TP HCM, 

- Lành dto Ban, 
- Lixu CQ.BTGTU. 
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TINT! U mXNG YEN DANG CONG  SAN VIT NAM 
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Sôi124 -KWTU J-Itmg Yen, ngày 29 tháng 9 nám 2022 

KEHOACH 
Ti chfrc Cuôc thi vit vó'i chü d 

c H vó'i Htrng Yen, Hirng Yen vol Bác H" 

VAN PH Nc1NHuy 

VAN BAN DEN OUA MANC 
S 6:. 10 N q ày  -Iá/'-- "B 
Chuyry  1117Z  
Lilu h6 sø  

Thirc hin Ké hooch s 364(R'TU ngày 10/9/2021 cüa Ban Thu&ng vi Tinh 
üy thc hin K&.1u.n so 01-KL/TW ngày 18/5/2021 cüa B Chinh trj v vic tip 
tc thc hin Chi thj so 05-CTITW "ye dAy manh  hçc tp Va làni theo tu tuâng, 
do di'rc, phong each HO ChI Mirth"; Ban Thu&ng vi1 Tinh üy xây dmg K hoch 
to chirc Cuc thi viêt vol chñ d "Bdc Flu vol Hwng Yen, Hirng Yen vUl Bdc Ht" 
nhusau: 

i- iiçrc Did!, Eu CAU 
1- Mçic dIch 
- Ti tic thxc hin có hiu qua vic dAy minh h9c tp và lam thea tu tix&ng, 

dao dtrc, phong each Ho ChI Minh; là hoat  dng thiêt thrc huOng tói K nim 133 
nm Ngày sinh Chü tjch H Chi Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).. 

- Thông qua Cuc. thi, các cAp üy, t chrc dàng, can b, dàng viên và Nhâri. 
dan nhn thc dAy dü, sâu sac hon ye giá tr cot iôi cUa tir tir&ng, do di.'rc, phong 
each H Chi Minh; nhUng tmnh cam eüa Bác HO dOi vol Dãng b, chinh quyên Va 
Nliân dan tinh Thing Yen và tInh cam ciia Dãng b, chinE quyen và Nhân dan tinh 
Hung Yen d& vol Bác Ho. 

- Nâng cao nim ttr hào; lam ehuyn bin sâu sc hin v& ' thi'rc tu duông, rèn 
1uyn phArn chAt cüa can b, dàng viên hang hái thi dua, nêu cao tinh than trách 
nhim, guong mu trong h9c 4p và lam theo ttr tuông, d?.o  th'xc, phong cách Ho 
ChI Minh, hoàn thành t& chüc trách, nhim vi.i ducic giao, gop phAn cing Dãng b, 
chmnh quy&n và Nhân dan tinh Thing Yen thirc hin thng lcii Nghj quyt Di hi 
XIII cüa Dãng, Nghj quyêt Dai  hi XIX Dàng bi tinh và nghj quyt di hi dâng 
b các cAp, nhirn k' 2020 - 2025. 

2-YêucAu 
- Cuc thi duçic triên khai dOng b, thông nhât tii cap tinh den cap ca s&, bào 

dam nghiêrn the, thiêt thrc, Cong bAng, tránh phO truo'ng, hInh thi.c, lang phi. 
- Tuyén truy&n, phát dng rng rai trong cAp üy dãng, ehInh quyn, Mt trn 

To quôe và các tO chcrc chinh trj - xa hi các cAp; can b, clang viên Va Nhán dan 
tich ci,rc hithng 1rng tham gia Cuc thi. 

II- DO! TU1NG D!1 Till 
TAt Ca Cong dan Vit Nam; ngu&i nu&c ngoài clang sinh sang và lam vic tai 

Vit Nam. 
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Ill. NQI DUNG, HtMl TH1C, TH(JI GIAN, CACH THU'C, CCI CAU 
GIAITIT1fl1NGCUQCTHI 

1- Nidung 

Nh.n thzc v nhüng giá trj c& lôi cüa ti.' ttx&ng, do düc, phong cách Ho ChI 
Minh; firth cam cüa Bac H d6i vth Dàng b, chinh quyên Va Nhãn dn tinh Hwig 
Yen, tmnh cam cüa Dãng b, chinh quyn và Nhãn dan tinh Hung Yen dôi v&i Bác 
Ho; nhng thành tru ye cong tác xay dmg dãng và h thông chinh tr, phát triên 
kinh t - xâ hi ma Dãng b và Nhân dan tinh Hung Yen trong thc hin 1&i cn dn 
cüa Bác, vic hçc tp và lam theo Bác; trách nhim cüa can b, dãng viên Va Nhãn 
dan trong vic hc tp và lam theo tu tthng, dao  düc, phong cách Ho Chi Minh. 

2-HInhthfrc 

- Cuc thi &rcic t chi'rc b.ng hInh thüc thi vit du&i dng v.n xuôi (khong sü 
dyng các 1oi hinh có tInh chAt hu cAu) cüa 01 tác già hoc nhóm tác giá theo chü 
d Cuc thi. 

- Các huyn Ciy, thj üy, thãnh üy, dàng üy trirc thuc Tirth 'Ciy; Uy ban Mt tr.n 
T quc Vit Nam tinh và các t chCrc chInh trj - xã hi tinh day m?nh  tuyên 
truyén, phát dng và triên khai Cuc thi; tiêp nhn, gui toàn b bài d\r thi cüa can 
b, dâng viên, doãn viên, hi viên và Nhãn dan... clang sixth song, lam vic, cOng 
tác tai  dja ph.rcmg, &m vl,  ngành mInh ye Ban To chüc Cuc thi cAp tinh d tham 
gia Cuc thi. 

- D& vâi bài dr thi cüa can b, clang viên và Nhãn d... a ngoài tinh Hung 
Yen gui trrc tiêp ye Ban T chirc Cuc thi cAp tinh dê tham gia Cuo thi. 

* Fija c/u' n/i (in bài dy 1/i!: Ban Tuyên giáo Tinh üy Hung Yen, s 14, dtthng 
Chüa ChuOng, phi.thng Hin Nam, thành ph Hung Yen, tinh Hung Yen (co th 
gui tnjc tiêp hoc qua du&ng bun din). 

3- Thôi gian, each thü'c ti chfrc Cuc thi 

- Thai gian t chirc Cuc thi bAt dAu k hur ngày Ban Thuäng v Tinh üy ban 
hành Kê hoach triên khai Cuc thi. 

- Thai gian cui cüng Ban T chirc Cuc thi cAp tinh nhn bài dv thi là ngày 
28/02/2023 (theo dâu bun din). 

- Tü tháng 3/2023, Ban T chirc tin hành chm thi. 

- T chi'xc t&ig kt, trao giâi Cuc thi cAp tinh dr kin vào djp K' nim 133 
nàm Ngày sinh Chi'i tch Ho ChI Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). 

4- Co cAu giãi tbu'&ng 

Ban T ch'(rc trao giâi cho tác già (nhóm tác giâ) coat giâi Cuc thi, ci the: 

- 01 Giài Dc bit tr giá: 3 0.000.000 dcng (Ba muoi triu ding); 

- 01 Giâi NhAt trj giá: 20.000.000 dng (Hai mucxi triu dng); 

- 03 Giái Nhi, mi giâi trj giá: 15.000.000 dng (Muâi lAm triu ding); 
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- 05 Giâi Ba, mi giâi trj giá: 10.000.000 dng (Mu&i triu ding); 

- 25 Giâi Khuyn khich, mi giâi trj giá: 5.000.000 dng (Nàm triu dông). 

Can cir chit li.rqng tham gia CuOc thi, Ban Thuông vi1 Tinh Uy t.ng Bang 
khen cho tác giã (nhóm tác giã) dot giãi CuQc thi; các dan v trin khai nghim 
tüc, sang tao, hiêu qua, có so hrcrng bài dix thi cao, có bài dv thi doat giài cao tai 

Cutc thi. 

IV- TO Cff(Jt TH1J'C HIN 

1- Ban Tuyên giáo Tinh üy 

- Chü trI, phi hcip vài các Co quan, don vj có lien quan thông báo cong khai 
Kê hoach và Th 1 Cuc thi. Hithng dn các dja phi.rong, CO quan, don vj xây 
dirng K ho.ch trin khai Cuc thi vâtip nh.n bài dr thi tai  cp mInh. 

- Tham mini Ban Thuvng vi Tinh üy thành l.p Ban T chj'rc Cuc thi; là co 
quan thu&ng tnrc cüa Ban T çhirc Cuic thi; có trách nhim phôi hçip vOi các ca 
quan lien quan tham mtru các ni dung cv th d t chirc tot cuc thi; thrc hin các 
nhim vii do Ban To ch'Crc Cuc thiphân cong. 

- Chü trI, phi hçip vài Van phông Tinh üy xây dirng dir toán kinh phi t chic 
Cuc thi cp tinh, thc hin các nhim vii lien quan den Cong tác tài chInh thea 
ding quy djnh hin hành. 

2- Ban T chfrc Tinh üy 

Chü tn, phi hçp vâi Ban Tuyên giáo Tinh i'iy tham mini, d xut Hi dông 
Thi dua - Khen thu&ng to chtrc dàng, dãng viên tninh Ban Thuiing vti Tinh üy xem 
xët, tng B&ng khen cho các tác già, nhóm tác giá, dja phi.rang, don v dat  kêt qua 
cao trong CuQc thi. 

3- Van phông Tinh üy 

- Ph6i hqp vâi Ban Tuyên giáo Tinh üy 1p dr toán kinh phi t chic Cuc 
thi cp tinb, trInh cap có thâm quyn quyêt dnh bô tn kinh phi thea quy dnh 
hin hành. 

- Däng tài các thông tin v Cuc thi trên Cng thông tin din tir Dâng bO tinh 
Htrng Yen. 

4- Các huyn üy, thj üy, thành üy, dãng ily try'c thuc Tinh üy; Uy ban 
A •P. - A 

Mt trn To quoc Vçt Narn tinh va cac to chirc chinh tr - xa hçn tinb 

- Tuyên truyn, phát dng và trin khai sâu, rng dn can b, dãng viên, doân 
viên, hi viên và Nhân dan... huâng i.rng, tham gia Cuc thi. 

- Tip nh.n, gCri toàn b bài dv thi cüa can bQ, dãng vién, doãn vién, hi viên 
và Nhân dan... dang sinh song, lam vic, cOng tác tai  dja phuang, don vj, ngânh 
minE ye Ban To chirc Cuc thi cp tinh d tham gia Cuc thi. 

- Gfri báo cáo (bang van bàn) kt qua tnin khai Cuc thi tai dja ph.rong, don 
vj, ngành mInh v Ban Tuyên giáo Tinh üy triràc ngày 10/3/2023 dê tong hcrp, 
•báo cáo Ban Thixâng vil TinE üy và Ban T chüc Cuc thi. 
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5- Báo Hung Yen, Dãi Phát thanh và Truyn hInh Hung Yen, Tp chI 
( A A - * Pho lien; trung tam van boa va truyen thanh cac huyn, th xa,thanh pho va 

co, s& 

Dy mnh uyên truyn, ph bin rng rãi Cuc thi n cánb, dâng viên và 
Nhãn trong và ngoài tinh tIch crc hu&ng mg, tham gia Cuc thi. 

Càncü K hoch cüa Ban Thung vii Tinh üy, các dja phuang, c quan, dcm 
vi triên khai thc hin nghiêm tüc, chit h.rgng. Trong qua trInh thrc hin, nu có khó 
khãn, vucng rnc báo cáo Ban Thu&ng vçi TinhCiy (qua Ban Tuyên giáo Tinh üy) dé 
kp thôi chi dao thc hin. 

'TIM BAN THISUNG V1J 
PHO Bi THU THIYONG TRçJt 

Noinhân: 
- Ban Tuyén giao TW, (db/c) 
- Các tinh üy, thành üy trrc thuc TW, (dé phôi hçrp) 
- Các ban dãng, BCS dàng, dãng oàn, 
- UBMTTQ và các to cbirc CTXH tinh, 
các ban, sä, ngành, 

- BTV huyn Uy, thi üy, thânh 'Ciy, 
dãng Uy tri,rc thuc Tinh üy, 

- Báo HY, Dài PTFH tinE, Tp chi PH, 
Báo ND, TTX Vit Nam tai HY, 
• Các dlc UV BTVTU, 
- LE VPTU, TKBT, 
- Luu VPTU, CVTH. 

A - Tran Quoc Toan 



THE LF 
d& "Bdc Hi vái H;rng Yen, Hu'ng Yen vói Bác Ha" 
theo K hoçch sá ' -K[-I/TU ngàyJ9 /9/2022 

cza Ban Thzt&ng vy Tinh iy) 

   

CHIYUNG I 
NH1tNG QUY BTNH  CHUNG 

Diu 1. M,ic dich, Yêu cu 

- Cuc thi vit vâi chU d "Bác Ha vói Hwng Yen, Hu'ng Yen vcfl Bdc Ha" 
nhãm tiép tilc thrc hin có hiu qua vic dày mnhh9c tp và lam theo ttr tu&ng, 
dao due, phong each Ho ChI Mirth; là hot dng thiêt thic huâng tói K' nim 133 
nãm Ngày sinh Chü tjch Ho ChI Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). 

- Thông qua Cuc thi, các cp Uy, t chirc dãng, can b, dãng viên và Nhân 
dan nhn thuc dày dü, sâu sac hon ye giá trj cot löi cUa ttr. tuâng, do due, phong 
each HO Chi Mirth; nhng tinh cam cüa Bác Ho dOi vâi Dãng b, chinh quyen va 
Nhân dn tinh HungYén và tinh cam cUa âng b, chInh quyên và Nhãn dan tinh 
Hung Yen dôi v&i Bác Ho. Nâng cao niêm tir hào; lam chuyên biên sâu sac hon ye 

thüc tu throng, rèn luyn phâm chat cüa can bt, dãng viên hng hái thi dua, nêu 
cao tinh th trách nhim, gtrctng mu trong hçc tp và lam theo tu tuOng, do &rc, 
phong each H Chi Minh, hoàn thành tot chirc trách, nhim vii &rqc giao, gop 
phân cãng Dãng b, chInh quyên và Nhân dan tinh Hung Yen thc hin thàng lcii 
Nghj quyét Dai  hi XIII cUa Dãng, Nghj quyêt Di hi XIX Dãng b tinh và ngh 
quyêt di hi dãng b các cap, nhim k' 2020 - 2025. 

• Cuc thi duqc trin khai dng b, thng nh&t ti'r cp tirth dn cap co s&, bão 
dam nghiêm tñc, thit thc, Cong bng, tránh phô tnicing, hInh thüc, lang phi. 

- Tuyên truy&n, phát dng rng rAi trong cp 11y dàng, chInh quyn, Mt tr.n 
T que và các t chuc chInh trj - xã hQi cáe cap; can b, dâng viên và Nhâri dan 
tIch crc hu&ng rng tham gia Cuc thi. 

Diu 2. D6itirqng dij thi 

Tt câ cong an Vit Nam; ngu&i ntrâc ngoài dang sinh sng và lam vic tai 
Vit Nam. 

Diu 3. Ni dung 

- Nhn thuc v nMng giá trj c& lOi cüa tu 11r1ng, 4° dirc, phong cách Ho ChI 
Minh; tInh cam cüa Bác Ho dOi vâi Dãng b, chInh quyn và N1iân dan tinh Hi.rng 
Yen, tInh cam eüa Dàng b, chinh quyên và Nhâri dan tinh Hung Yen dôi vói Bác 
Ho; nhthig thành tru v cong tác xây drng dãng và h thng chInh tn, phát trién 
kinh t - xä hi ma Dãng b và Nhãn dan tinh Hung Yen trong thrc hin li can 4n' 
cüa Bác, viêc hçc tQ.p và lam theo Bác; trách nhim ciia can b, dãng viên và Nhan 

dan trong vic hgc tp và lam theo tu tu&ng, do due, phong cách Ho ChI Minh. 
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- Khuyn khich bài dr thi có tinh phát hin, sang tao, sr dung hInh ânh mirth 
h9a...; Co tinh tuyên truyên, giáo dic cao. 

Diu 4. Hmnh thfrc 

- Cuc thi duçic t chirc bang hmnh thCrc thi vi& (cüa 01 tác giã hoc nhóm tác 
giâ) thea chü dê Cuc thi. 

Bài dr thi vit duói dng van xuôi (không si~ diing các Ioai hInh cO tmnh chAt 
hu câu), có the viêt tay hoc dánh may bang tiêng Vit, dung lucmg tôi da 25 trang 
(không ké phi 1iic kern theo). Bài d thi dánh may &rcic in trôn giây khô A4, c& 
ch 14, font ch Times New Roman, giân dOng 1.5 line, can lé: trên 2cm, duoi 
2cm, trái 3cm, phâi 1.5 cm. Bài d thi phãi viet dü theo dé crcrng gcii , cO the sr 
diing hinh ãnh, P.r 1iu minh h9a dé bài viêt phong phi; trmnh bay sach,  dçp, thiêt ké 
phi hçrp, có bIa, d.rcic dóng thành t.p, dánh so trang theo thi'r tr. Ngoài bla ghi rô: 
Bài dr thi Cuc thi viêt v&i chü dê "Bdc Ho vói Hwng Yen, Hwng Yen vôi Bdc 
Ha"; hp và ten; dcm vi hçc tip,  cong tác, ncri c.r trti cüa tác giâ (nhóm táà giâ) dr thi. 

Diu 5. TInh pháp I cüa bài dtr thi 

- Bài dir thi phài dtng chü d&, dam bâo v ni dung, hinh thrc theo quy djnh; 
chua gfri tham gia hoc dat  giâi bat k cuc thi nào a Trung trcmg cCng nhir a cap 
tinh, không có tranh chap bàn quyên. Trong tnthng hcr phát hin có vi phm bàn 
quyên tãc giâ, saukhi dâ cong bô giâi thi.r&ng, Ban To chi'rc Cuc thi sê hüy kêt 
qua xêp 1oi, thu hôi giài thu&ng dôi vài bài dir thi do. 

- Bài d thi không hcp 1 nu sao chép duâi mci hInh th(rc; gii tham gia 
không dt'ing thai gian quy djnh. 

- Tác giâ (nhóm tác giâ) d%r thi phài chu trách nhim ye bàn quyn d& v&i bài 
dir thi cia mIrth theo thing quy djnh cüa pháp 1ut. Ban To chrc Cuc thi không 
chu trách nhim giâi quyet khi có xäy ra tranh chap quyên tác giâ cüa bài dir thi. 

Diu 6. S Itrqng tham gia 

- Mi tác giâ (nhóm tác giã) ctizçic tham gia 01 bài dr thi. 

- Các huyn üy, thj üy, thànli üy, dâng üy trrc thuc Tinh üy; Uy ban Mt trn 
To quôc Vit Nam tinh và các to chirc chinh trj - xã hi tinh tiép nhn, gri toàn b 
bài d? thi cüa cüa can b, dàng viên, doàn viên, hi viên và Nhán dan... dang sinh 
song, lam vic, cong tác t?i dja phtrong, don vj, ngành mmnh ye Ban To chi.'rc Cuc 
thi cap tinh dê tham gia Cuc thi. 

Diu 7. Thai gian nhn hal thy thi 

Th&I gian cu6i cing nbn bài dv thi cAp tinh là ngày 28/02/2023 (theo dAu 
bi.rudin). 

Diu 8. Dia chi nhn bài dir thi 

- Di vói bài dr thi cüa can b, dáng vién, doàn viên, hi viên và Nhân dan... 
trong tinh Hung Yen: Cc huyn üy, thj üy, thànhiy, dâng üy trrc thuc Tinh üy; 
Uy ban Mt trn TO quOc Vit Nam tinh và các to chic chInh trj - xã hi tinh là 
dâu mOi tiêp nhn, giri toàn bt bài dçr thi cüa can b, dãng viên, doàn viên, hi viên 
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và Nhan dan... dang sinh sng, lam vic, cong tácti da phuong, don vj, ngành 
mmnh ye Ban To chirc Cuôc thi cap tinh. 

- Di vri bài d\r thi cüa can b, dáng viên và Nhân dan... a ngoài tinh Hung 
Yen gri trirc tiêp ye Ban To chirc Cuc thi cap tinh d tham gia Cuc thi. 

* Dja chi nF,n bài dr (hi: Ban Tuyén giáo Tinh Uy Hung Yen, so 14, du&n 
Chiia ChuOng, phuô'ng Hiên Nam, thành phô Hung Yen, tinh Hung Yen (co the 

gui tWc  tiêp hoc qua dtrang btru din). 

Moi chi tit xin lien he vâi Ban T chirc Cuc thi vit vâi chü d& "Bác H vói 
Hwng Yen, Hieng Yen vol Bdc Ho" (Ban Tuyén giáo Tinh üy Hung Yen), din 
thoai: 02213.552.118. 

f)iu 9. Sfr ding bãi dir thi 

Ban T chirc Cuc thi duzçc quy&n sir duing các bài tham gia Cuc thi (k cà 
dot giâi và không doat iai) de phc vi nhim vii chfnh trj, phát triên kinh tê - xã 
hi, in sách... tuyên truyên trong và ngoài tinh khi thây phi hqp ma không phâi trà 
bat cr mt khoãn kinh phi nào cho tác già (nhóm tác giá). 

CRIfflNG II 
co CAU, QUY TRIM!, CONG BO VA TRAO GIAI 

Diu 10. Co cu giãi thu'&ng 

- Ban T cht'rc trao giâi cho tác giâ (nhóm tao giã) doat giái Cuc thi, ciii the: 

+ 01 Giâi Dc bit trj giá: 30.000.000 dng (Ba muoi triu ding); 

+ 01 Giâi Nh.t trj giá:20.000.000 dng (Hai muai triu dong); 

+ 03 Giài NhI, mi giái trj giá:15.000.000 ding (Muôi lam triu dng); 

+ 05 Giâi Ba, mi giái trj giá: 10.000.000 dng (Muô-i triu ctng); 

+ 25 Giãi Khuyn khIch, mi giài wj giá: 5.000.000 ding Nàrn triu dng). 

- Thy thuc yao cht luçing cüa bài dur thi, vic 1xa chpn bài d thi d trao giài 
thu&ng không nhât thiêt phâi dU so luqng các giãi theo Co CU. 

- Can cu chat lu.roTig tham gia CuOc thi, Ban Thuong vu Tinh uy tang Bng 
khen cho tac gia (nhom tac gia) dot giai Cu9c thi; cac don vl tnen khai nghiem 
tuc, sángto, 'hiu qua, có sO lucmg bài dir thi cao, có bài d thi doat giái cao tai 
Cuc thi. 

Di&u 11. Quy trInh xét chçn giãi tbtr&ng CuSc thi 

- Thành 1p  Ban giám khão Cuc thi gm nhng nguM có chuyên mOn phü 
hop vai Cue thi. 

- XAy durng và ban hành quy ch chrn, chçn giãi thu&ng. Ban Giám khào t 
chi.'rc châm, ch9n nhng bài dir thi xuât sac nht trInh Ban To chüc Cuc thi dê 
quyêt djnh trao giâi thuang theo co câu. 
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Diêu 12. Tng kt, cong bvà trao gii 

Tong ket; cong bo va trao giat Cuçc thi cap tinh dkien vao d!p  Ky niçm 133 
nãm Ngây sinh cüa Chü tch Ho ChI Mirth (19/5/1890 - 19/5/2023). 

Th 1 cuc thi nay thrqc cong b6 cong thai trén cácphisong tin thông tin di 
chüng, các Co quan, don vj trong Va ngoài tinh. 



CTS€ING Gçfl BAI VIET 
d "Bdc U vó'i Hirng Yen, Hwng Yen vó'i Bdc Ha" 
theo Kê hoçwh só/I24 -KH/TU ngày ,L9/9/2022 

caa Ban Thithngvy Tinh iy) 

Bài dii thi vit theo ni dung gqi rthu sau: 

1- Nh.n thrc cüa ban than v nhing giá tij c& lOi cüa tu ttrông, do th'rc, phong 
cách Ht Clii Minh; sir cn thit cüa vic hçc tp và lam theo t.x tu&ng, dao  drc, phong 
cách F1t Clii Minh trong giai don hin nay. 

2- Vi& v chü d cia Cuc thi "Bác H vói Hu'ng Yen, Hung Yen vol Bdc Ho ": 
0 0 A A. A 2.1- Tin/i cam cua Bac Ho dot voi Hwng Yen 

Tác giâ có th lra ch9n 01 hoc nhiu ni dung d vi&: 

- NhUng ln Bác H v thàm Dàng b và Nhãn dan Hung Yen. 

- NThüng bâi nói cüa Bác H vó'i can b, Nhan dan khi Nguäi v thäm Hung Yen. 

- Nhüiig bài vi& cüa Bác H dành cho E)ãng b và Nhân dan Hung Yen. 

- Các nOi dung khác. 

2.2- Tin/i cam cüa BOng b3 và Nhân dan Hwng Yen dñi vOl BOc Ho 

- Nhng clii d.o cüa tinh Hung Yen th hin quyt tam thrc hin t& lài dy 
cüa Bác H& Nhing thãiih tiru v cong tao xây drng dâng và h thong chmnh trj, phát 
trin kinh t - xã hi ma Dãng b và Nhan dan Hung Yen dat  duqc trong thirc hin 
lxi dy cüa Bác H. 

- Tinh cam sâu sc thông qua nhüng câu chuyn k cUa nguài dan Hung Yen vinh 
d duçic g.p Bác H& 

- Cáo ni dung khác. 

3- Lien h ban than trong hçc tp và lam theo tu tu&ng, do th'rc, phong cách 
H ChI Mirth. 

C 
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