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 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    BAN THƯỜNG VỤ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 206/BTV-TGCSPL      Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2022 

   V/v tham gia Cuộc thi viết chính luận về  

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh  

   phản bác các quan điểm sai trái, thù địch  

                  lần thứ hai, năm 2022 

 

Kính gửi:  

                                        - Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện; 

                                      - Hội Phụ nữ Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự,  

 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 48-KH/BTGTU, ngày 04/4/2022 của Ban Tuyên giáo 

Thành ủy Đà Nẵng về tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, 

năm 2022, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Đà Nẵng triển khai Cuộc thi 

viết chính luận với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của 

công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm 

sai trái, thù địch. 

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 

bác các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo 

vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan 

điểm sai trái, thù địch. Ghi nhận, biểu dương và tôn vinh các tác giả, nhóm tác 

giả có bài biết chính luận xuất sắc, tiêu biểu và các tập thể có nhiều bài viết 

tham gia, đạt giải. 

 - Qua cuộc thi lựa chọn được những bài viết xuất sắc, tiêu biểu để tuyên 

truyền, khích lệ, lan tỏa trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Hình thành 

nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp 

công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần 

bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. 
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- Chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước và các quy chế, quy định có liên quan. 

II. Nội dung cuộc thi: 

1. Tên cuộc thi: Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022. 

2. Đơn vị chỉ đạo: Ban Chỉ đạo 35 Trung ương. 

3. Đơn vị tổ chức: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

4. Đối tượng tham gia dự thi: Cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp. 

5. Chủ đề, nội dung bài viết: Tập trung 03 nhóm chủ đề sau: 

Nhóm 1:  Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa 

học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Nhóm 2. Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 

chống phá Đảng, Nhà nước, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện 

nay và sự nghiệp đổi mới, góp phần bảo vệ, lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng và các Nghị quyết quan trọng của Trung ương khóa XIII, tác phẩm “Một 

số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Nhóm 3. Thực tiễn và kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Lưu ý: Những chủ đề cụ thể được gợi ý tại Phụ lục định hướng chủ đề bài 

viết tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 

đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 (Ban 

hành kèm theo Kế hoạch số 762- KH/HVCTQG, ngày 25/02/ 2022 của Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), được đăng tải trên trang Website 

http://www.phunudanang.org.vn, mục Tư liệu  Tài liệu hoạt động Hội. 

6. Thể lệ cuộc thi: Kèm theo Thể lệ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần 

thứ hai, năm 2022 ban hành kèm theo Kế hoạch số 762- KH/HVCTQG, ngày 25 

tháng 02 năm 2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được đăng tải 

trên trang Website http://www.phunudanang.org.vn, mục Tư liệu  Tài liệu 

hoạt động Hội. 

 

http://www.phunudanang.org.vn/
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III. Đề nghị Hội LHPN các quận/huyện, đơn vị: 

1. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cách thức dự thi, phát động cuộc thi 

trong cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia dự thi. Tùy theo tình hình, điều 

kiện cụ thể, triển khai đưa nội dung tuyên truyền cuộc thi vào các đợt sinh hoạt 

chi hội; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ đăng tải thông tin, tuyên truyền trên 

các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, Mocha, Youtube, Fanpage, Vcnet…). 

2. Hội LHPN các quận/huyện, Hội Phụ nữ Công an, BCH Quân sự, BCH 

Bộ đội Biên phòng thành phố: mỗi đơn vị tham gia ít nhất 02 bài dự thi. 

3. Các bài viết dự thi gửi về email: Ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật 

Hội LHPN thành phố theo địa chỉ: tuyengiaopndn@gmail.com trước ngày 

15/6/2022 để tổng hợp gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. 

Trên đây là Công văn triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng 

tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 

hai, năm 2022, đề nghị Hội LHPN các quận/huyện, Hội Phụ nữ Công an, BCH 

Quân sự, BCH Bộ đội Biên phòng thành phố triển khai thực hiện./. 

 

 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch Hội ( để báo cáo); 

- Ban TG-CSPL Hội LHPN Tp; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
Trần Thị Thu Hạnh 
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