
TfNH 11Y HA GIANG BANG CQNG SAN VIT NAM 
BTC cuQc Tifi CHINH LUJN 

* Ha Giang, ngày 20 tha'ng 02 nám 2023 

QUY CHE 
Cuôc thi chInh 1tin bão v nn tang tir tur&ng cüa Bang, du tranh 

phãn bác các quan diem sai trái, thu djch nám 2023 

Can c1r K ho?ch  s 337-KH'TIJ, ngày 3 1/01/2023 cüa Ban Thii&ng vu Tinh üy 
v t chirc Cuôc thi chInh Juan bão ye nn tang tu tithng cüa Dàng, du tranh phân 
bác các quan dim sai trái, thñ djch nàm 2023; 

Can cü Quyt djnh s 938-QD/TU, ngày 20/02/2023 cüa Ban Thcthng vii 
Tinh üy v thành 1p Ban T chüc Cuc thi chInh lun bão v nn tang tu tix&ng 
cüa EDãng, du tranh, phán bác các quan dim sai trái, thu djch näm 2023 (vit tt là 
Ban Ti chirc Cuôc thi); 

Ban T chrc Cuc thi ban hành Quy ch Cuc thi, nhu sau: 

Chirong I 
QUY BINH CHUNG 

Biu 1. Ten gçi, miic dIch 

1.1. Ten cuôc thi: Cuôc thi chInh luân bâo v nn tang tu tithng cüa Dáng, dâu 
tranh phãn bác cac quan dim sai trái, thii djch nàm 2023 (vit tht là Cuc thi). 

1.2. Muc dich 

- Tip tiic khng djnh vj trI, vai trô, t.m quan trçng cüa cong tác bâo v nn 
tang tu tt.r&ng cüa Dãng, d.0 tranh phãn bác các quan dim sai trái, thu djch; nãng 
cao nhân thirc va trách nhiêm cUa can b, dâng viên và nhân dan di vth vic thirc 
hin Ngh quy& s 35-NQ/TW, ngày 22/10/20 18 cUa B ChInh trj v tang ctxng 
bào v nn tang tu tu&ng cUa Dãng, ctu tranh phãn bác các quan dim sai trái, thu 
dch trong tInh hInh m6i (vit tt là Nghi quyt s 35-NQ/TW). Thông qua Cuc 
thi, tip tic phát hiên, dào tao, bi duoiig, rèn luyn 1irc 1ucng tham gia du tranh 
phàn bác các quan dim sai trái, thu djch, gop phn bão v Dâng, Nba nixóc, ch 
d. Ttr do, hInh thành mng luói rng khp bào v vüng chic nn tang tu t1xng 
cüa Dàng, du tranh phàn bác các quan dim sai trái, thu djch. Dng thai, tang s 
luong, chit hxçmg tác phm chInh 1un cüa tinh tham gia Cuc thi chinh 1un v 
bâo ye nn tang tu ti.rông cüa Dãng 1n thi'r ha, näm 2023 do Trung ung th chi'rc. 

- Nãng cao chit lt.rçing cac tuyk tác phrn chInh 1un trên báo, tp chI, truyn 
hlnh v bào v nn tang U ti.r&ng cüa Dàng, dAu tranh phãn bác các quan dim sai 
trai, thu djch, theo phi.rcmg châm kt hçp chat chë gifta "xây" và "chng", "ly cái 
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dp dp cái xu". HInh thành ngun tác phrn phong phü, có cht luçing phiic vii 
tr1rc tiêp cong tác cüa các Ca quan, dan vj, dja phuang trong tuyên truyn bão v nn 
tang ti.r tu&ng cüa Dàng, du tranh phân bác các quan dim sai trái, thu djch, gop 
phn báo v, tuyên truyn duing li, quan dim, chü truung cüa Bang, chInh sách, 
pháp lut cüa Nhà nuóc, that là Van kin các hi nghj cña Ban Chap hành Trung 
uang Bang khóa XIII và các chi thj, nghj quyt cüa Bang bO tinh khóa XVII. 

Diu 2 Phm vi diêu chinh, di tuçvng áp diing 

1. Phm vi diu chinh: Quy ch nay quy drih ten gui, rn11c dIch Cuc thi; 
ph.rn vi, d& tuçYng áp dting; tác giâ, tác phm tham gia d? thi; tiêu chI xét trao 
giài; ca c.0 giãi và blith thiirc khen thu&ng; Ban T chuc, Ban Giám kháo, ca quan 
Ththng trirc Ban T chirc Cuc thi; thèi gian, phuung thtrc nhn tác phm, ho sa 
di,r thi; quy trInh xét, 1ira ch9n và cong b, trao giái; giài quyêt khiêu nii, t cáo và 
xir l vi phrn lien quan dn Cuc thi. 

2. Di tuçrng áp dirng: Quy ch nay áp diing vói Ban T chrc Cuc thi, Ca 
quan Thuô'ng trtjc Ban To chüc Cuc thi, Ban Giárn kháo, T Thu k, B phn 
giñp viêc Cuôc thi; cac cp üy, t chuc dãng, Ca quan, t chirc, dan v lien quan và 
các tác giá/nhóm tác già tharn gia dir thi. 

Chtroiigll 
QUY DINH CU THE 

Diu 3. Quy djnh v tác giã/nhóm tác giã, tác phm dr thi 
- Tác giãlnhóm tác giã là ng'ithi Vit Narn & trong và ngoài tinh có tác phm 

chInh lun phñ h9p vói tiêu clii cüa Cuc thi du du'gc tharn gia d1r thi. Ban T 
chüt, Ban Giám kháo, T Thu k giup vic không du?c tham gia dtr thi. 

- Mi tác giJnhóm tác giâ dugc gui ti da 03 tác phm chInh 1un tham gia dir 
thi, gm: 01 tác phm loai  hInh tp chI (tap chI in hoc tp chI din t1r) và 01 tác 
phm loai  hInh báo (báo in hoc báo din tu); 01 tác phm thuc th loai truyn hInh. 

- Tác ph.m dir thi phãi dirgc sang tao  ln du, khOng trüng 1p (qua 20% di 
vâi l°ai  hinh tp chI và 25% loai hinh báo) vói các cong trInh nghiên ciuItác phm 
khác cüa chInh tác giãlnhóm tác già ho.c cüa tác giãlrthóm tác già khác, chua duçc 
cong b trên các tap chi, sách, báo, bàn tin, kênh truyn hInh, mng xã hi hoc 
cng thông tin din tu cüa các Ca quan Trung ucmg, dja phuang cho dn truic thai 
dim gui tham gia dir thi. 

- Tác ph.m gui dir thi không vi phm Lut Báo chi, Lut S hü'u trI tue, Quy 
djnh dao  duc ngh nghiêp ngi.tui lam báo Vit Nam, Quy tc su ding mng xã hi 
cüa ngui lam báo Viêt Nam, các quy djnh khác cUa pháp lut, không có tranh 
ch.p v bàn quyn k tir thi dim gui dr thi. Tác phm tham gia dT thi tuân thu 
chat che các quy djnh cüa Ban T chüc Cuôc thi v chü d, hInh thüc th hin theo 
dung yêu cu cüa tác phm tap  chI, báo, truyn hInh. Nhthg tác phm không dáp 
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rng yêu cu nay së bj 1oti và không dua vào chm thi. 

Diêu 4. Tiêu clil xét trao giãi 

1. Di vói tác phm 

1.1. V chü d, ni dung 

Các tác phm tp trung vào nhftng vn d cci ban, tr9ng tarn, nhUng vn d 
nóng trong cong tác bão v nn tang tu tixóng cUa Dãng, dâu tranh phãn bác các 
quan dim sai trái, thu dlch  hin nay, nhii: 

- Giá trj khoa h9c, each mng va thai di cüa chü nghia Mac - Lenin, tu tu&ng 
H ChI Minh và nhüng d xut b sung, phát trin. 

- Chü nghTa xä hi và con drning di len chUnghTa xä hi Vit Nam. 

- Mo hInh phát trin cüa Viét Narn hin nay vâi các giá trj ni bt (kt hqp hal 
hôa giüa n djnh và phát trin, ly con nguôi lam trung tam, "không ai bj bO li 
phIa sau", huy dtng moi ngun 1irc, dc bit là s1r tham gia cüa nhân dan). 

- L 1un v ththng iM di mth dt nuâc. 

- Bão ye, van dung và phát trin 1 luân cüa Dàng v xây dçmg, chinh dn 
Dãng, du tranh phông chng tham nhüng, tiêu circ. 

- Nh[tng ni dung céit lOi, ni dung mói cüa các hi nghj cüa Ban Chap hành 
Trung 1ong Dáng khóa XIII. 

- Các chi thj, nghj quyt ci1a Dáng bô tinh khóa XVII, phiic hi và phát trin 
kinh t - xâ hôi. 

- Nhn din và xây drng lun ctr du tranh phãn bác các quan dMm sal trái, 
xuyen tac cüa các th lirc thu djch, phãn dng, phn tCr cor hi trén tt cá các lTnh virc. 

- Tng k& nhftng kinh nghim qu, mO hInh, cách lam hiu qua và d xuât 
giái pháp, kin nghj d nâng cao hiu qua cong tác báo v nn tang tu tuO'ng cüa 
Bang, du tranh phãn bác các quan dim sai trái, thu djch. 

1.2. V hmnh thirc 

Tác phm tham gia d1,r thi là các tác phm chInh lun sü d1ing ngôn ngü ting 
Vit (hoc ting dan tc thiu s, ting nuóc ngoài dugc djch ra ting Vit) thuc 
mt trong 03 loai hInh: Tp chI (tap chI in hoc tap  chI din t1r), báo (báo in ho.c 
báo din t1r) va truyn hInh bão darn quy djnh v hlnh thirc sau: 

* The' loal Tap chI: Tác phm drnc trInh bay diiâi dang mt bài vit chInh 
luân trén tap chi in hoàc tap chI dien ttr vài các yêu c.0 cii th nhu: 

- Ten tác phrn: Vit hoa (ch dam). 

- Ghi rô loai hInh tác phm: Tap  chI. 
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- TOm t.t tác ph.m: Không qua 150 tr, khoàng 10 dông (in nghiêng). 

- Tü khóa: Gm 3 ctn 5 ti'r khóa. 

- Dung luqng tác phm: Ti thiu 4.000 tr - ti da 6.000 t1r (không tinh chü 
thIch và tài 1iu tham kháo, thông tin tác già). Bàn in và file dnh dng Microsoft 
Word cüa tác phm djnh dng kh giy A4, cc chct 14, font Times New Roman, 
dan cách 1,5; M trên 2,5 cm; 1 dud 2,5 cm; l trái 3 cm; l phài 2 cm. 

- Chñ thIch tài lieu trIch dan: D & cui trang, di vâi sách báo ting Vit ghi 
rô tác giã (näm), ten sách, nhà xut bàn, noi xut bàn, tp s, trang trIch dan. D& 
vâi sách báo nuâc ngoài xut bàn b.ng ting Vit thI sü ding bàn djch & l.n xuât 
bàn m&i nht. Ten sách và ten ngtr&i nuâc ngoài du vi& bang ting cüa nu&c dä 
xut bàn .n phm, không phiên am, chuyn ng' hoc djch trü nhUng ten dâ dtrçic 
Viêt hóa (nhu Trung Quc, Nht Bàn, Thai Lan,...). Nu sir ding ngun tài 1iu 
chua duçic cong b trên sách báo hoc chi dwc phép dung han  ch thI phài ghi rO 
ten cc quan quãn l tài 1iu, k hiu tài 1iu. 

- Tài lieu tham khào: Xp ten tác giã (nu không xác djnh duçc tác già thI xp 
theo ten cci quan ho.c ten tài Iiu) theo A,B,C gm: Ten tác giã (näm), ten sách, 
nhà xut bàn, noi xut bàn, tp s& 

* The' logi Báo: Tác phm &rcic trInh bay du&i dng mt bài báo chInh 1un 
trên báo in hoäc báo diên tir v&i các yêu cu cu th thu sau: 

- Di v&i báo in 

+ Ten tác phm: Vit hoa (chU dam). 

+ Ghi rO th loai  tác ph.m: Báo in 

+ Tom tt tác phrn: Không qua 150 tu, khoãng 10 dông (in nghieng). 

+ Mt tác phm không qua 5.000 tr (khong tInh chü thIch tài 1iu, thông tin 
tác già). Bàn in và file djnh dang  Microsoft Word cüa tác phm djnh dng kh giây 
A4, c chi 14, font Times New Roman, dan each 1,5; l trên 2,5 cm; l duâi 2,5 
cm; 1 trái 3 cm; 1 phãi 2 cm. 

+ Chñ thich tài 1iu trIch din (nu có): TrInh bay thu d6i vói bài tap  chI. 

- Di vâi báo diên ti:r 

+ Ten tác phm: Vit hoa (chct dam). 

+ Ghi rO th loai tác phm: Báo din t&. 

+ Sapo: Không qua 60 t1r, khoàng 4 dOng (in nghiêng). 

+ Mt tác phm không qua 2000 tü (khong tInh chü thIch tài 1iu, thông tin 
tác già). Bàn in và file dinh dng Microsoft Word cüa tác phm djnh dng kh giây 
A4, ci chu 14, font Times New Roman, dan each 1,5; 1 trén 2,5 cm; 1 du&i 2,5 
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cm; lê trái 3 cm; lê phài 2 cm. 

+ Chü thIch tài lieu trIch dn (nu có): TrInh bay nhu d6i vói bài tap  chi. 

Nu tác phm dài thI có th tách thành nhiu ks', mi k' có dung lixçng nhu 
mt tác phm ctc l.p (không qua 2.000 tr) và không dài qua 3 ks'. 

* ThJ logi truyen hlnh 

- Tác phm có chü d chuyên 1un d xây dirng bng hInh dng có th?i 1ixcng 
không qua 30 phüt. 

- Chü thIch ngun hInh ãnh trIch dan: Tác phm sir diing hInh ành, tu lieu cüa 
các c quan báo chI, truyn hInh cn chü thIch rô ngun "tu lieu". 

- Tác phm sir ding ting rnróc ngoài hoc ting dan tc thiu s phãi cO phi1 
d ting Vit. 

Lwu  : Bài dir thi cüa các tác gin së duoc th chirc chm kin, vi 4y d nghj tác 
giã!nhóm tác gin cung cp thông tin cá. nhân & mt trang riông dInh kern phia sau 
tác phrn (khong dt thông tin cüa tác giá gn vói b.t cir ni dung nào cüa tác 
phtrn), trong do ghi rô: H và ten, nàm sinh, but danh, chirc danh khoa h9c 
(chuyên ngành), chirc vii cong tác, dja chi lien h, din thoai và dja chi email. 

Tác phrn không dáp üng các quy djnh v ni dung, hInh thCrc trên là phm quy 
(bj loai). Ban T chirc Cuôc thi không hoàn trà các tác phm phm quy nay. 

2. Di vói tp th: Tp th xut s.c darn bão các tiêu chI nhu sail: (1) Co 
thành tIch tiêu biu xut sc trong chi dao,  tham mini, th chirc trin khai Cuc thi; 
(2) T chirc phát dông Cuôc thi khoa hçc, bài bàn, sang tao,  thu hut nhiêu ngi.thi 
tham gia; (3) Co nhiu tác phm tham gia dir thi, trong do có nhiu bài doat giâi, 
duoc Ban T chirc, Ban Giám khão Cuôc thi dánh giá cao; (4) Lam t& cong tác 
phi hçip vâi các co quan báo chI, các ci quan, dcin vi lien quan d gçii , huâng 
dan, giâi thiêu các nôi dung rnói, v.n d kho, kt qua Mi bt a dja phuang, dan vj 
d phiic vii vic xây dmg tác phm dir thi; (5) Không b xi:r l hInh thüc ki luat tü 
khin trách tth len trong thvi gian xét ch9n, khen thu'óng. 

Diu 5. Cr cu giãi và hInh thtrc khen thithng 

1. Ca câu giái 

- Di vâi tác phm: Ban T chixc Cuôc thi trao giái thix&ng cho 03 th loai: 
Tap chi (tap chI in hoc tap  chI din tir) và báo (báo in hoc báo din tu); tác phâm 
chinh lun thuc th loai truyn hInh. Mi th loai  s duoc xét, trao các giài nhir 
sau: 01 giâi dc bit, 01 giâi A, 02 giài B, 03 giâi C, 04 giài khuyn khIch. 

Ngoài giài chinE thuc, Ban T chüc CuOc  thi trao 05 giài Tri&i v9ng cho tác 
phm dir thi cüa tác giã là doàn viên, thanh nien, sinh viên 19t vão vông Chung 
khào và có s dim cao nht trong s bài cüa doàn vien, thanh niên, sinh viên. 
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- Di vâi tp th: Ban T chirc Cutc thi s d xut Ban Thi.thng vii Tinh üy 
khen thi.rông 03 tp th xut sic. 

2. HInh thüc khen thi.thng 

2.1. Giâi thithng di vói tác phm 

- Di vi các tác phm dat giãi (bao gm giãi D.c bit, A, B, C, Khuyn 
khIch): Mi tác giâtnhóm tác giá dt giài &rqc tang Giy chirng nhn cüa Ban Té 
chirc Cuc thi và tin thuàng. 

- Mire thrning: 

+ Giâi dc bit: 15.000.000 dng 

+ Giâi A: 10.000.000 ding 

+ Giài B: 7.000.000 dng 

+ Giái C: 5.000.000 dng 

+ Giãi Khuyn khIch: 2.000.000 dng 

+ Di vi giài Trin vng, Ban T chirc Cuc thi së thông nht mire thuOng 
sau k& qua chm. 

2.2. Di voi t.p th xut sac: Dugc tng Bng khen cüa Ban Thiiô'ng vii Tinhiry 
và tin thu&ng 5.000.000 dng. 

Diu 6. Ban Ti chile Cuôc thi 

Ban T chirc Cuc thi do Ban Thix?ing vi Tinh üy thành lap, có nhim vii 
thành 1p Ban Giám kháo (So khão và Chung khão), T thu k, các b phn gulp 
vic và t chIc các hot dng lien quan dn cuc thi. 

Ban T chIc Cuc thi dugc sir dmg con du cIa Tinh ly, Ban Tuyên giáo 
Tinh ly trong qua trInh ho.t dng. 

Ban T chIc Cuôc thi duçic quyn sir dirng tác phm tham gia dir thi d dàng 
tâi trên các phuong tin truyn thông và trên mng xã hi phiic vl:1 cong tác tuyên 
truyn v bão v nn tang tu tu&ng cIa Dàng, du tranh phãn bác các quan dim 
sai trái, thI djch. 

Diu 7. Co quan Ththng trirc Ban T chilc Cuc thi 

Co quan Thung trirc Ban T chIc Cuc thi là Ban Tuyên giáo Tinh ly: 

- Tham mmi cho Ban T chIc Cuôc thi thành 1p Ban Giám khào, T Thu k)r 
va các b phn gulp vic. 

- Chir trI, ph& hçip vói các Ca quan, don vi lien quan t chIc trin khai, ph 
bin, huong dn thuc hiên Quy ch Cuc thi t&i các don vj, cá nhân lien quan. 

- Du mi nhn tác ph.m do các don vj, dja phucxng và các tác phrn cIa tác 
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giâ là ngui ngoài tinh gri v tham dir Cuôc thi; tp hçip, la ch9n, d cr các tác 
phm và tp th dáp irng tiêu chI dua vào xét ch9n. 

- Chü trl, phi)i hcip tham muu v ni dung và bâo dam v cci so' 4t chit phic 
vi qua trInh lam vic cüa Ban Ti) chüc và Ban Giám khào Cuc thi. 

- Phi)i hçip vo'i các don vj ti) chüc L cong bi) và L trao giãi Cuc thi. 

Diu 8. Ban Giám khão, To thir k giüp vic 

- Ban Giám khào (gi)m So khão và Chung khào), Ti) thu k)" giüp vic do Ban 
Ti) chirc CuOc thi quyt djnh thành lap. 

- Ban Giám khào xây dmg huàng dn chrn thi phü hçip vói yêu cu cüa cuc 
thi và Luât Báo chI. 

Diu 9. Phiro'ng thü'c nhn tác phm, hi) so' dir thi 

- Các tác giãlnhóm tác già trong tinh g1ri tác phrn d1r thi (gi)m bàn in và file 
djnh dang Microsoft Word cüa th 

'°ai tp chI, báo và duông link, file ghi qua dTa 
VCD, DVD, USB... cho th 1oi truyn hInh) v du mi)i Ban chi dao 35 cp 
huyn và tuong duong. Tác giãlnhóm tác già không thuc các di)i tuçing trén gfri 
trirc tip v Ban Ti) chi'rc Cuc thi. 

- Sau khi thm djnh, ti)ng hçip h thi)ng tác phm d%r thi, Ban chi do 35 cap 

huyn và tuong ducing 1p hi) so dir thi va gth v Ban Ti) chüc Cuc thi theo dja 
chi: Phông L 1un chInh trl & ljch sü Dãng, Ban Tuyên giáo Tinh üy Ha Giang; 
Dia chi 547, dumg Nguyn Träi, Thành phi) Ha Giang, tinh Ha Giang. Di)ng thai, 
hi) so dir thi (quy djnh tti Diu 11) v email: thichinh1uan35hagianggmaj1.corn  
(Lien h: Lkng chINguyêi Thj YIn DT: 0949.222.077 hogc 0359.188.079,). 

Ban Ti) chüc Cuc thi không chju trách nhim nu tác ph.m tham dir Cuc thi 
bj tht lac hoc hu hông trong qua trInh dir thi. Tác phm go'i di:r thi không hoàn trà 
li trong m9i truo'ng hçrp. 

Diu 10. Thô'i gian nhn tác phm, hi) so' thy thi 

Ban Ti) chi'rc Cuc thi nh.n tác phm, hi) so d1r thi ch.m that vào ngày 
3 0/6/2023 (tInh theo du bixu diên). 

'A A Dieu 11. Lip ho so' thy thi 

Hi) so dir thi do Ban chi dio 35 cp huyn và tixcing duong lap, gi)m: 

Báo cáo ti)ng k& qua trmnh trMn khai Cuc thi & ti co quan, don vj, dja 
phuong (neu rO hInli thtrc trin khai, ti)ng si) tác phm d%r thi tip nhn va si) tác 
phrn dir thi theo trng loai hlnh; si) tác phm g1ri dir thi v Ban Ti) chIrc Cuc thi 
sau khi thm djnh, dánh giá). 

Thi)ng kê danh sách ti)ng si) tác phm di,r thi dâ nh.n duqc; danh sách các tác 
phm sau khi thm djnh, dánh giá và g1ri v Ban Ti) chüc Cuc thi (theo djnh dng 
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Microsoft Excel). 

- V&i th loai báo và tap chi: 

+ Ni dung các tác phm gui dr thi sau khi thm djnh, dnh giá (bàn in và file 
djnh dng Microsoft Word cüa tác phm) và minh chig kern theo cüa các tác phm. 

+ Bàn in: 01 bàn in tác phm trén kh gi.y A4; thông tin tác giã (gm: H9 Va 

ten, but danh nu có, nm sinh, h9c ham, hçc vi,  chtrc danh hin tai,  don vj cong 
tác, s din thoi, email), in thành trang riêng d a cui tác ph.m. 

- Vói th loai truyn hInh: Sau khi däng tãi trên kênh Youtube hoc nn tang 
mng xà hi khác, Ban Chi do 35 các cp 1p biu (theo djnh dng Microsoft 
Excel), gm: Ten tác phm, duang link, hç và ten tác giá, but danh nu có, näm 
sinh, h9c ham, hQc vj, chrc danh hiên tai,  don vj cong tác, s din thoai, email. Nôi 
dung tác phrn ghi qua dTa VCD, DV]), USB gui v Ban T chirc Cuc thi. 

Diu 12. Quy trInh xét, lija ch9n và cong b& trao giãi 

1. Vông so kháo 

- To Thu k giüp vic tiên hành dánh giá ban du các tác phm g1ri v Ban T 
chi'rc Cuôc thi theo Quy ch. Các tác phrn dáp ung yêu c.0 v chü d, kt cu và 
hInh thüc trInh bay sê trmnh Ban Giám khâo chm so khào. 

- Can cü vào kt qua chrn so kháo, Ban T chüc Cuc thi sê 11ra ch9n nhü'ng 
tác phrn có cht 1rn7ng t& nh.t (My dim tj'r cao xung thp) d chm chung khào. 

- Ban T chCrc Cuc thi se pMi hçp vai Hgc vin ChInh trj qu& gia H ChI 
Mirth rà quét bng phn mm cong ngh di vai các tác phm d1r thi th loi ttp chI, 
báo d xác djnh müc d tràng lap. CM nhthig tác phm có t3 l trüng l.p không qua 
20% th loi tp chI; 25% th loi báo mâi dü diu kin chm vông Chung khão. 

2. Vông chung khào 

- Ban Giám khào vông Chung khão tin hành chm dim và hra ch9n nh'img 
tác phm xu.t sc nht, báo cáo Ban T chi'rc Cuc thi d xét trao giài thuâng. 

- Vic hra ch9n, trao giãi thithng các tác phm xut s&c can cir vào kt qua 
thuc t, không nht thit phãi xét dü s luçing các giãi. 

3. Cong b và trao giãi cuc thi: L cong b và trao giái Cuc thi duçic dir 
kin th chuc vào tháng 10/2023. 

Diu 13. Kinh phi t chü'c Cuc thi 

- Kinh phi t chuc cuc thi duçic cp tü ngun ngân sách Dáng và theo quy 
djnh hin hành cüa Nhà nithc. 

- Các khoàn kinh phi dugc sfr ding cOng khai, dung quy djnh v tài chInh 
hin hành trong toàn b qua trInh t chuc Cuc thi. 



TIN 
HAG 

9 

Diu 14. Giái quyt khiu nii, t cáo và x.r I vi phim 

- Các t chrc, cá than có quyn khiu nai  v kt qua Cuc thi và nhüng vi 
phrn quy djnh, trInh tr, thU tic chrn thi. Don khiu ni phái ghi rô h9, ten, dja chi 
và 1 do khiu nai và gUi cho don vi co quan Thumg trrc Ban T chUc Cuc thi. 

- Don vj co quan Thuèng trirc Ban T chUc Cuc thi có trách nhim xem xét 
vâ Ira 1&i don khiu nai, báo cáo k& qua giãi quy& khiu ni len Ban I chUc 
Cuôc thi. Không xem xét don không có ten, dja chi không rô rang hoc mo danh. 

- Tác phm tham dr Cuc thi nu vi phm Lut SU hthi trI tue,  Lut Báo chI 
và các quy djnh cUa Nha nix9c có lien quan và Quy ch nay, Ban T chUc Cuc thi 
së thu hi giái thuUng (nu co), thông báo co quan chUc nng d giãi quyt theo 
quy djnh cUa pháp lut hin hành. 

Diu 15. Diêu khoán thi hành 

Quy ch nay dâ dixçrc Ban T chUc Cuc thi xem xét thông qua và Co hiu 1rc 
thi hánh k t ngày k. 

Trong qua trInh thirc hin, nu cO dim nào chiia hçip l, don vj Co quan 
Thi.x&ng trirc Ban T chUc CUC thi tng hqp, báo cáo Ban T chUc Cuc thi xem 
xét, sUa di cho phU hçip vUi th11c t. 

Nainhân: 
- Ban Tuyên giáo Trung uang (de báo cáo), 
- Van phông Ban Chi do 35 Trung ixcrng, 
- Hoc vin ChInh trj quôc gia Ho ChI Minh, 
- Thu?mg tr?c Tinh üy (báo cáo), 
- Các ban xây d%rng dãng Tinhüy, 
- Dãng doàn llOi dông nhân d tinh, 
- Ban can sir dáng Uy ban nhan dan tinh, 
- Các dông chI Uy viên Ban Thuông Tinh üy, 
- Các ban, si, ngành, Uy ban MTTQ và các 
to chirc chInh trj - xa hi, hi dc th tinh, 
- Các huyn, thãnh Uy, dâng üy thuic, 
- Các co quan báo chi Trung ucrng thung trü 
ti Ha Giang, 
- Lanh do, chuyên viên Van phOng Tinh üy, 
- Liru Van phong Tinh iy. 

PHO B! THu THI1(NG TRçC 
Kiêm 

ThIJNG BAN TO CiTi'C cuoc mi 

* 

Thào Hông Sn 
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