
ĐẢNG BỘ QUẬN THANH KHÊ 

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG XUÂN HÀ 

* 

 Số 260-CV/ĐU 
thay đổi thời gian nộp bài 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 ba, năm 2023 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Xuân Hà, ngày 28 tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi: - UBND phường; 

- UBMTTQVN và các hội đoàn thể; 

- Các chi bộ trực thuộc. 

 
 

 

Ngày 15/2/2023 Đảng ủy phường có ban hành Công văn số 256-CV/ĐU về 

phát động tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần 

thứ 3, năm 2023, trong đó quy định thời gian gửi bài viết tham gia dự thi kể từ 

ngày Đảng ủy phường phát động 17/02/2023 đến hết ngày 10/7/2023. Tuy nhiên, 

theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy nên thời gian tiếp nhận bài dự thi của 

các đơn vị, chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường sẽ thay đổi từ ngày phát động 

17/02/2023 đến trước ngày 19/5/2023. 

 Các bài viết có thể theo thể loại Tạp chí (tối thiểu 4.000 từ - tối đa 6.000 từ) 

hoặc theo thể loại Báo viết (không quá 4.000 từ), Báo điện tử (không quá 2.000 

từ). Các bài dự thi nộp về Đảng ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy) gồm: 01 

bản giấy và 01 file mềm (gửi qua email: xuanha@danang.gov.vn). 

 Đề nghị UBND, Mặt trận và các hội đoàn thể, các chi bộ trực thuộc quan 

tâm triển khai thực hiện theo tinh thần Công văn 256-CV/ĐU của Đảng ủy và các 

phụ lục đính kèm theo văn bản này. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi, 

- Ban Tuyên giáo Quận ủy (báo cáo), 

- Lưu VP. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Tâm 
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