
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 928 /UBND- VHTT 
V/v triển khai đợt sinh hoạt chính trị, 

 tư tưởng về nội dung tác phẩm của  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Chi Lăng, ngày  20 tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  

   - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 2080/VP-THNC ngày 16/5/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển 

khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị 

trấn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng 

Bí thư Nguyễn Phú Trọng như sau: 

 1. Nội dung đợt sinh hoạt chính trị: Theo Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 

06/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi kèm theo. 

 2. Tài liệu sinh hoạt 

 - 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 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

 - Link bản sách điện tử: https://thuviencoso.vn/ViewBook.aspx?eid=617. 

 3. Thời gian tổ chức 

 Thực hiện triển khai đợt sinh hoạt được tổ chức thường xuyên, tập trung 

cao điểm vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890-19/5/2022), 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày 

Quốc khánh 2/9 (1945 - 2022), Kỷ niệm 105 năm Ngày Cách mạng tháng Mười 

Nga thành công (07/11/1917 - 07/11/2022). 

 4. Đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: Tổ chức quán triệt, 

triển khai thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 06/5/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung 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 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến 100% cán bộ công chức, 

viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị. 

 5. Đề nghị Trung tâm Chính trị huyện, Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện, Trường THPT Chi Lăng, Trường 

THPT Hòa Bình, Trường TPPT Đồng Bành, Trường Phổ thông dân tộc nội 

trú, THCS- THPT huyện Chi Lăng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Thực 

hiện đưa nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã 

https://thuviencoso.vn/ViewBook.aspx?eid=617


 

hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” tích hợp vào các chương 

trình giáo dục chính trị trong trường học cho học sinh, học viên. 

 6. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra 

và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải các thông tin, quan điểm sai trái 

trên môi trường mạng. 

 7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: Xây dựng 

các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về chủ nghĩa xã hội và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và nội dung tác phẩm trên đài truyền 

thanh cơ sở huyện, trang tin huyện Chi Lăng, Công thông tin điện tử Chi Lăng, 

trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội…  

  8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Tuyên truyền nội dung sinh hoạt 

chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

đến cán bộ, công chức tại cơ quan; xây dựng các tin bài tuyên truyền trên đài 

truyền thanh xã. 

 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT (CTT). 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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