
     UBND TỈNH LẠNG SƠN 

    SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH 

 

 Số:       /SVHTTDL-QLVHGĐ 
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    Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2022 

V/v 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 

 

                                     

Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Sở;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện. 
 

 

              

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 06/5/2022 của Tỉnh ủy Lạng Sơn, 

Hướng dẫn 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, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu 

cầu các Đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao thành phố; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện như sau: 

1. Thủ trưởng các Phòng, đơn vị phối hợp với cấp ủy, tổ chức Đảng và các tổ 

chức đoàn thể cơ quan, đơn vị 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 với các hình thức 

phù hợp tới cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động tại cơ 

quan, đơn vị. 

- Nội dung, hình thức sinh hoạt: Theo mục 1 và mục 3, phần II Hướng dẫn số 

05-HD/TU, ngày 06/5/2022 của Tỉnh ủy Lạng Sơn. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị triển khai công tác tuyên 

truyền sâu rộng 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 với các hình thức đa dạng, phong phú như:  

- Biên tập nội dung tuyên truyền gửi cơ sở; viết tin, bài tuyên truyền đăng tải 

trên trang thông tin điện tử và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác; tuyên 

truyền thông qua đội ngũ tuyên truyền viên; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến trong 

các cuộc họp, hội nghị cơ quan, đơn vị, sinh hoạt thường kỳ của các Chi, Đảng bộ, các 

tổ chức chính trị - xã hội…  

- Tăng cường tổ chức sáng tác, biểu diễn, triển lãm văn hóa, nghệ thuật với chủ 

đề về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; quảng bá, giới thiệu tác phẩm 
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“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 tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương.  

3. Tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền: 

- 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. 

4. Thời gian tổ chức: 

Việc triển khai đợt sinh hoạt, tuyên truyền phải 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). 

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và 

Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông các huyện, thành phố triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian và báo 

cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Sở tổng hợp báo 

cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./. 

(Có Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 06/5/2022 của Tỉnh ủy Lạng Sơn gửi  kèm) 

Nơi nhận: 
- Như trên; (T/h) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ(HVĐ). 

 

  KT.GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

                        Phan Văn Hòa 
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