
 

  

 

               Kính gửi: 

                             - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

                             - Chủ tịch Hội Văn học – Nghệ thuật huyện; 

                                       - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.         

 Thực hiện Kế hoạch số 110 - KH/HU, ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc 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; UBND huyện yêu 

cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng, ghi nhận, đánh giá của cán bộ, đảng viên, Nhân dân xung 

quanh tác phẩm; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội. 

- Tăng cường thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về CNXH, con đường 

đi lên CNXH ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2. Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn 

- Mở chuyên trang, chuyên mục trên trang Thông tin điện tử, Đài truyền thanh 

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 “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; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội. 

- Viết tin, bài kịp thời phản ánh các nội dung, hình thức học tập, quán triệt; 
đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có hiệu 

quả ở cơ sở, cơ quan, đơn vị; tăng cường tuyên truyền các điển hình tiên tiến, nhân 
tố mới, người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua và đợt sinh hoạt chính trị.  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin: Quản lý tốt các hoạt động thông tin, truyền 
thông trên địa bàn huyện; phát hiện và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm trong việc đăng tải, chia sẻ, phổ biến thông tin, quan điểm sai 
trái. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN TÂY HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:           /UBND-VH&TT 

V/v tuyên truyền 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 
 

  Tây Hòa, ngày     tháng 5 năm 2022 
 

 



 

  

 

3. Chủ tịch Hội Văn học – Nghệ thuật huyện: Vận động, khuyến khích hội 
viên tăng cường các hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật về chủ nghĩa xã hội và 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 
- Trang Thông tin điện tử của UBND huyện; 
- Hệ thống gửi, nhận văn bản điều hành của huyện; 
- Lưu: VT, PVH&TT.                      

             KT. CHỦ TỊCH 

              PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

               Phan Công Trinh 
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