
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VP-THNC 
 

V/v thực hiện Hướng dẫn của  

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển 

khai đợt sinh hoạt chính trị, tư 

tưởng về nội dung tác phẩm của 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2022 

    

                                Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

         

 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, đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU tại cơ quan, 

đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách và theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao, đảm bảo tiến độ thời gian.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông: phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

chỉ đạo các cơ quan báo chí 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; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng 

mạng xã hội; theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải 

các thông tin, quan điểm sai trái. 

 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chỉ đạo sáng tác, biểu diễn, triển 

lãm văn hóa, nghệ thuật với chủ đề về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam; quảng bá, giới thiệu 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. 

 4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

UBND các huyện, thành phố: chỉ đạo đưa các 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 tích hợp vào các chương trình 

giáo dục chính trị trong các trường học và trường dạy nghề cho học sinh, sinh 

viên và học viên; bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên, giảng viên 

trong hệ thống các trường, nhất là đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn 

học Giáo dục chính trị trên địa bàn tỉnh. 
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 5. Văn phòng UBND tỉnh : đăng tải tuyên truyền sâu rộng về nội dung 

liên quan tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên Cổng Thông tin 

điện tử của tỉnh. 

6. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện các nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh 

thực hiện tại Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 06/5/2022 của Tỉnh ủy; tổng hợp, 

báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định. 

(Hướng dẫn số 05-HD/TU gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (TPT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng   
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