
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /STTTT-TTBCXB Lạng Sơn, ngày         tháng       năm 2022 

V/v tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng 

về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng  
 

Kính gửi: 

 

 

 

 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

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

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

UBND tỉnh về việc 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, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

 1. Tuyên truyền 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 

 - Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về CNXH, bản chất, mục 

tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên CNXH. 

 - Tuyên truyền khẳng định và làm rõ mô hình của CNXH và con đường đi 

lên CNXH ở Việt Nam. 

 - Làm rõ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng 

lợi của cách mạng Việt Nam. Suốt hơn 90 năm qua, Đảng đã xác lập, củng cố, 

ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh, uy tín của Đảng. Thực tế từ 

ngày có Đảng, nhân dân ta đã có người lãnh đạo sáng suốt, nhờ vậy chúng ta 

giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, 

Đảng đã lãnh đạo nhân dân đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. 

 - Làm rõ những thành tựu trên con đường xây dựng CNXH, đặc biệt hơn 

35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã giành được những thắng lợi to lớn, từng bước 

xây dựng CNXH hiện thực ở Việt Nam với những thành tựu to lớn: Kinh tế phát 

triển, lực lượng sản xuất được tăng cường; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, liên tục; 

đời sống nhân dân được cải thiện, nhiều vấn đề xã hội được giải quyết; chính trị, 

xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc 

tế ngày càng được mở rộng; thế và lực của quốc gia được tăng cường; niềm tin 

của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố. Đất nước ta chưa bao giờ 

có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. 

 - Làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng CNXH 

ở Việt Nam. 
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 - Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về chủ nghĩa xã 

hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá 

cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin 

của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.  

 2. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài 

Truyền thanh cấp xã tuyên truyền nội dung nêu trên. 

 Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức 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… tuyên truyền các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả 

Sở Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu./. 

Công văn số 2080/VP-THNC ngày 16/5/2022 và Hướng dẫn số 05-

HD/TU ngày 06/5/2022 gửi kèm theo qua VNPT-iOffice và đăng tải trên trang 

Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: 

http://stttt.langson.gov.vn/ (Mục Văn bản chỉ đạo điều hành). 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Trung tâm Công nghệ số (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB (ĐTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

Lê Hải Yến 
 

http://stttt.langson.gov.vn/
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