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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 
-----    

 

Thực hiện Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW, ngày 04/4/2022 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về 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, Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ hướng dẫn thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về những vấn đề 

lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực 

tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, 

đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. 

- Nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận 

dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định 

mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; 

kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của 

Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất tư tưởng, ý chí và 

hành động trong toàn xã hội, tạo động lực mới “trên dưới đồng lòng, dọc ngang 

thông suốt”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi 

những mục tiêu chiến lược mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề 

ra, hiện thực hoá ý chí vươn lên, phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm được 

tiến hành thường xuyên, sâu rộng tới chi bộ với nhiều hình thức phong phú, đa 

dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công 

tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị của đất 

nước, của tỉnh, các ngành, cơ quan, đơn vị.  

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung đợt sinh hoạt chính trị 

Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực 



VMH. HD/TU 2 

 

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 tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: 

(1) Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về CNXH, bản chất, mục 

tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên CNXH? Và đi lên CNXH bằng 

cách nào? 

- Khẳng định bản chất, giá trị cốt lõi của CNXH trên các bình diện chính trị, 

kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại,... Nhấn mạnh bản chất nhân văn của xã hội chủ nghĩa - đó là một 

xã hội mà trong đó sự phát triển thực sự vì con người; sự phát triển về kinh tế đi 

đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương 

thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; sự phát triển 

bền vững, hài hoà với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các 

thế hệ hiện tại và tương lai; một hệ thống chính trị mà quyền lực thật sự thuộc về 

nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân. 

- CNXH là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân 

Việt Nam; đi lên CNXH là nhu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách 

mạng Việt Nam. Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân, là sự lựa chọn đúng đắn 

của cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển 

của lịch sử. 

(2) Khẳng định và làm rõ mô hình của CNXH và con đường đi lên CNXH ở 

Việt Nam. 

- Mô hình tổng quát về CNXH ở Việt Nam với 8 đặc trưng, đó là: “một xã 

hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ; có 

nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất 

tiến bộ, phù hợp; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà, bản sắc dân tộc; con người có 

cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc 

trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng 

phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân 

và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị, hợp tác với các 

nước trên thế giới”. 

- Để thực hiện được mục tiêu đó, cần phải: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức; Phát triển nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và 

công bằng xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an 

toàn xã hội; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng 

hoá, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc 

tế; Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn 

kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; Xây dựng Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân: Xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. 

- Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện lịch sử cụ thể của 
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nước ta, Đảng ta đã từng bước hoàn thiện lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội, đó là: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; quá độ đi lên CNXH là một sự 

nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp; Việt Nam đi lên CNXH tất yếu trải 

qua thời kỳ quá độ với nhiều bước, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen, 

có sự đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, song kiên định đi lên CNXH, bỏ qua chế độ 

tư bản chủ nghĩa, bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột tư bản chủ nghĩa; bỏ qua 

những thói hư tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ 

xã hội chủ nghĩa. Chứ không phải bỏ qua cả những thành tựu, giá trị văn minh mà 

nhân loại đã đạt được trong thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản. 

(3) 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. 

(4) 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. 

(5) 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, tập trung vào những nội dung cốt lõi sau: 

(i) Về phát triển kinh tế - xã hội: Xây dựng nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách 

kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công 

bằng xã hội. 

(ii) Về phát triển văn hoá, con người: Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã 

hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; Đảng ta 

nhấn mạnh, văn hoá phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; xác 

định phát triển văn hoá đồng bộ, hài hoà với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công 

bằng xã hội. Trọng tâm xây dựng và phát triển văn hoá là xây dựng con người có 

nhân cách và xây dựng môi trường văn hoá lãnh mạnh dựa trên các hệ giá trị chuẩn 

mực sau: 

- Hệ giá trị chuẩn mực về con người Việt Nam: Yêu nước, đoàn kết, tự 

cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo. 

- Hệ giá trị văn hoá Việt Nam: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học. 
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- Hệ giá trị gia đình Việt Nam: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. 

- Hệ giá trị Quốc gia: Hoà bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, 

dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. 

(iii) Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập 

chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đi đôi với giữ vững môi 

trường hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn để phát triển đất nước. 

(iv) Về lĩnh vực đối ngoại: Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và 

sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự cường; xử lý đúng đắn, linh hoạt 

mềm dẻo, cân bằng trong mối quan hệ với các nước lớn, các nước láng giềng và 

các đối tác quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Phát huy bản sắc văn 

hoá ngoại giao “cây tre Việt Nam”, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, “kiên quyết, kiên 

trì xử lý các thách thức đối ngoại một cách mềm mại, hiệu quả”; khai thác, sử 

dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển 

đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

(v) Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt có ý nghĩa quyết định 

đối với sự nghiệp cách mạng; phải hết sức coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh; đổi mới, hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu quả các phương thức 

lãnh đạo của Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức, giáo dục, rèn luyện, nâng cao đạo 

đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; tăng 

cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý, thi hành kỷ luật đảng; đổi mới, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả, phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, xiết chặt kỷ luật, 

kỷ cương hành chính, chuẩn mực đạo đức công vụ, đấu tranh phòng chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản 

lý, nhân dân làm chủ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò 

đặc biệt trong việc thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

(6) 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. Đối tượng: Cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên. 

3. Hình thức tổ chức 

- Đưa việc tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm, nội dung cốt lõi về chủ nghĩa 

xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam vào sinh hoạt của cấp uỷ, sinh hoạt 

chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ. 

- Tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm khoa học về chủ đề 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”; các hình thức sáng tạo, hiệu quả khác phù hợp với 

tình hình thực tế của từng huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị. 
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4. 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. 

5. Thời gian tổ chức 

Việc triển khai đợt sinh hoạt 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). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm 

tra, đôn đốc việc thực hiện. 

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng các chuyên trang, 

chuyên mục tuyên truyền nâng cao nhận thức về CNXH, con đường đi lên CNXH 

ở Việt Nam; giới thiệu nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về 

CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng và những ghi nhận, đánh giá của cán bộ, đảng viên, nhân dân xung quanh 

tác phẩm.  

- Phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, Hội Văn học Nghệ 

thuật Lạng Sơn khuyến khích văn nghệ sĩ, trí thức nghiên cứu khoa học, sáng tác 

văn học, nghệ thuật, báo chí về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. 

 - Thường xuyên theo dõi, định hướng công tác tuyên truyền trên báo chí, 

trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội để có chỉ đạo kịp thời.  

- Mời các chuyên gia, nhà khoa học báo cáo về nội dung tác phẩm trong các 

hội nghị báo cáo viên; tóm tắt, đưa nội dung tác phẩm thành các nội dung trọng 

tâm, thường xuyên trong bản tin thông báo nội bộ năm 2022. 

2. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ, các đảng đoàn 

 Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư 

tưởng này gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo 

Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 

chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, nêu cao vai trò, trách 

nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng 

đầu cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập, tuyên truyền, triển 

khai việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này. 

- Mời báo cáo viên báo cáo về nội dung tác phẩm trong các hội nghị báo cáo 

viên; chỉ đạo đưa các nội dung tác phẩm vào trong chương trình bồi dưỡng lý luận 

chính trị tại trung tâm chính trị các huyện uỷ, thành uỷ. 

https://thuviencoso.vn/ViewBook.aspx?eid=617
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- Chỉ đạo các trang thông tin điện tử trên địa bàn 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.  

- Có các hình thức phù hợp khuyến khích hoạt động sáng tác văn học, nghệ 

thuật, các tác phẩm báo chí để tuyên truyền, làm sáng tỏ về CNXH, thành tựu, con 

đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư đối với cách 

mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay. 

- Tích cực chỉ đạo 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. 

Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng uỷ Bộ đội Biên 

phòng tỉnh: Chỉ đạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên trong toàn lực 

lượng; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt việc tuyên 

truyền về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, đặc biệt là trên không gian 

mạng, 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. 

3. Ban cán sự đảng UBND tỉnh: Chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện 

tốt một số nội dung sau: 

- Chỉ đạo cổng thông tin điện tử của tỉnh 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.  

- 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 CNXH và con đường đi lên CNXH 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. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo 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 “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 Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đưa các 

nội dung tác phẩm tích hợp trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị 

trong các trường cao đẳng và dạy nghề; bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ 

quản lý giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo viên trong hệ thống các trường học  

và đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học Giáo dục chính trị trong các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
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4. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ: Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu 

khoa học, tổ chức các hội thảo, tọa đàm về những giá trị lý luận và thực tiễn về  

CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, đưa nội dung cuốn sách tích hợp 

trong các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị. 

5. Đảng đoàn Mặt Trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ 

đạo tăng cường các hoạt động bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, 

hội viên; tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi... để tuyên truyền, giáo 

dục sâu rộng trong thế hệ trẻ về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và 

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 cổng thông tin điện tử, các ứng dụng nền tảng mạng xã hội. 

6. Các cơ quan thông tin đại chúng, cơ quan truyền thông báo chí của tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: 

Mở chuyên trang, chuyên mục, các bài xã luận, chuyên luận, nghiên cứu; tổ chức 

diễn đàn trao đổi về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp sóng các phim tài liệu, phóng sự về 

thành tựu xây dựng CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; giá trị, ý nghĩa lý 

luận và thực tiễn nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư đối với cách mạng Việt Nam. 

Các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, Mặt Trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - 

xã hội tỉnh 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 đảm bảo tiến độ thời 

gian; báo cáo kết quả thực hiện tích hợp cùng báo cáo công tác lý luận chính trị 

năm 2022 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). 
 

Nơi nhận:   

- Ban Tuyên giáo Trung ương (Báo cáo), 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Vụ Lý luận chính trị, BTG Trung ương, 

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh, 

- Các sở, ban, ngành, MTTQ, tổ chức CT - XH tỉnh, 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, 

- Các đ/c Tỉnh uỷ viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 
 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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