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THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   4067   /UBND-VHTT 

V/v triển khai đợt sinh hoạt chính trị, 

tư tưởng về nội dung tác phẩm của 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

Nha Trang, ngày   15      tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

UBND thành phố Nha Trang nhận được Công văn số 1469/STTTT-TTBCXB 

ngày 03/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về triển khai đợt sinh 

hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Sau khi nghiên cứu, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ nghĩa xã hội 

(CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, giới thiệu 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 (sau đây gọi tắt là tác phẩm của 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn 

vị, địa phương đã được thiết lập. 

Bản điện tử tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đăng tải tại địa 

chỉ: https://thuviencoso.vn/viewbook.aspx?eid=617. 

2. Đăng tải tin, bài, chia sẻ liên kết các bài viết tuyên truyền về CNXH và con 

đường đi lên CNXH ở Việt Nam, giới thiệu nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng từ trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy Khánh Hòa 

(http://tinhuykhanhhoa.vn/), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

(https://tuyengiao.khanhhoa.gov.vn/), Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

(https://www.khanhhoa.gov.vn/), các cơ quan báo chí (đã có văn bản chấp thuận sử 

dụng nguồn tin) trên chuyên mục, chuyên trang nêu trên. 

3. Thường xuyên theo dõi và kịp thời báo cáo về UBND thành phố (thông qua 

Phòng Văn hóa và Thông tin) khi phát hiện thông tin sai sự thật, thông tin sai trái, 

xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng về CNXH, con đường đi lên 

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

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên; (VBĐT) 
- Sở Thông tin và Truyền thông (VBĐT); 
- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 
- Lưu: VT, VHTT. 
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