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Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc 
 

Căn cứ Công văn số 2343-CV/TĐTN-BTG ngày 14/6/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn “về việc tuyên truyền, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư 

tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Ban Thường 

vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cơ sở Đoàn trực 

thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cụ thể như sau: 

1. Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động tổ chức bồi đắp lý tưởng, bản 

lĩnh chính trị cho đoàn viên nhất là đoàn viên thanh niên; Tổ chức các diễn đàn, 

hội thảo, tọa đàm, cuộc thi... để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong thế hệ trẻ, 

đoàn viên, hội viên, nhân dân về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam và nội dung tác phẩm; chú trọng tuyên truyền trên trang 

thông tin điện tử, các trang mạng xã hội... Nội dung thực hiện theo Kế hoạch số 

62-KH/TU, ngày 06/5/2022 của Tỉnh ủy Trà Vinh (đính kèm). 

2. Đối tượng: cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. 

3. Tài liệu: 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) 

4. Thời gian tổ chức: Việc triển khai đợt sinh hoạt phải được tổ chức 

thường xuyên, có thể lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt định kỳ, tập trung 

cao điểm vào dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và ngày 

Quốc Khánh (02/9/1945 – 02/9/2022), kỷ niệm 105 năm ngày Cách mạng tháng 

10 Nga thành công (07/11/1911 – 07/11/2022). 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm, thực hiện tốt công văn này. Kết quả báo cáo lồng 

ghép với báo cáo tháng của đơn vị.  
 

 

* Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; 

- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VT. 
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