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UY BAN NHAN DAN
QUJLN HOANG MAI

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

S : II3't3/UBND-VHTT

Hoàng Mai, ngày Othang 6 nám 2022

V/v trin khai thirc hin Hixàng dk s
50-HD/QU ngày 13/5/2022 cüa
Qun üy Hoàng Mai.

KInh giri:
- Các phông, ban, dcin vj thuc Qun;
- UBND 14 phu6ng thuc Qun.
Thixc hin Hithng dn s 50-HD/QU ngày 13/5/2022 cUa Qun üy
Hoàng Mai v vic trin khai dçit sinh hott chInh trj, tu tu&ng v mt sê vn d
1 1un và thirc tin v chü nghTa xã hOi và con diRing di len chü nghTa xã hi a
Vit Nam, UBND qun Hoàng Mai d nghi các phông, ban, dcn vj và UBND 14
phr&ng trin khai thc hin, ci th nhu sau:
1.Van phông HDND và UBND Qun:
Xây dimg chuyên trang, chuyên m1ic tuyên truyn sâu rng dçit sinh hoat
chInh trj, tu tuing, nht là ni dung tác phm "Met s vn d l 1un và thirc
tin v chü nghia xã hi và con duing di len chü nghTa xã hi Vit Nam" trên
Cng thông tin din tir cüa UBND Qun.
2. Phông Van hóa và Thông tin:
- Xây dirng chuyên trang, chuyên m11c tuyên truyn sâu rng dçit sinh hot
chInh trj, tu tu&ng, nht là ni dung tác phtm "Met s vn d 1 1un và thijc
tin v chü nghia xã hi và con duàng di len chü nghia xâ hi ô Vit Nam" trén
he thng ba truyn thanh phuô'ng, chü trçng tuyên truyn trén các 1rng diing nén
tang mng xã hi; tang cu&ng giám sat, quân 1 chat ch các hoat dng thông
tin, truyn thông; vic phát hành các n phm, tài 1iu tuyên truyn trén da bàn
Qu.n, phuang; theo dOi, kim tra và xa l nghiêm các vi phm trong vic dang
tài, ph bin thông tin, quan dim sai trái, xuyên tc, chéng phá Dâng, ch d.
- T chüc các hoat dng van hóa, th thao, tuyên truyn c dng,... qua do
gop phn lam sang to thtrc tin, thành tru xay dimg chñ nghi'a xa hi, con du0ng
di len thU nghia xã hi a Vit Nam và giói thiu, tuyên truyn ni dung, giá trj
tác ph.m "Met s van d 1 lun và thirc tin v chU nghia xä hi và con duang
di len thU nghra xä hi a Vit Nam" di vai each ming Vit Nam giai doan hin
nay; các thành tiru xay dirng, phát trin ThU do sau 68 nAm giâi phóng.
3. PhOng Giáo diic và Dào tto:
Dua các ni dung cUa tác phm tác phm "Met s vk d l lun và thirc
tin v chU nghia xã hi và con duang di len thU nghia xa hi & Vit Nam"
trong các chuang trInh dào tao, bi duOng chInh trj trong h thng ca sa giáo
due - dào tao cUa Quan.
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4. Trung tam Uiáo dic ngh nghip - Giáo diic thuông xuyên:
Dua các ni dung cüa tác phm tác phm "Met s vn d 1 1un và thrc
tin v chü nghia xà hi và con du?mg di len chü nghia xã hi & Vit Nam" vào
tnr&ng dào to ngh trong bi duô'ng chInh trj cho di ngü giâng viên, giáo
viên... theo hrnng dn cüa ngành dc cp trên.
5. Các phông, ban, don vj, UBND 14 pinthng thuc Qun:
Thirc hin nghiêm ttc, hiu qua các ni dung trong Hrnng dan so
50-HD/QU ngày 13/5/2022 cüa Qun üy; dua ni dung dçt sinh hot chInh trj v
chü nghia xã hi và con dtrt'mg di len chü nghTa xa hi & Vit Nam vào trong
sinh hoat djnh cüa co quan, don vj.
Vy, UBND Qun d nghj các don vj trin khai th?c hin nghiêm tüc./.
Noi nhin:
- DIc Chü tjch UBND Qun; (d b/c)
- D/c PCT UBND Quân Trân Qu Thai; (do theo döi)
- Nhu kInh gi'ri; (de thirc hin)
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