
 

             

  

 

Kính gửi:   Các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM 

 

Thực hiện Công văn số 542/ LĐLĐ-TG ngày 8/7/2021 về nghiên cứu, quán triệt, tuyên 

truyền bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “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”, Ban Thường vụ 

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số 

nội dung sau:  

1.Các CĐCS lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, hướng dẫn cán bộ Công đoàn tự 

nghiên cứu nội dung bài viết là chính, nếu điều kiện cho phép có thể tổ chức phổ biến quán 

triệt riêng hoặc lồng ghép với các hoạt động khác của tổ chức Công đoàn. Thời gian thực hiện 

từ tháng 7, cao điểm trong tháng 8 năm 2021. 

2. Tuyên truyền bài viết của đồng chí Tổng Bí thư thông qua website và fanpage của tổ 

chức Công đoàn, theo dõi đo lường tính lan tỏa và phản hồi của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, 

viên chức lao động về bài viết của đồng chí Tổng Bí thư. Thời gian thực hiện từ tháng 7 đến 

tháng 8 năm 2021. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai về Văn phòng Công đoàn Công đoàn 

ĐHQG-HCM trước 27/8/2021. 

Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nội dung 

Công văn này./. 

Trân trọng./. 

 
     Nơi nhận:                                                                       

- Như trên;                      

- Lưu VP. 

 

           

 

 

 

             LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

         CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Số:  103 /CĐ – ĐHQG 

V/                    V/v Tuyên truyền bài viết của đồng chí         

T         Tổng Bí thư “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về 

ch        Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hộ                                     hội ở Việt Nam” 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 7 năm 2021 


