
 

Chương trình đặc biệt "Những trích dẫn của ông Tập Cận Bình từ các tác phẩm cổ điển" phát 
sóng trên các nền tảng truyền thông của CMG  

 

Phóng sự từ CCTV+: 

Phần đầu tiên của ấn bản quốc tế "Trí Tuệ Kinh Điển của Trung Hoa Cổ Đại - Những trích dẫn của ông 
Tập Cận Bình từ các tác phẩm cổ điển" được phát hành từ tháng 5 trên nền tảng truyền thông mới của 
Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN) thuộc Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc 
(CMG). 

Để xem Thông cáo báo chí đa phương tiện, vui lòng nhấp vào:  
https://www.multivu.com/players/uk/8913051-special-program-xi-jinping-classical-literary-quotes-airs-
cmg/ 

Chương trình đặc biệt do CGTN sản xuất đã chọn lọc những câu điển tích và câu chuyện lịch sử nổi 
tiếng từ tác phẩm kinh điển thời Trung Quốc cổ đại, được Chủ tịch Tập Cận Bình trích dẫn trong các 
bài phát biểu, bài báo và cuộc trò chuyện của ông, thể hiện hiểu biết sâu sắc của ông Tập về nền văn 
hóa truyền thống lâu đời và trí tuệ đúc kết trong nghệ thuật quản trị của người Trung Quốc. 

Phần đầu tiên gồm chín tập đề cập đến các chủ đề bao gồm phát triển xanh, bảo tồn sinh thái, đổi mới, 
mở cửa, đấu tranh với COVID-19, chống tham nhũng và công cuộc xóa đói giảm nghèo thông qua giáo 
dục. 

Laurence Brahm, Nhà kinh tế-Chính trị, Stephen McClure, Cố vấn Khoa học Thông tin của Đại học Vũ 
Hán, Tiến sĩ Jason Blake Cohen, Giáo sư Ưu tú của Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc và Giáo sư 
Đại học Sun Yat-Sen, Lee Barrett, Nhà tạo ảnh hưởng truyền thông xã hội, Alessandro Teixeira, Giáo 
sư Chính sách Công của Đại học Thanh Hoa, Steven White, Phó Giáo sư Đại học Thanh Hoa, Kirk 
Apesland, Nhà tạo ảnh hưởng truyền thông xã hội, cùng Einar Tangen, Nhà bình luận vấn đề thời sự 
đã được mời chia sẻ quan điểm của họ thông qua các cuộc đối thoại trong chương trình. 
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