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                   * 

         Số 70-HD/BTG 

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Hương Trà, ngày 15 tháng 11 năm 2022 

HƯỚNG DẪN 
tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, 

nhiệm kỳ 2022 - 2027 

-----    
  

Căn cứ Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU, ngày 09/11/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về việc "Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027", Ban Tuyên giáo Thị ủy hướng 

dẫn công tác tuyên truyền Đại hội như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân 

và thanh thiếu nhi nắm bắt đầy đủ về ý nghĩa, tinh thần, các nội dung cơ bản của 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; những kết quả chủ yếu đạt được trong thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; các chủ trương, định hướng 

lớn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

- Khẳng định vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ Hương Trà trong sự nghiệp xây dựng, 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tạo được sự quan tâm, ủng hộ, cổ vũ của 

toàn xã hội cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, góp phần xây dựng, củng cố 

tổ chức Đoàn vững mạnh, đồng thời thúc đẩy sự phát triển, đồng lòng của toàn xã 

hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. 

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền Đại hội góp phần củng cố, bồi đắp 

niềm tin của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với Đảng, Nhà nước, cũng như 

sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; cổ vũ, phát huy tiềm năng và sức 

sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị; 

tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện, khởi nghiệp, lập nghiệp, 

phát triển toàn diện; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực cho sự phát 

triển nhanh và bền vững đất nước. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động tuyên truyền Đại hội phải bảo đảm đúng định hướng, hiệu 

quả, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với việc tiếp tục triển khai 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV; tạo sự ủng 

hộ, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, thu hút đông đảo sự quan tâm của nhân dân 

và đoàn viên, thanh thiếu nhi trong, ngoài nước. 
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II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội, đặc biệt là Chỉ thị 

số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; công tác chuẩn bị 

tổ chức Đại hội, khẳng định tầm vóc, ý nghĩa các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc, nhất 

là Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

2. Quá trình ra đời, phát triển và những chặng đường lịch sử vẻ vang của 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và vai trò, sự cống hiến của tuổi trẻ Việt 

Nam, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống 

nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; các phong 

trào hành động cách mạng của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của cách mạng Việt Nam qua các kỳ Đại hội; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các 

cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, ngành và xã hội đối với công 

tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. 

3. Kết quả nổi bật công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn 

2017 - 2022, đặc biệt là 03 phong trào cách mạng “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ 

sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 03 chương trình “Đồng hành với 

thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp”, 

“Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao 

thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”; những mô hình, cách làm sáng tạo, gương điển 

hình tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác; các công trình, phần việc tiêu biểu của Đoàn 

các cấp và đoàn viên thanh niên thị xã Hương Trà chào mừng Đại hội; nội dung tổng 

hợp các ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội, các hiến kế ý tưởng xây dựng Đoàn. 

4. Diễn biến và không khí của Đại hội; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước; các phát biểu, thảo luận của đại biểu; kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII; sự quan tâm, 

tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và đoàn viên, thanh thiếu 

nhi trong và ngoài nước đối với Đại hội. 

5. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về tổ chức Đoàn 

và công tác cán bộ Đoàn, bảo vệ hình ảnh cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên 

trước, trong và sau Đại hội. 

6. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM  

Tùy thuộc vào điều kiện, tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, có thể tổ 

chức tuyên truyền kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp, như:  

1. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, mạng xã hội 

(Facebook, Zalo, Youtube...); tổ chức các cuộc thi, các hoạt động, các bộ sản phẩm 

tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội. 

2. Tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử...); 

tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị nội bộ cấp ủy, hội nghị báo cáo viên, 

sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức các hoạt động văn 

hóa nghệ thuật, tuyên truyền các ca khúc cách mạng, ca khúc viết về Đoàn và tuổi 



3 
 

trẻ; phát động phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại (chú trọng 

các loại hình thể dục thể thao lành mạnh). 

3. Phát động các phong trào thi đua yêu nước; tuyên dương, gặp mặt, tôn vinh 

những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực; 

tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội… 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy: chỉ đạo công tác tuyên truyền 

Đại hội bảo đảm thiết thực, phù hợp. Lồng ghép tuyên truyền trong bản tin sinh hoạt 

chi bộ, bản tin, trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 

cấp thị xã 

- Phối hợp chỉ đạo, triển khai các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên 

và các tầng lớp Nhân dân.  

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã hướng dẫn các chi đoàn trực 

thuộc triển khai tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, 

hiệu quả. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã 

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông; phối hợp phát hiện và 

tham mưu xử lý các hành vi vi phạm, đưa thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, 

Nhà nước và nhân dân ta.  

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Thị ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, cổ động trực quan, nhất là trên pano, áp phích, tranh ảnh và các hoạt động văn 

hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… chào mừng, phù hợp với tình hình thực tế. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã: xây dựng kế hoạch 

triển khai các tuyến tin, bài, phóng sự, chương trình tuyên truyền trước, trong và sau 

Đại hội; đăng tải ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Đại hội. 

Chú trọng khai thác thông tin tư liệu chính thống, những vấn đề có ý nghĩa tuyên 

truyền giáo dục sâu sắc về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho các tầng lớp nhân 

dân, nhất là cán bộ, đảng viên, thanh niên. 

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027! 

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Đội dự bị tin cậy của Đảng 

Cộng sản Việt Nam! 

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa 

của thanh niên! 

4. Tuổi trẻ Việt Nam: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo! 

5. Tuổi trẻ Việt Nam tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh! 

6. Tuổi trẻ Việt Nam dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây dựng hoài bão lớn! 
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7. Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên! 

8. Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước! 

9. Thanh niên Việt Nam xung kích tham gia hiện thực hóa khát vọng xây dựng 

đất nước phồn vinh, hạnh phúc! 

10. Tuổi trẻ Việt Nam xung kích trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia! 

11. Tuổi trẻ Việt Nam thực hiện sứ mệnh chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số! 

12. Thanh niên Việt Nam xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! 

13. Thanh niên Việt Nam xung kích, chủ động hội nhập quốc tế! 

14. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đồng hành cùng sự phát triển 

của thanh niên Việt Nam! 

15. Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng! 

16. Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện 

về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và hành động! 

17. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

18. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

19. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

20. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn được đăng 

tải trên Trang Thông tin điện tử của Thị ủy Hương Trà tại địa chỉ: https: 

thiuyhuongtra.vn. Đề nghị các địa phương, đơn vị khai thác, sử dụng để triển khai 

công tác tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên 

địa bàn thị xã.  

 

Nơi nhận:                                                                                                            TRƯỞNG BAN                                                                                                        
- Ban Tuyên giáo TU,  để                                                                                

- Thường trực Thị ủy,  b/c 

- Các TCCS Đảng,    

- UBMT và các đoàn thể thị xã, 

- Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao,                                                      Lê Nhật Minh 
- Lưu BTG.      
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