
BCH ĐOÀN TỈNH BẮC GIANG 

*** 

Số:          -KH/TĐTN-BTG 

         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

      Bắc Giang, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền Đại hội đoàn các cấp, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022-2027 

 tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII 

---------- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 179-KH/TĐTN-TCKT ngày 21/9/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; 

căn cứ Kế hoạch số 440-KH/TĐTN-BTG ngày 08/11/2021 của Trung ương 

Đoàn về tuyên truyền Đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đoàn các cấp Đại hội Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022-2027 tiến tới Đại hội 

Đoàn toàn quốc lần thứ XII như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và toàn 

xã hội về ý nghĩa, tinh thần, các nội dung cơ bản của Đại hội Đoàn; tuyên truyền 

những kết quả chủ yếu đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các 

cấp trong nhiệm kỳ qua; các chủ trương, định hướng lớn công tác đoàn và phong 

trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027; khẳng định được vai trò của tổ chức 

Đoàn, sự đóng góp của thế hệ trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

tạo sự quan tâm, ủng hộ, cổ vũ cho Đại hội Đoàn các cấp; thu hút sự quan tâm, 

đồng thuận của xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. 

- Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí thi đua sôi nổi, động viên 

tuổi trẻ toàn tỉnh hăng hái thi đua rèn luyện, học tập, lao động, lập thành tích 

chào mừng Đại hội đoàn các cấp. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong tổ 

chức Đoàn; đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, kịp thời các hoạt động trước, 

trong và sau Đại hội. Tổ chức tốt việc lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh 

niên vào văn kiện Đại hội; huy động sự tham gia đông đảo của đoàn viên và các 

lực lượng xã hội. 

- Trong công tác tuyên truyền cần phát huy tối đa tinh thần sáng tạo, đổi 

mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, không gian mạng để xây dựng các 

ấn phẩm tạo tính tương tác, lan tỏa rộng rãi. 

- Nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp với đối 

tượng, có sức thuyết phục, tạo ấn tượng sâu sắc; phải đảm bảo tính thiết thực, 

hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 
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II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền về 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.
1
 

2. Tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh; về vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

vai trò, sự cống hiến của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

3. Tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc, Đại 

hội Đoàn tỉnh Bắc Giang, Đại hội Đoàn của địa phương, đơn vị và các phong 

trào hành động cách mạng của thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ. 

4. Tuyên truyền về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

trong giai đoạn 2017-2022, tập trung tuyên truyền về kết quả nổi bật triển khai 3 

phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích 

bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, 

“Đồng hành với thanh niên 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”.
2
  

5. Tuyên truyền về tình cảm, những đề xuất, nguyện vọng chính đáng của 

cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và sự tin tưởng, kỳ vọng của đông đảo nhân 

dân với Đại hội.  

6. Tuyên truyền về ý nghĩa của Đại hội; các hoạt động, diễn biến của Đại 

hội; công tác chuẩn bị, tổ chức và không khí của Đại hội; các nội dung đã được 

thông qua tại Đại hội, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, 

chính quyền địa phương, đơn vị; phản ánh kịp thời các phát biểu, thảo luận của 

đại biểu Đại hội; kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các cấp; 

sự quan tâm của thanh niên, xã hội đến các nội dung Đại hội.  

7. Tuyên truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin 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. 

III. CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN 

1. Đợt 1: Từ tháng 01/2022 đến thời điểm hoàn thành Đại hội đoàn cấp cơ 

sở (30/4/2022) 

- Tuyên truyền theo định hướng tại mục II của Kế hoạch này. 

                                                           
1
 Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và 

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Công 

văn số 675-CV/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 

2022-2027 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 165-NQ/TU ngày ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các 

văn bản của cấp ủy địa phương, đơn vị về Đại hội Đoàn. 

2
 Tập trung những mô hình, cách làm sáng tạo, các gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, các khối 

đối tượng; kết quả và kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội đoàn các cấp; các công trình, phần việc tiêu 

biểu của cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh thiếu nhi trong và ngoài nước chào mừng Đại hội; tuyên truyền, thông 

tin về nội dung tổng hợp các ý kiến đóng góp văn kiện, các hiến kế ý tưởng xây dựng Đoàn. 
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- Các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở tổ chức hưởng ứng, phát động đợt thi đua 

chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

- Bên cạnh các nội dung trên, từng cấp thực hiện các nội dung cụ thể sau: 

- Đối với cấp tỉnh:  

+ Tuyên truyền về việc chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở; kết quả và kinh 

nghiệm rút ra từ việc chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở; kết quả tổ chức Đại hội 

Đoàn cấp cơ sở. 

+ Xây dựng chuyên mục “Ấn phẩm tuyên truyền Đại hội” trên website 

của Tỉnh đoàn và chuyên mục “Hướng tới Đại hội Đoàn các cấp” trên địa chỉ  

Fanpage do Tỉnh đoàn quản lý; xây dựng và đăng tải các sản phẩm tuyên truyền 

Đại hội, đồng thời phát hành đến cơ sở. Phối hợp với các cơ quan báo chí, 

truyền hình địa phương và Trung ương để tuyên truyền về công tác chỉ đạo Đại 

hội Đoàn cấp cơ sở. 

+ Triển khai Cuộc thi sáng tác biểu trưng, ấn phẩm tuyên truyền Đại hội 

(từ 01/3/2022 - 30/4/2022); Cuộc thi viết với chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Giang - Tự 

hào truyền thống, khát vọng dựng xây” (từ 01/4/2022 - 30/6/2022); Cuộc thi vẽ 

tranh “Thiếu nhi Bắc Giang tiến bước lên Đoàn” (từ 01/3/2022 - 15/5/2022). 

(Có thể lệ riêng đối với mỗi Cuộc thi). 

+ Tổ chức chỉnh sửa, bổ sung tư liệu “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

và phong trào thanh niên tỉnh Bắc Giang” và số hóa tài liệu (từ 01/3/2022 - 

01/8/2022). 

+ Triển khai Cuộc thi sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội Đoàn toàn 

quốc lần thứ XII do Trung ương chỉ đạo (từ 22/12/2021 đến 28/02/2022). 

- Đối với cấp huyện: 

+ Tuyên truyền công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội cấp cơ sở, tiến tới tổ 

chức thành công Đại hội đoàn cấp huyện; ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên 

thanh niên và đông đảo nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội đoàn các cấp. 

+ Xây dựng chuyên mục “Hướng tới Đại hội Đoàn các cấp” trên địa chỉ 

Facebook do Đoàn cấp huyện quản lý; xây dựng và đăng tải các ấn phẩm tuyên 

truyền Đại hội. Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình địa phương để 

tuyên truyền về công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp cơ sở và công tác chuẩn bị 

Đại hội Đoàn cấp huyện. 

+ Chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc cách 

mạng chào mừng thành công Đại hội đoàn cấp cơ sở và làm tiền đề cho các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội đoàn cấp huyện (tổ chức trong tháng 

4/2022). 

+ Triển khai các Cuộc thi do Trung ương và tỉnh triển khai đến các khối 

đối tượng, đảm bảo phù hợp, lan tỏa, rộng khắp. 

- Đối với cấp cơ sở: 

+ Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của địa phương, đơn vị, đặc biệt 

là sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương, 

đơn vị; các kỳ Đại hội đoàn cấp cơ sở; kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Giang trong 5 năm qua. 
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+ Thi công các công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội đoàn 

cấp cơ sở, cấp huyện. 

+ Xây dựng chuyên mục “Hướng tới Đại hội Đoàn các cấp” trên 

Facebook do tổ chức Đoàn quản lý; xây dựng và đăng tải các ấn phẩm tuyên 

truyền Đại hội trên mạng xã hội. Đồng thời, tổ chức đa dạng hóa hình thức tuyên 

truyền trực tiếp thông qua Chương trình “Phát thanh thanh niên”, treo các pa-nô, 

khẩu hiệu, áp-phích tuyên truyền về Đại hội tại trụ sở làm việc, các tuyến 

đường, nơi đông người qua lại ở địa phương, cơ quan, đơn vị… 

 + Tuyên truyền về công tác tổ chức Đại hội, kết quả tổ chức Đại hội cấp 

cơ sở: tóm tắt các chỉ tiêu, tiêu chí đạt được sau một nhiệm kỳ, tóm tắt phương 

hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; tinh thần, sự quan tâm của đoàn viên, 

thanh niên và nhân dân đến Đại hội, không khí của Đại hội; kết quả bầu cử, 

Nghị quyết Đại hội và các hoạt động chào mừng thành công Đại hội. 

+ Tổ chức liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng chào 

mừng Đại hội Đoàn cấp cơ sở. 

2. Đợt 2: Từ sau Đại hội đoàn cấp cơ sở đến Đại hội đoàn cấp huyện (Từ 

01/5/2022 - 15/7/2022) 

- Tiếp tục tuyên truyền theo định hướng tại mục II kế hoạch này. 

- Bên cạnh các nội dung trên, từng cấp thực hiện các nội dung cụ thể sau: 

- Đối với cấp tỉnh:  

+ Tuyên truyền về việc chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện; kết quả và kinh 

nghiệm rút ra từ việc chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện. 

+ Tiếp tục xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền đăng tải trong chuyên mục 

“Ấn phẩm tuyên truyền Đại hội” trên website của Tỉnh đoàn và Fanpage do Tỉnh 

đoàn quản lý. Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình địa phương và 

Trung ương để tuyên truyền về công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp huyện. 

+ Xây dựng mẫu ứng dụng công nghệ số trong xây dựng, lưu hành tài 

liệu, văn kiện Đại hội Đoàn cấp huyện, quản lý thông tin đại biểu dự Đại hội và 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

+ Tổng kết và tuyên truyền về kết quả các Cuộc thi hướng tới Đại hội Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027. Công bố 

và tuyên truyền rộng rãi biểu trưng chính thức của Đại hội đoàn cấp tỉnh.  

+ Tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi ý kiến của đoàn viên, 

thanh niên và nhân dân về văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII. 

- Đối với cấp huyện: 

+ Tuyên truyền kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của 

địa phương, đơn vị, tập trung vào các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển 

hình tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, các khối đối tượng, các con số ấn tượng, 

các công trình thanh niên tiêu biểu sau khi kết thúc Đại hội đoàn cấp cơ sở. 

+ Ứng dụng công nghệ số trong xây dựng, lưu hành tài liệu, văn kiện Đại 

hội Đoàn cấp huyện, quản lý thông tin đại biểu dự Đại hội và phòng chống dịch 

Covid-19. 
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+ Xây dựng avatar và ảnh bìa facebook hướng tới chào mừng Đại hội 

đoàn cấp huyện và tổ chức cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên toàn huyện 

đồng loạt sử dụng, hưởng ứng, lan tỏa. 

+ Tổ chức thông tin nhanh về kết quả Đại hội Đoàn cấp huyện. Xây dựng 

Chương trình, Kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn cấp huyện. 

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, công trình thanh 

niên chào mừng Đại hội Đoàn cấp huyện và chào mừng thành công Đại hội 

Đoàn cấp huyện (liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng cấp 

huyện). 

- Đối với cấp cơ sở: 

+ Tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt và xây dựng Kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp cơ sở của địa phương, đơn vị. 

+ Tuyên truyền về hoạt động của Đoàn đại biểu của địa phương, đơn vị 

tham gia Đại hội Đoàn cấp huyện. 

+ Tuyên truyền kết quả Đại hội Đoàn cấp huyện, Nghị quyết Đại hội Đoàn 

cấp huyện, tóm tắt các chỉ tiêu, số liệu, nội dung thi đua trong nhiệm kỳ mới. 

+ Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt 

động, cuộc thi do Đoàn cấp trên triển khai hướng tới Đại hội Đoàn các cấp. 

3. Đợt 3: Từ sau Đại hội Đoàn cấp huyện đến Đại hội Đoàn cấp tỉnh (Từ 

15/7/2022 - 30/9/2022) 

- Tiếp tục tuyên truyền các nội dung theo mục II của kế hoạch này. 

- Tuyên truyền các hoạt động, phong trào thi đua của các cấp bộ Đoàn và 

tuổi trẻ toàn tỉnh chào mừng Đại hội gắn với tuyên truyền, kỷ niệm 75 năm 

Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022); 77 năm Ngày Cách mạng 

tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng 

hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)… 

Bên cạnh các nội dung trên, từng cấp thực hiện các nội dung cụ thể sau: 

- Đối với cấp tỉnh:  

+ Trước Đại hội Đoàn cấp tỉnh: Tuyên truyền Chủ đề, khẩu hiệu hành 

động Đại hội; biểu trưng chính thức của Đại hội; các đại biểu, các đoàn đại biểu 

dự Đại hội Đại hội; tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và nhân dân 

gửi tới Đại hội.  

Tuyên truyền kết quả tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện; điểm mới trong 

công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở. 

Tuyên truyền các kỳ Đại hội Đoàn cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn qua các thời 

kỳ, các con số ấn tượng, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

trong nhiệm kỳ 2017-2022. 

Xây dựng các sản phẩm truyền thông (Trailer giới thiệu đại hội, Avatar 

Facebook, Ảnh bìa Facebook…), đồng thời chỉ đạo các cấp bộ đoàn và đoàn 

viên trong tỉnh đồng loạt sử dụng, hưởng ứng. 

Tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi ý kiến của đoàn viên, thanh 

niên và nhân dân về văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII. 
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Ứng dụng công nghệ số trong xây dựng, lưu hành tài liệu, văn kiện Đại 

hội Đoàn, quản lý thông tin đại biểu dự Đại hội và phòng chống dịch Covid-19. 

 Phát động 17 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XVII Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang. 

+ Trong thời gian diễn ra Đại hội: Tuyên truyền các hoạt động diễn ra 

trong khuôn khổ Đại hội; tình hình đại biểu dự Đại hội; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ 

tuổi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa XVII; kết quả 

bầu cử trong Đại hội. 

+ Sau khi kết thúc Đại hội: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

thao chào mừng Đại hội. Tổ chức vinh danh 17 công trình thanh niên tiêu biểu 

chào mừng Đại hội. Tổ chức thông tin nhanh kết quả Đại hội Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII. 

- Đối với cấp huyện và cấp cơ sở 

+ Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp huyện nhiệm 

kỳ 2022-2027. 

+ Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, hoạt động nhằm cụ thể hóa 

Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở. 

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng tới Đại hội Đoàn cấp tỉnh 

lần thứ XVII. 

+  Tuyên truyền về hoạt động của Đoàn Đại biểu cấp huyện tham dự Đại 

hội Đoàn cấp tỉnh và những đóng góp với Đại hội. 

+ Tuyên truyền về kết quả Đại hội Đoàn cấp tỉnh, những chỉ tiêu, nhiệm 

vụ trọng tâm, kết quả bầu cử và nội dung cụ thể của nghị quyết Đại hội Đoàn 

cấp tỉnh. 

+ Tham gia một số nội dung trưng bày theo chỉ đạo riêng của Ban Tổ 

chức Đại hội Đoàn cấp tỉnh. 

 4. Đợt 4: Từ sau Đại hội Đoàn cấp tỉnh đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần 

thứ XII (từ 01/10/2021 đến Đại hội Đoàn toàn quốc)  

 + Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang 

lần thứ XVII” trên không gian mạng (Từ 01/11/2022 - 01/12/2022). 

+ Tổ chức các hoạt động từ tỉnh đến cơ sở chào mừng Đại hội Đoàn toàn 

quốc lần thứ XII. 

+ Tuyên truyền về Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang tham dự Đại hội Đoàn 

toàn quốc lần thứ XII và các hoạt động của Đoàn. 

+ Chỉ đạo sát sao đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị 

quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII” trên không gian mạng do Tỉnh 

đoàn tổ chức. 

+ Tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh 

Bắc Giang lần thứ XVII. 

 + Tuyên truyền Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XVII. 
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 + Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đoàn cấp 

tỉnh, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; các công 

trình, phần việc tiêu biểu của các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh thiếu nhi chào 

mừng Đại hội Đoàn XII.  

+ Tuyên truyền những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022; ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung 

chính của Đại hội. 

+ Tuyên truyền về kết quả sau các phiên làm việc của Đại hội; thông tin và 

tổ chức cho đoàn viên, thanh niên theo dõi trực tuyến phiên trọng thể của Đại hội. 

+ Kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư thứ nhất, Bí thư 

Trung ương Đoàn, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm 

tra Trung ương Đoàn.  

5. Đợt 5: Ngay sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII 

Các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tập trung tuyên truyền: 

- Thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; thông tin nhanh về 

các kết quả, các nội dung chính của Đại hội.  

- Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.  

- Việc tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 

Đoàn toàn quốc lần thứ XII.  

- Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của 

tuổi trẻ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.  

- Dư luận tích cực của nhân dân nói chung, đoàn viên, thanh niên nói 

riêng về kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.  

6. Bên cạnh các nội dung theo 05 đợt tuyên truyền nói trên, trong quá trình 

diễn ra Đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, cần đặc biệt 

coi trọng việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên; tuyên 

truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thế lực thù địch, bảo 

vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế 

lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, đặc biệt là bảo vệ hình ảnh tổ chức 

Đoàn, cán bộ đoàn, đấu tranh với việc lợi dụng góp ý vào dự thảo các văn kiện 

Đại hội, công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp để xuyên tạc, chống phá.  

IV. HÌNH THỨC, HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền trực quan 

- Các cấp bộ Đoàn chủ động thiết kế các mẫu sản phẩm và đẩy mạnh 

tuyên truyền trực quan cho Đại hội thông qua hệ thống pa-nô, áp-phích, 

băngrôn, cờ phướn, giàn không gian, cổng chào, màn hình Led, hộp đèn quảng 

cáo… tại các điểm hoạt động, các trụ sở của tổ chức Đoàn, Hội và trên các tuyến 

phố, nơi đông người qua lại…đảm bảo cảnh quan môi trường, văn minh đô thị.  

- Các cấp bộ đoàn chủ động thiết kế, sử dụng biểu trưng Đại hội của địa 

phương, đơn vị, đưa vào các sản phẩm vật dụng, quà tặng, các ấn phẩm tuyên 

truyền; in, dán trên các phương tiện, đồ dùng cá nhân; gắn biển đăng ký công 

trình, phần việc thanh niên… 
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- Tổ chức triển lãm, trưng bày về lịch sử Đoàn, các kỳ Đại hội Đoàn, các 

sản phẩm, công trình của thanh thiếu nhi chào mừng Đại hội trong khuôn khổ 

Đại hội Đoàn các cấp. 

2. Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông  

- Các cấp bộ đoàn chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình 

tuyên truyền về Đại hội đoàn các cấp. Phối hợp mở các chuyên đề, chuyên mục, 

trailer phát thanh, làm các phóng sự, chiếu phim tư liệu về lịch sử Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh. Chú trọng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh ở cơ sở. 

- Các website của Đoàn, trang mạng xã hội (fanpage, facebook...) của cấp 

bộ Đoàn, đoàn viên thiết kế và đưa nội dung chào mừng Đại hội đoàn các cấp 

trên giao diện trang chủ. Thiết kế khung hình (frame), khung avatar, hình 

cover… trên các nền tảng mạng xã hội. 

 - Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền về 

Đại hội góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; 

nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về Đại 

hội; cung cấp thông tin chính xác, hiệu quả, kịp thời tới cán bộ, đoàn viên, thanh 

niên về công tác tổ chức Đại hội.  

 - Xây dựng các phóng sự, clip ngắn phản ánh về Đại hội Đoàn các thời 

kỳ; các kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; kết quả thực hiện 

các chỉ tiêu, đề án của Đại hội. Xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại 

tuyên truyền về những kết quả nổi bật của Đại hội.  

3. Tuyên truyền thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên 

và các diễn đàn, giao lưu, đối thoại 

- Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và 

cán bộ đoàn trong việc cung cấp thông tin, định hướng tin cậy, chính xác về Đại 

hội cho đoàn viên, thanh niên trong thời gian trước, trong, sau Đại hội. 

- Phát huy vai trò của các tổ dư luận xã hội trong việc nắm bắt tâm tư 

nguyện vọng và các góp ý phản biện của đoàn viên, thanh niên và xã hội đối với 

công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi để nghiên cứu tiếp thu trong quá 

trình xây dựng văn kiện và tổ chức Đại hội.  

- Tổ chức rộng rãi các diễn đàn, các sinh hoạt, tọa đàm nhằm lấy ý kiến 

góp ý của đông đảo đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân cho văn kiện 

Đại hội đoàn các cấp và các vấn đề về công tác thanh niên, tạo sự quan tâm ủng 

hộ của thanh niên và xã hội đối với các phong trào và hoạt động của Đoàn. 

- Tăng cường tổ chức các hoạt động đối thoại, giao lưu giữa tổ chức đoàn, 

đoàn viên, thanh niên với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các lực lượng xã hội; 

giữa Bí thư Đoàn các cấp với đoàn viên, thanh thiếu nhi để tạo sự quan tâm chỉ 

đạo, tạo điều kiện và đóng góp, hiến kế cho công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi.  

4. Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục 

thể thao 

- Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị và diễn biến của dịch 

bệnh Covid-19, các cấp bộ đoàn tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật; tuyên 



9 

truyền các ca khúc cách mạng, ca khúc viết về Đoàn và tuổi trẻ bằng nhiều hình 

thức như: Tổ chức các cuộc thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, xây dựng các video 

clip với phong cách phù hợp với thanh niên... Đẩy mạnh phong trào rèn luyện 

thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, chú trọng các loại hình thể dục thể thao quần 

chúng đang được giới trẻ yêu thích như: flash mob, aerobic, khiêu vũ thể thao, 

dân vũ, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông… Đối với mỗi hoạt động văn hóa, hội 

diễn văn nghệ, giải thi đấu thể thao cần gắn với chủ đề lập thành tích chào mừng 

Đại hội đoàn các cấp.  

- Đoàn cấp huyện căn cứ điều kiện thực tiễn chỉ đạo tổ chức liên hoan các 

nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng chào mừng thành công Đại hội Đoàn cấp 

cơ sở (xong trước 30/4) và tổ chức liên hoan cấp huyện (xong trước 15/7). 

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 

thành công Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII vào tháng 10/2022. 

5. Phát hành sản phẩm truyền thông hướng tới Đại hội  

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chỉnh sửa, bổ sung lịch sử Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Bắc Giang và ứng dụng công nghệ 

số để phát hành. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng bộ công cụ 

truyền thông (infographic, video clip) và đăng tải trên các trang thông tin điện 

tử, địa chỉ mạng xã hội do Tỉnh đoàn quản lý. 

Các cấp bộ đoàn căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị để xây 

dựng, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền. 

6. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình 

chào mừng và tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu  

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh vào thời điểm trước, trong và sau Đại hội.  

- Tổ chức hội nghị tuyên dương, gặp mặt, tôn vinh những mô hình, cách 

làm sáng tạo, các gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác. Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tuyên dương gương mặt trẻ tỉnh Bắc Giang tiêu 

biểu năm 2022 vào tháng 12/2022. 

- Tổ chức gắn biển các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu của cấp 

bộ đoàn và đoàn viên thanh thiếu nhi chào mừng Đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn tổ chức tuyên dương 17 công trình thanh niên tiêu biểu chào mừng Đại hội 

Đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII vào tháng 9/2022. 

- 100% Đoàn cấp cơ sở, cấp huyện tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành 

động” chào mừng thành công Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, Đại 

hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức phát động đợt thi đua chào mừng Đại 

hội Đoàn các cấp vào tháng 12/2021; tổ chức 17 ngày cao điểm chào mừng Đại 

hội Đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII vào tháng 9/2022. 

- Mỗi Đoàn cấp huyện, Đoàn xã, phường, thị trấn thành lập và duy trì hoạt 

động của 01 Tổ đấu tranh trên không gian mạng. Riêng Đoàn TN Công an tỉnh 

thành lập 02 Tổ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không 

gian mạng. 
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 7. Hưởng ứng các Cuộc thi do Trung ương Đoàn tổ chức và triển 

khai các Cuộc thi cấp tỉnh 

- Trung ương Đoàn triển khai các Cuộc thi cấp trung ương, cụ thể: 

+ Cuộc thi sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 

XII (từ 22/12/2021 đến 28/02/2022) và các Cuộc thi biểu diễn ca khúc chính 

thức của đại hội (Có Kế hoạch riêng của Trung ương). 

+ Trung ương Đoàn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại 

hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trong năm 2023. 

- Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh triển khai các Cuộc thi cấp tỉnh, cụ thể: 

+ Cuộc thi sáng tác biểu trưng, ấn phẩm tuyên truyền Đại hội Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang (từ 01/3/2022 - 30/4/2022); 

+ Cuộc thi viết với chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Giang - Tự hào truyền thống, 

khát vọng dựng xây” (từ tháng 01/4/2022 - 30/6/2022); 

+ Cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Bắc Giang tiến bước lên Đoàn” (từ 

01/3/2022 - 15/5/2022) 

+ Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ 

XVII” trên không gian mạng (Từ 01/11/2022 - 01/12/2022). 

- Các cấp bộ đoàn từ huyện đến cơ sở căn cứ điều kiện thực tế có thể tổ 

chức các cuộc thi tìm hiểu về Đại hội Đoàn các cấp, tìm hiểu Nghị quyết Đại hội 

Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 với các hình thức phù hợp, hiệu quả. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp tỉnh 

- Giao Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc 

Giang lần thứ XVII tham mưu các nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Đại 

hội Đoàn cấp tỉnh. 

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn là đơn vị thường trực hướng dẫn, kiểm 

tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch. Chủ trì phối hợp với các ban, đơn vị của 

Tỉnh đoàn, phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tuyên truyền về 

Đại hội Đoàn các cấp theo kế hoạch. Chủ trì tham mưu công tác tuyên truyền 

trên không gian mạng. Chủ trì tham mưu các ấn phẩm tuyên truyền về Đại hội 

Đoàn các cấp. Xây dựng và duy trì chuyên mục “Ấn phẩm tuyên truyền Đại hội” 

trên website Tỉnh đoàn, Facebook Tỉnh đoàn. Chủ trì tham mưu, triển khai Cuộc 

thi sáng tác biểu trưng, ấn phẩm tuyên truyền Đại hội; Cuộc thi viết với chủ đề 

“Tuổi trẻ Bắc Giang - Tự hào truyền thống, khát vọng dựng xây”. Chủ trì tham 

mưu tổ chức chỉnh sửa, bổ sung “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong 

trào thanh niên tỉnh Bắc Giang”. 

- Giao Ban Phong trào thanh niên Tỉnh đoàn tham mưu chỉ đạo thực hiện 

các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp; hướng 

dẫn các đơn vị đăng ký và đề xuất công trình thanh niên tiêu biểu. 

- Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn chủ trì tham mưu việc tổ chức 

lấy ý kiến của đoàn viên, thanh niên và nhân dân vào các văn kiện Đại hội; hiến 

kế xây dựng Đoàn; các hoạt động đối thoại thanh niên, đối thoại, giao lưu gặp 
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gỡ với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền; xây dựng mẫu ứng dụng công nghệ số 

trong xây dựng, lưu hành tài liệu, văn kiện Đại hội Đoàn cấp huyện, quản lý 

thông tin đại biểu dự Đại hội và phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Giao Ban Công tác Đội và phong trào thiếu nhi chủ trì, phối hợp với 

Nhà Văn hóa thiếu nhi Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động của thiếu nhi chào 

mừng Đại hội Đoàn các cấp. Chủ trì tham mưu, phối hợp Hội đồng Đội tỉnh tổ 

chức Cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Bắc Giang tiến bước lên Đoàn”. 

2. Cấp huyện 

- Căn cứ kế hoạch của Tỉnh đoàn, các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc 

xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp gửi về Tỉnh đoàn (qua 

Ban Tuyên giáo) trước ngày 20/01/2022.  

- Xây dựng danh mục các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp gửi 

về Tỉnh đoàn (qua Ban Phong trào thanh niên) trước ngày 01/3/2022. 

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung theo kế hoạch, đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch bệnh và điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. 

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng các cuộc thi, 

hoạt động do Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh triển khai. 

 - Tổ chức phát động các phong trào thi đua, đợt sinh hoạt thiết thực, hiệu 

quả chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. 

- Tổ chức nắm chắc tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên 

và các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau Đại hội. Kịp thời báo cáo tình hình 

theo định kỳ và khi có tình huống phát sinh. 

- Trong quá trình tổ chức tuyên truyền, đề nghị các địa phương, đơn vị gửi 

các video, clip, hình ảnh, phóng sự chuyên đề về Tỉnh đoàn để tuyên truyền qua 

email bantuyengiaotdbg@gmail.com. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đoàn các cấp, Đại hội Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022-2027 tiến tới 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đơn 

vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo, Ban TNCN&ĐT Trung ương 

Đoàn (B/c); 

- Văn phòng, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận 

Tỉnh ủy (B/c); 

- Các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn (T/h); 

- Các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc (T/h); 

- Lưu: TCKT, BTG. 

T.M BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Giáp Xuân Cảnh 
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