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HƯỚNG DẪN 
Công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân – Chính – Đảng 

Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS  

Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội đại biểu  

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 

--------- 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 75-HD/TĐTN-BTG ngày 15/12/2021 của Ban 

Thường vụ Thành Đoàn về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS  

Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong 

công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Đoàn Khối hướng dẫn các cơ sở Đoàn 

thực hiện công tác tuyên truyền cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo đoàn viên, thanh niên Khối về ý 

nghĩa, tinh thần, các nội dung cơ bản của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các 

cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân – Chính – Đảng 

Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV (gọi tắt là Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV), 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI 

(gọi tắt là Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XI) và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII (gọi tắt là Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 

XII), nhiệm kỳ 2022 – 2027, qua đó tạo sự quan tâm, ủng hộ, cổ vũ cho Đại hội 

Đoàn các cấp. 

- Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát động không khí thi đua 

sôi nổi, rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên Khối Dân – Chính – Đảng Thành 

phố chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. 

2. Yêu cầu: 

-  Công tác tuyên truyền đảm bảo xuyên suốt trước, trong và sau Đại hội; 

hình thức tuyên truyền đổi mới, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin, phát huy hiệu quả không gian mạng và các công cụ truyền thông đa phương 

tiện, tiết kiệm, hiệu quả và đồng bộ từ cấp Khối đến cơ sở. 

- Công tác tuyên truyền Đại hội cần phù hợp với điều kiện, đặc điểm của 

từng cơ quan, đơn vị, ở từng giai đoạn theo phương châm “Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 
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II. CHỦ THỂ - ĐỐI TƯỢNG: 

1. Chủ thể tuyên truyền: Các cơ sở Đoàn thuộc Khối Dân – Chính – 

Đảng Thành phố. Trong đó lưu ý một số vấn đề: 

- Các cơ sở Đoàn thực hiện công tác tuyên truyền về Đại hội các chi đoàn 

trực thuộc (đối với Đoàn cơ sở); cấp Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở; Đoàn cấp trên. 

-  Phát huy vai trò của các tập thể, cá nhân điển hình ở mọi lĩnh vực gắn 

với đặc thù tại cơ quan, đơn vị trong tham gia tuyên truyền Đại hội Đoàn các 

cấp. 

2. Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong và 

ngoài Khối. 

III. NỘI DUNG: 

1. Nội dung tuyên truyền chung: 

- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, những thành tựu, đóng góp của Đoàn trong tiến trình cách mạng Việt 

Nam; kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc, truyền thống của ngành, 

đơn vị; vai trò của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền về ý nghĩa Đại hội Đoàn các cấp, trách nhiệm 

của các đại biểu khi tham dự Đại hội. 

- Tuyên truyền về sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ 

quan, đơn vị đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị. 

- Tập trung tuyên truyền về sức sống tổ chức cơ sở Đoàn; vị trí, vai trò, 

những cống hiến của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, trong xây dựng và phát triển của cơ quan, đơn vị. 

- Tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, thanh niên trong 

tham gia Đại hội Đoàn các cấp, góp phần tham gia thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội Đoàn cấp cơ sở và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV, 

nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

- Tuyên truyền về kết quả hoạt động của nhiệm kỳ trước và giới thiệu các 

điểm mới, mang tính đột phá, những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn 

trong phương hướng của nhiệm kỳ tiếp theo. Giới thiệu và tuyên truyền dự thảo 

văn kiện Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV, Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XI và 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

- Tuyên truyền biểu trưng, các ấn phẩm tuyên truyền chính thức, khẩu 

hiệu hành động, các hoạt động, phong trào thi đua của đơn vị, Đoàn Khối Dân – 

Chính – Đảng Thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố trong chào 

mừng Đại hội Đoàn các cấp gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm. 

- Giới thiệu các ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các 

cấp; các tập thể, cá nhân điển hình, đại biểu tham dự Đại hội Đoàn các cấp. 
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- Tiếp tục tuyên truyền về các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố trong 

giai đoạn hiện nay “Yêu nước - Khát vọng, Đạo đức - Trách nhiệm, Tri thức - 

Sáng tạo, Năng động - Văn minh”, gắn với giới thiệu các điển hình thanh niên 

tiêu biểu. Tuyên truyền giới thiệu các phong trào hành động cách mạng, các 

phong trào thi đua gắn với đối tượng, các chương trình hành động, công trình 

thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp.  

- Trước thời gian tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, thực hiện tuyên truyền về 

các hoạt động an sinh xã hội, các công trình, phần việc thanh niên, các ấn phẩm 

tuyên truyền… chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và lan tỏa không khí chào 

mừng Đại hội Đoàn các cấp đến với đoàn viên, thanh niên thuộc Khối; giới thiệu 

về tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Đoàn các cấp và thông 

điệp của đại biểu dự Đại hội. 

- Trong thời gian tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, thực hiện tuyên truyền về 

tình cảm, nguyện vọng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Khối Dân – 

Chính – Đảng Thành phố đối với Đại hội Đoàn các cấp; tuyên truyền về các nội 

dung, diễn biến, mục đích, ý nghĩa, văn kiện, nghị quyết và thư gửi Đại hội của 

Đại hội Đoàn các cấp. 

- Sau ngay thời gian tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, thực hiện tuyên truyền 

nội dung Nghị quyết Đại hội và kết quả công tác nhân sự của Đoàn các cấp (kết 

quả bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp 

trên). 

2. Nội dung tuyên truyền theo đợt: gồm 04 đợt, cụ thể: 

2.1. Đợt 1: Từ tháng 12/2021 đến hết ngày 10/3/2022 (hoàn thành Đại 

hội, Hội nghị cấp cơ sở): 

- Tập trung tuyên truyền về sức sống chi đoàn thông qua giới thiệu hình 

ảnh hoạt động, các số liệu nổi bật, các cách làm hiệu quả, công trình, phần việc 

thiết thực ý nghĩa trong nhiệm kỳ; các gương điển hình tiêu biểu, đặc biệt là 

nhấn mạnh các kết quả của đoàn viên, thanh niên trong tham gia công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 và công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng và 

phát triển lực lượng lớn mạnh. 

- Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên thực hiện khảo sát, 

đóng góp ý kiến vào Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân – 

Chính – Đảng Thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 (theo Kế hoạch số 

183-KH/ĐTN ngày 09/12/2021 của Ban Thường vụ Đoàn Khối). 

- Tuyên truyền các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 và 

phát động đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022) gắn với chào mừng thành công 

Đại hội, Hội nghị cấp cơ sở, Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV, Đại hội Đoàn Thành 

phố lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 
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2.2. Đợt 2, từ ngày 11/3/2022 đến hết ngày 16/4/2022 (hoàn thành Đại 

hội Đoàn Khối lần thứ IV): 

- Tuyên truyền dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV; tập trung 

thông tin về hình ảnh hoạt động, các chỉ tiêu, số liệu nổi bật thể hiện kết quả 

hoạt động các mô hình, cách làm sáng tạo của cấp Khối. 

- Tuyên truyền về các tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình trên các lĩnh 

vực tại cơ quan, đơn vị và các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu của cấp 

Khối, cơ sở đem lại lợi ích cho cộng đồng nhất là trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 và tham gia phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch  

COVID-19 gắn với chào mừng Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV. 

- Lan tỏa không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi và công tác chuẩn bị Đại 

hội Đoàn Khối lần thứ IV gắn với tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước và của ngành, đơn vị. Tập trung các dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và đón Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần; Tháng Thanh niên năm 2022 và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022). 

- Tuyên truyền các ý kiến, mong muốn của đoàn viên, thanh niên gửi gắm 

đến Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV; không khí dân chủ trong Đại hội; sự tham gia 

của các đại biểu dự Đại hội; sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động đối với Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV. 

- Tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội và kết quả công tác nhân sự 

của Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV (kết quả bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 

mới, bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XI). 

- Tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV gắn 

với các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách 

mạng của tuổi trẻ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố trong triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV. 

2.3. Đợt 3, từ ngày 17/4/2022 đến tháng 11/2022 (hoàn thành Đại hội 

Đoàn Thành phố lần thứ XI): 

- Tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội; giới thiệu các dự thảo văn 

kiện trình Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XI, công tác tuyên truyền và đóng 

góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XI.  

- Tuyên truyền về các hoạt động an sinh xã hội, các công trình, phần việc 

thanh niên, đặc biệt là các hoạt động trong tham gia công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19, tham gia phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19 gắn 

với chào mừng thành công Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV và chào mừng Đại hội 

Đoàn Thành phố lần thứ XI. 

- Tuyên truyền về các điểm mới, mang tính đột phá, những quan điểm, 

chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV; công 

tác chuẩn bị, điểm mới trong công tác tổ chức của Đại hội Đoàn Thành phố lần 
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thứ XI. Giới thiệu và tuyên truyền dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn Thành phố lần 

thứ XI và dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

- Tuyên truyền biểu trưng, các ấn phẩm tuyên truyền chính thức, khẩu 

hiệu hành động, các ca khúc sáng tác chào mừng Đại hội Đoàn Thành phố lần 

thứ XI. 

2.4. Đợt 4: Từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2022 (hoàn thành Đại hội 

Đoàn toàn quốc lần thứ XII): 

- Tuyên truyền về các điểm mới, điểm nổi bật mang tính đột phá trong 

phương hướng Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XI và các hoạt động phong trào 

thi đua chào mừng thành công Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XI; tuyên truyền 

kết quả của Đại hội, triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố 

lần thứ XI. 

- Tuyên truyền các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 

XII, công tác tuyên truyền và đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội 

Đoàn toàn quốc lần thứ XII; các ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân với dự 

thảo văn kiện; giới thiệu chủ đề, biểu trưng, khẩu hiệu hành động của Đại hội 

Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

- Tuyên truyền về các hoạt động, công trình, phần việc tiêu biểu của tuổi 

trẻ trong và ngoài nước chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; giới 

thiệu những điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong các hoạt động phong trào 

trên cả nước. 

- Tuyên truyền về các kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi cả nước nhiệm kỳ 2017 - 2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm 

vụ, giải pháp trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xác lập trong dự 

thảo văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đặc biệt là những giải 

pháp lớn, các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với 

thanh niên trong nhiệm kỳ tới. 

- Tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần 

thứ XII. 

3. Bên cạnh công tác tuyên truyền, trong suốt quá trình tổ chức Đại hội 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, cần đặc biệt coi trọng công tác nắm tình hình 

tư tưởng, dư luận thanh niên và các tầng lớp nhân dân; 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 các dự thảo văn kiện Đại hội, công 

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

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN: 

- Công tác tuyên truyền cần đầu tư, đổi mới và đồng bộ trong phương 

thức thực hiện, sử dụng hiệu quả sản phẩm tuyên truyền được Ban Thường vụ 
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Đoàn Khối, Ban Thường vụ Thành Đoàn phát hành và sử dụng đúng mẫu huy 

hiệu Đoàn do Ban chấp hành Trung ương Đoàn thống nhất thông qua các hình 

thức cụ thể như sau: 

+ Đẩy mạnh tuyên tuyền cổ động trực quan, tuyên truyền, giới thiệu về Đại 

hội, Hội nghị Đoàn các cấp thông qua các không gian trực tuyến, triển lãm trực 

tuyến, các trang tin điện tử, trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, tiếp 

tục thực hiện thêm các giải pháp tuyên truyền trực quan (màn hình điện tử, pa-nô, 

băng rôn, áp phích, tranh cổ động…), triển lãm tại các địa điểm công cộng tại trụ 

sở cơ quan, đơn vị…  

+ Tuyên truyền các chuyên mục về Đại hội, các phóng sự, phim tư liệu, 

chương trình “Truyền hình thanh niên”, chương trình phát thanh “Thanh niên 

Thành phố anh hùng” giới thiệu về tổ chức Đoàn và Đại hội Đoàn các cấp do 

Thành Đoàn thực hiện; tuyên truyền các biểu trưng, tuyến bài tuyên tuyền, các 

hoạt động chào mừng Đại hội trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội 

của cơ quan, đơn vị. 

+ Tùy vào tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị có thể tổ chức cuộc thi 

viết về cảm nghĩ của đoàn viên, thanh niên với Đại hội. 

+ Thực hiện thay đổi khung ảnh đại diện các trang mạng xã hội; chia sẻ 

thông tin, tuyên truyền về Đại hội. 

+ Tổ chức các diễn đàn giao lưu, tọa đàm, câu chuyện truyền cảm hứng 

với các văn nghệ sĩ nổi tiếng, cựu cán bộ Đoàn các thời kỳ, các gương điển hình 

thanh niên được tuyên dương trong thời gian qua, các nhà khoa học, chuyên 

gia... nhằm khảo sát nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những ý kiến phản hồi của 

đoàn viên, thanh niên và xã hội đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên 

cho văn kiện Đại hội Đoàn và các vấn đề về công tác thanh niên. 

+ Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong 

thanh niên, báo cáo thông tin kịp thời cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và Ban 

Thường vụ Đoàn Khối; định hướng tư tưởng, tạo sự quan tâm ủng hộ của thanh 

niên và xã hội đối với các phong trào và hoạt động của Đoàn TNCS  

Hồ Chí Minh đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm 

sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong thời 

gian trước, trong và sau Đại hội.  

+ Thực hiện tuyên truyền về công tác Đoàn và phong trào thanh niên thông 

qua công tác tuyên dương các gương điển hình tập thể, cá nhân đoàn viên, thanh niên 

tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, các mô hình, công trình, phần việc thanh niên.  

+ Tùy vào tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị và công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng các phong trào, hoạt động văn hóa, nghệ 

thuật, thể dục thể thao chào mừng Đại hội các cấp tại cơ quan, đơn vị; tổ chức 

các cuộc thi tìm hiểu các kỳ Đại hội, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. 

+ Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, thực hiện các công 

trình, phần việc thanh niên; tổ chức các hoạt động đồng hành, chăm lo cho đời 
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sống, việc học tập, sinh hoạt của đoàn viên, thanh niên và cán bộ Đoàn tại cơ 

quan, đơn vị. 

* Lưu ý: Công tác tuyên truyền Đại hội cần thể hiện mạnh mẽ các phong 

trào hành động cách mạng, kết quả trong thay đổi nhận thức của đoàn viên, 

thanh niên thông qua các nội dung trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên trong thời gian qua; khuyến khích các cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin 

trong điểm danh, tuyên truyền gắn với việc xây dựng đô thị thông minh; khuyến 

khích quà tặng Đại hội, Hội nghị là sách, cây xanh, các sản phẩm thân thiện, bảo 

vệ môi trường, sản phẩm văn hóa truyền thống của dân tộc...  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Cấp Khối: 

- Xây dựng, triển khai Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các 

cấp và phát hành, giới thiệu các sản phẩm tuyên truyền, bộ nhận diện 

(Infographic, khung ảnh đại diện facebook...) chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, 

chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp đến các cơ sở Đoàn. 

- Giới thiệu các khẩu hiệu, tư liệu, tài liệu, đề cương tuyên truyền về lịch 

sử, truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và các kỳ Đại hội do Thành 

Đoàn triển khai để cơ sở Đoàn sử dụng tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi đến 

đoàn viên, thanh niên. 

- Hướng dẫn các cơ sở Đoàn thực hiện 02 đợt sinh hoạt chủ điểm tháng 

3/2022 và tháng 9/2022. 

- Phát huy vai trò của Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn Khối Dân – Chính – 

Đảng Thành phố trong tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội 

trong đoàn viên, thanh niên Khối; định hướng tư tưởng, tạo sự quan tâm ủng hộ 

của đoàn viên, thanh niên đối với các phong trào và hoạt động của tổ chức Đoàn 

đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, chống 

âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội 

chính trị. 

- Tổ chức khảo sát tình hình, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn 

viên, thanh niên và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV. 

2. Cấp cơ sở: 

- Căn cứ vào tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị và công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù 

hợp, có chất lượng, hiệu quả, đảm bảo lan tỏa đến đông đảo đoàn viên, thanh 

niên, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt chi đoàn và các 

hoạt động phong trào của cơ quan đơn vị. 

- Tăng cường sử dụng hiệu quả các khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội do cấp 

Thành, cấp Khối giới thiệu, triển khai trong quá trình tổ chức, triển khai các hoạt 

động phong trào tại cơ sở. 

- Thực hiện 02 đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3/2022 và tháng 

9/2022 do Ban Thường vụ Đoàn Khối triển khai. Cung cấp thông tin, kết quả, ý 
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nghĩa chính trị của Đại hội Đoàn các cấp và phát huy trí tuệ, sáng tạo của cán bộ 

Đoàn, đoàn viên tham gia góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp. 

- Tổ chức các hoạt động phong trào, thực hiện các công trình, phần việc 

thanh niên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng trước, 

trong và sau Đại hội. 

- Triển khai sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên thực hiện khảo sát, đóng 

góp ý kiến vào Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân – Chính – 

Đảng Thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 (theo Kế hoạch số 183-

KH/ĐTN ngày 09/12/2021 của Ban Thường vụ Đoàn Khối) 

- Tuyên truyền và tham gia tích cực các hội thi, cuộc thi do Đoàn cấp trên 

phát động và tổ chức. 

Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện 

đúng theo nội dung hướng dẫn đề ra. 
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PHỤ LỤC  

(Đính kèm Hướng dẫn số 45-HD/ĐTN ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ  

Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố) 

--------- 

 

I.  NGUỒN TƯ LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN: 

1. Một số phim tài liệu và video clip tuyên truyền: 

Nguồn: Trang tin điện tử Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh 

www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn 

- Phim tài liệu “Bản hùng ca tuổi trẻ Việt Nam” do Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh thực hiện. 

- Phim tài liệu về Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh thực hiện. 

- Phim hiệu ứng đồ họa (Video motion graphic) về Lịch sử Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh thực hiện. 

- Phim tài liệu “Một thời tuổi trẻ ở R” do Đài Truyền hình TP. Hồ Chí 

Minh, CLB Truyền thống kháng chiến Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương 

Cục miền Nam thực hiện. 

- Phim tư liệu “Thị Vải - Núi Dinh Căn cứ địa Cách mạng của phong trào 

Sinh viên, Học sinh Sài Gòn - Gia Định” do Câu lạc bộ Truyền thống Thành 

Đoàn và Hãng phim Trẻ thực hiện. 

2. Một số sách tuyên truyền: 

- “Viết tiếp bản hùng ca”, Nhà xuất bản Trẻ, năm 2008. 

- “Căn cứ Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định 1960 - 1975”, Nhà xuất bản 

Trẻ, năm 2009. 

- “Chúng ta đã đứng dậy - Truyền thống phong trào sinh viên - học sinh 

Sài Gòn - Gia Định 1954 - 1975” - tập 1: 1954 - 1968, Nhà xuất bản Trẻ, năm 

2012.  

- “Đội Thanh niên cận vệ Sài Gòn”: tập sách viết về hoạt động của cánh 

vũ trang Thành Đoàn trong kháng chiến chống Mỹ do Câu lạc bộ Truyền thống 

Thành Đoàn thực hiện, Nhà xuất bản Trẻ, năm 2012. 

- “Phong trào học sinh - sinh viên Sài Gòn thời kỳ chống Pháp xâm lược 

1858 - 1954” Nhà xuất bản Trẻ, năm 2014. 

- “Chúng ta đã đứng dậy - Truyền thống phong trào sinh viên - học sinh 

Sài Gòn - Gia Định 1954 - 1975” - tập 2: 1969 - 1975, Nhà xuất bản Trẻ, năm 

2014. 

- “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm cống hiến, trải nghiệm, 

trưởng thành”, Nhà xuất bản Trẻ, năm 2015. 

http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/
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- Lược sử Đoàn và phong trào thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh 1954 – 

1975, Nhà xuất bản Trẻ, năm 2015. 

- “Lịch sử bằng ảnh 80 năm (1931 - 2011) phong trào thanh niên và hoạt 

động Đoàn Thanh niên Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh, Đáp lời 

sông núi”, Nhà xuất bản Trẻ, năm 2016. 

- “Khi Tổ quốc cần Thanh niên hành động”, Nhà xuất bản Trẻ, năm 2016. 

- “Dấu ấn Thanh niên Thành phố Anh hùng”: sách ảnh số liệu về công tác 

Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ IX (2012 - 2017), Nhà xuất bản 

Trẻ, năm 2017. 

- “Những mô hình, giải pháp, công trình tiêu biểu nhiệm kỳ IX, 2012 - 

2017, Nhà xuất bản Trẻ, năm 2017. 

- “Ngòi pháo Chín tháng Giêng - Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm 

ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2020), Nhà xuất bản 

Trẻ, năm 2020. 

- Thành Đoàn cùng quân và dân Sài Gòn - Gia Định tham gia Chiến dịch 

Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ, năm 2020. 

- “Lịch sử Đoàn Thanh niên nông thôn và vùng ven Sài Gòn - Gia Định 

trong chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975”, Nhà xuất bản Trẻ, năm 2021. 

II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN: 

- “Tuổi trẻ [.....] thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”. 

- “Tuổi trẻ [.....]  tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo”. 

- “Tuổi trẻ [.....] thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, xung kích 

vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

- “Tuổi trẻ [.....] tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”. 

- “Tuổi trẻ [.....] xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc”. 

- “Phát huy truyền thống Anh hùng, tuổi trẻ [.....] xung kích, sáng tạo, 

tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa 

tình”. 

- “Đoàn viên, thanh niên [.....] - Tiếp bước truyền thống, trau dồi lý tưởng, 

rèn đức luyện tài, góp phần xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn 

minh, hiện đại, nghĩa tình”. 

- “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. 

- “Tuổi trẻ [.....] - Yêu nước - Khát vọng; Đạo đức - Trách nhiệm; Tri 

thức - Sáng tạo; Năng động - Văn minh”. 

- “Tuổi trẻ [.....] Khát vọng - Xung kích - Tri thức - Bản lĩnh”. 
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- “Tuổi trẻ [.....] lập thân, lập nghiệp, lập chiến công đáp đền Tổ quốc - 

Rèn đức, luyện tài, nung ý chí phục vụ Nhân dân”. 

- “Tự hào cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Gương mẫu; trách nhiệm; 

năng động; sáng tạo; dám nghĩ biết làm; gần gũi, gắn bó mật thiết với thanh 

niên; ham học hỏi; có kỹ năng phù hợp”. 

 BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI 

 


