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Tuyên truyền đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc 
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 Thực hiện Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU ngày 25/1/2022 của Ban Tuyên giáo 

Thành ủy về tuyên truyền đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban 

Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền 

trong Đảng bộ Khối, cụ thể như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

 Nhằm tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên về 

ý nghĩa, tinh thần, nội dung cơ bản của Đại hội; những kết quả đạt được trong thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ qua, các chủ trương, định hướng 

công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; tạo sự quan tâm, 

ủng hộ, cổ vũ cho Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. 

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về 

nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và toàn xã hội 

trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, phát huy vai trò của thanh niên. 

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

tượng, có sức thuyết phục, lan tỏa, tạo ấn tượng sâu sắc; đảm bảo công tác tuyên 

truyền Đại hội ở mỗi cấp được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; thực hiện 

tốt các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

 II. Nội dung và các đợt tuyên truyền  

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

cơ sở (hết tháng 5/2022), tập trung tuyên truyền 

- Tuyên truyền các dự thảo văn kiện Đại hội đoàn các cấp; tập trung thông 

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

của đơn vị, các mô hình, cách làm sáng tạo, các gương cán bộ đoàn xuất sắc, các 

tập thể, gương thanh niên điển hình, gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực; các 

công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu đem lại lợi ích cho cộng đồng trong 

nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; các diễn đàn, 

hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp và dự thảo 

văn kiện Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII. 

- Tuyên truyền kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội điểm để tiến 

tới tổ chức thành công Đại hội đoàn các cấp; ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn 
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viên thanh niên vào dự thảo các văn kiện Đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn 

toàn quốc lần thứ XII. Tuyên truyền về việc góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn 

toàn quốc lần thứ XII tại Đại hội Đoàn cấp cơ sở và các Hội nghị góp ý trong các 

đối tượng thanh niên. 

- Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị, kết quả và kinh nghiệm tổ chức 

Đại hội đoàn các cấp; các hoạt động, phong trào thi đua của các cấp bộ Đoàn và 

tuổi trẻ chào mừng Đại hội gắn với tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước và địa phương (92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 

- 03/2/2022); 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 

- 30/4/2022); Tháng Thanh niên năm 2022; 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022); 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)… 

- Tuyên truyền về một số nội dung của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, 

Đại hội Đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể: 

+ Tuyên truyền về biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Tổ chức 

phát động sáng tác bộ sản phẩm tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên mạng 

xã hội cho Đại hội; vận động sáng tác tranh cổ động cho Đại hội. 

+ Tuyên truyền ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, 

Đại hội Đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2022 - 2027. Định hướng 

để các đơn vị sử dụng ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc trong Đại hội 

cấp cơ sở. Tổ chức để đoàn viên, thanh niên hát (cover bài hát) của Đại hội và đăng 

tải video trên các nền tảng số. 

2. Đợt 2: Từ sau Đại hội đoàn cấp cơ sở đến hết Đại hội Đoàn cấp thành 

phố (từ 01/6/2022 đến hết ngày 15/10/2022), tập trung tuyên truyền 

- Lịch sử hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thành niên Thành 

phố Đà Nẵng, 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 cách 

mạng của cơ quan, đơn vị; vai trò của tuổi trẻ 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 dự Đại hội, ý nghĩa của các hoạt động tại Đại hội,... 

- Những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại dự thảo các 

văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn thành phố Đà Nẵng lần 

thứ XIX nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhất là những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm nhiệm kỳ tới. 

- Các hoạt động hướng tới và chào mừng thành công Đại hội đoàn các cấp. 

- Kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và Đoàn 

cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2017; những nội dung cơ bản, kết quả Đại hội Đoàn cấp 

toàn quốc; những điểm nổi bật trong văn kiện Đại hội Đoàn cấp thành phố, nhiệm 

kỳ 2012 - 2017. 
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- Các dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn thành 

phố Đà Nẵng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2022 - 2027 và việc đóng góp ý kiến của Đại hội 

đoàn cấp thành phố, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước 

vào dự thảo văn kiện. Thông tin về nội dung tổng hợp các ý kiến đóng góp văn kiện, 

các hiến kế ý tưởng xây dựng Đoàn của cán bộ, đoàn viên thanh niên; các tập thể, cá 

nhân là những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua chào mừng Đại hội 

XII của Đoàn, Đại hội Đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

- Tuyên truyền về một số nội dung của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, 

Đại hội Đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể: 

+ Triển khai tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII theo đề 

cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành uỷ và Đoàn Thanh niên thành phố 

phát hành. 

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ hướng tới Đại hội Đoàn toàn 

quốc lần thứ XII trong tổ chức Đoàn các cấp. 

+ Tuyên truyền rộng rãi bộ nhận diện, các sản phẩm trực quan, các video 

clip phản ánh các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc. Tổ chức vận động đoàn viên, thanh 

niên hát các ca khúc của Đoàn, Đại hội Đoàn và đăng tải trên mạng xã hội. 

3. Đợt 3: Từ sau Đại hội Đoàn cấp thành phố đến Đại hội Đoàn toàn 

quốc lần thứ XII (từ 15/10/2021 đến Đại hội) 

3.1. Trước Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 

XII, tập trung tuyên truyền 

- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; các hoạt 

động của đoàn thanh niên các cấp và tuổi trẻ chào mừng thành công Đại hội đoàn 

cấp thành phố, 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 trong và ngoài nước chào mừng Đại hội Đoàn XII. 

- Những điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong phong trào thi đua lập 

thành tích chào mừng Đại hội đoàn cấp thành phố, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 

XII và trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; ý kiến góp 

ý với dự thảo Văn kiện. 

- Những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

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 

- Chủ đề, khẩu hiệu hành động Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; biểu 

trưng chính thức của Đại hội. 
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- Tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

khóa XII. Các đại biểu, các đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc và gửi gắm 

của các đại biểu dự Đại hội. 

3.2. Trong thời gian diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc, tập trung tuyên 

truyền 

- Ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung chính của Đại hội. 

- Các hoạt động của Đại hội. 

- Các bài phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Đại hội. 

- Các văn kiện được trình bày tại Đại hội. 

- Các tham luận, các quyết nghị của Đại hội. 

- Tuyên truyền về thư chúc mừng của bạn bè quốc tế. 

- 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. 

- Không khí dân chủ trong Đại hội; sự tham gia của các đại biểu dự Đại hội; 

sự quan tâm của thanh thiếu nhi cả nước và cộng đồng xã hội đối với Đại hội. 

4. Đợt 4: Ngay sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, 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. 

- Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII diễn 

ra tại Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trên cả nước. 

- 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 đoàn viên, thanh niên về kết quả Đại hội Đoàn toàn 

quốc lần thứ XII. 

Bên cạnh các nội dung theo bốn đợt cao điểm 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. 
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  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối: Thực hiện công tác thông tin, tuyên 

truyền trên Trang tin Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng; Phát huy vai 

trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong cung cấp thông tin kịp thời, 

có định hướng về Đại hội cho tổ chức đoàn trong thời gian trước, trong, sau Đại 

hội. Biên tập, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào Bản tin sinh hoạt chi bộ định 

kỳ hàng tháng; hướng dẫn, theo dõi, báo cáo tổng hợp việc triển khai thực hiện tại 

các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. 

2. Đoàn Thanh niên Khối: Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động 

tuyên truyền cụ thể trước, trong và sau Đại hội. Chủ động, sáng tạo các nội dung 

và hình thức tuyên truyền, gắn với các sự kiện, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của 

cơ quan, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền về công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi thông qua tuyên dương người tốt, việc tốt, các tấm gương đoàn viên, 

thanh niên tiêu biểu trong mọi lĩnh vực. Chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền Đại hội đoàn các cấp và Đại hội TCCS Hồ Chí Minh nhiệm 

kỳ 2022-2027. 

3. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 

- Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên thông tin, tuyên truyền cụ thể trước, 

trong và sau Đại hội thông qua các hình thức: trang trí, panô, áp phích. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và 

các góp ý phản biện của đoàn viên, thanh niên 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. 

IV. Khẩu hiệu tuyên truyền 

 - Tuổi trẻ Đà Nẵng Đoàn kết - Gương mẫu - Xung kích - Sáng tạo - Khởi 

nghiệp! 

- Tuổi trẻ Đà Nẵng Khát vọng, Tiên phong, Bản lĩnh, Đoàn kết, Sáng tạo, Phát 

triển! 

- Tuổi trẻ Đà Nẵng thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn thành 

phố lần thứ XIX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII! 

 - Tuổi trẻ Đà Nẵng đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc! 

- Tuổi trẻ Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XII! 

 - Tuổi trẻ Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ thành phố lần thứ XXII! 

 - Tuổi trẻ Đà Nẵng sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ 

đại! 
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 - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

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

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

- Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy 

nước! 

- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của 

cách mạng Việt Nam muôn năm! 

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

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

           Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 

2022 - 2027, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Đoàn Thanh niên Khối triển 

khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Đảng ủy (qua địa chỉ email: 

bantuyengiaoduk@danang.gov.vn) theo các mốc thời gian tuyên truyền nêu trên để 

tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (báo cáo), 

- Ban Thường vụ ĐUK (báo cáo), 

- Các CQ tham mưu, giúp việc ĐUK, 

- Đoàn Khối các cơ quan thành phố (t/hiện), 

- Các TCCS đảng trực thuộc (t/hiện), 

- Lưu BTGĐUK. 
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