
HUYỆN ỦY HÀM THUẬN BẮC                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
          BAN TUYÊN GIÁO
                         *                                 Hàm Thuận Bắc, ngày 25 tháng 02 năm 2021
         Số 06- HD/BTGHU 

HƯỚNG DẪN
tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) 
-----

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU, ngày 19/02/2021 của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy về “tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí  Minh (26/3/1931  – 26/3/2021)”,  Ban Tuyên giáo  Huyện ủy 
hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, 
nhất là thanh thiếu nhi nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, 
phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 
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 trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa.

2- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp 
niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của 
các cấp, các ngành, đoàn thể và của Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với Đảng, 
Nhà nước và hệ thống chính trị; 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; củng cố và nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn  trong thanh thiếu niên 
và xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước.

3- Công tác tuyên truyền kỷ niệm phải đảm bảo đúng định hướng, hiệu quả, 
bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú (phù hợp với tình hình, diễn biến và  
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19) gắn với việc triển khai đưa Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 
lần thứ XII đi vào cuộc sống; tạo sự ủng hộ, phối hợp của các ban, ngành, tổ chức 
chính trị -xã hội, thu hút được sự quan tâm của đoàn viên, thanh thiếu nhi và các 
tầng lớp nhân dân.
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II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1-  Quá trình ra đời, phát triển và những chặng đường lịch sử vẻ vang của 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 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.

2- Vị trí, vai trò, chức năng và những đóng góp to lớn của Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh – tổ chức được Đảng, Bác Hồ tin tưởng giao nhiệm vụ là 
trường học xã hội của chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam; đội quân xung kích 
cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng; đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp của tuổi trẻ; phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, 
chăm lo, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

3- Khẳng định sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, sáng suốt của Đảng đối với 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tuyên truyền những kết quả trong đổi 
mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh các cấp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

4- Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp 
giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; 
tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp bộ Đoàn.

III- CÁC HOẠT ĐÔNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1- Tổ chức các hoạt động họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình dịch Covid – 19 trên địa 
bàn.

2- Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức phát động đoàn viên tích cực tham 
gia các hoạt động kỷ niệm do Trung ương Đoàn tổ chức như: Hội thảo khoa học; 
cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” 
trên mạng xã hội VCNET; phát động tham gia cuộc thi “Một thời tuổi trẻ sôi nổi” 
trên Báo Thanh niên, Báo Tiền Phong; Ngày hội thanh niên Việt Nam; lễ phát 
động “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và khởi động Tháng Thanh niên năm 
2021; tham gia bình chọn 90 chi đoàn mạnh, tiêu biểu toàn quốc,...

3- Ban Thường vụ Huyện đoàn phát động và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, 
giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu niên theo hướng dẫn của Đoàn 
cấp trên.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1- Các cấp ủy cơ sở quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền 
kỷ  niệm  90  năm  Ngày  thành  lập  Đoàn  Thanh  niên  Cộng  sản  Hồ  Chí  Minh 
(26/3/1931 – 26/3/2021) bằng hình thức phù hợp (theo đề cương gửi kèm).

2- Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động 
tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo, hướng dẫn trong tổ chức đoàn cơ sở thực 
hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp. Đồng thời, phối hợp 
với các cơ quan, ban, ngành tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, tập 
trung vào việc triển khai các chủ trương, chính sách về thanh niên và công tác 
thanh niên; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, giải quyết việc làm và 
đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, thanh niên ở nông thôn, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số....

3- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 
huyện tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, tăng thời lượng tuyên 
truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
(26/3/1931 – 26/3/2021) và các gương điển hình trong các phong trào Đoàn, lập 
nghiệp, khởi nghiệp...  

V- KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản  
Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)!

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – 90 năm rèn luyện và trưởng  
thành  ! 

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đồng hành cùng sự phát triển 
của thanh niên Việt Nam!

4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh –trường học xã hội chủ nghĩa  
của thanh niên!

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

6. Tuổi trẻ Việt Nam tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn! 

7. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển ! 

8. Tuổi trẻ Việt Nam tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  
cách Hồ Chí Minh!

9. Thanh niên Việt Nam xung kích, tình nguyện, sáng tạo, xây dựng và bảo 
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
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10. Khát vọng tuổi trẻ xây dựng đất nước !

11. Thanh niên Việt Nam sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp !

12. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – đội dự bị tin cậy của Đảng 
Cộng sản Việt Nam !

13. Tuổi trẻ Hàm Thuận Bắc quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Nơi nhận:                        TRƯỞNG BAN
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,          (báo cáo)   
- Thường trực Huyện ủy,              
- UBND huyện,
- Các cấp ủy cơ sở,
- Mặt trận, các đoàn thể huyện,
- Phòng VHTT, Trung tâm VH-TTvà TT huyện,
- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện ủy. TRANG-50                Nguyễn Thị Hiền
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