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Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc 

 

Mạng xã hội là một nền tảng trực tuyến với nhiều tính năng khác nhau và 

hữu ích. Hiện nay, việc sử dụng mạng xã hội (như: Zalo, Facebook, Tiktok…) 

đã và đang trở thành một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, đây được xem là 

một trong những phương tiện truyền thông giải trí, giao lưu, kết nối cộng đồng 

người với người có cùng sở thích, nghề nghiệp trên không gian mạng. Trong đó, 

lực lượng đoàn viên, thanh niên chiếm đa số. Mạng xã hội có thể giúp chúng ta 

tiếp cận những thông tin hay, bổ ích một cách nhanh nhất. Từ đó, kịp thời nắm 

bắt, định hướng tình hình dư luận xã hội trong thanh niên. Đặc biệt, trong thời 

điểm dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phứt tạp như hiện nay thì mạng xã 

hội càng phát huy tính hiệu quả của nó. 

Nhằm tiếp tục tuyên truyền rộng rãi, tạo hiệu ứng lan tỏa, sâu rộng về các 

hoạt động của đoàn các cấp đến với đoàn viên thanh niên, qua đó kịp thời tuyên 

truyền, giới thiệu các gương người tốt việc tốt; gương điển hình tiêu biểu; những 

tin tốt; những câu chuyện đẹp, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh …. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cơ sở 

đoàn tiến hành thành lập trang Facebook mang tên tổ chức đoàn của đơn vị, 

(không dùng chung với trang mạng xã hội của cơ quan, khuyến khích tạo 

Fanpage). Đây là kênh thông tin dùng để kết nối, theo dõi, trao đổi, thường 

xuyên chia sẻ các nội dung tuyên truyền về phong trào hoạt động của Đoàn các 

cấp, đến đoàn viên thanh niên trong và ngoài tỉnh. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các 

cơ sở đoàn trực thuộc triển khai thực hiện, thời gian hoàn thành chậm nhất đến 

ngày 10/11/2021. Kết quả các đơn vị báo cáo và gửi thông tin trang mạng xã hội 

trực tiếp cho đồng chí Nguyễn Thị Anh Duy – Chuyên viên Văn phòng Đoàn 

khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 
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