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Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc 

 

Căn cứ Kế hoạch số 35-KH/ĐUK, ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy về tổ chức thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 

2020 – 2025“Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển””; 

Căn cứ Kế hoạch 446-KH/TĐTN-BTG, ngày 29/10/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Tuyên truyền phương châm hành động của Tỉnh 

ủy nhiệm kỳ 2020-2025 “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, 

Phát triển””; 

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

đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau: 

- Tuyên truyền sâu rộng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành 

động của cán bộ, đoàn viên và thanh niên trong việc triển khai, tổ chức thực hiện 

phương châm hành động của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.  

- Thông qua tuyên truyền góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, cổ vũ toàn 

Đảng, toàn dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, 

khát vọng vươn lên xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng văn minh, giàu 

đẹp, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; củng cố, tăng cường trật tự kỷ cương trong 

hệ thống chính trị và trong toàn xã hội, chấp hành nghiêm túc các chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khắc phục khó khăn, vượt qua 

thách thức, tích cực tham gia, hành động quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả 

trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.  

- Nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng đối 

tượng, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, phát 

huy ưu thế của internet, mạng xã hội, công nghệ chuyển đổi số, các phương tiện 

thông tin đại chúng… nhằm tạo sự chuyển biến, có sức lan tỏa rộng rãi. Phát 

huy tính chủ động của đơn vị, địa phương trong việc xác định nội dung, phương 

thức tuyên truyền phù hợp.  

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tập trung tuyên truyền tốt Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 26/8/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện phương châm hành động của Tỉnh 

ủy nhiệm kỳ 2020-2025 “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, 

Phát triển”; phân tích, làm rõ, lý giải nội hàm phương châm hành động của Tỉnh 
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ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, 

Phát triển”; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng nội 

dung trong phương châm hành động của Tỉnh ủy, phù hợp với tình hình, đặc 

điểm, điều kiện của đơn vị, địa phương.  

- Tuyên truyền các nhiệm vụ và giải pháp để vận động, huy động cán bộ, 

đảng viên trẻ, công chức, viên chức, đoàn viên thực hiện tốt các nội dung nêu 

trong phương châm hành động của Tỉnh ủy. Gắn việc tuyên truyền Kế hoạch 

thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với tuyên 

truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị 

quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

địa phương, đơn vị.  

- Tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, then chốt để 

tạo nên những chuyển biến mới, mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã 

hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, nhất 

là 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá để Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn 

mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng 

sông Cửu Long trước năm 2030.  

- Tuyên truyền về truyền thống đoàn kết, việc đồng tâm, nhất trí, nỗ lực 

của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực 

lượng vũ trang và Nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu chung của tỉnh, 

nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.  

- Tăng cường tuyên tuyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, đoàn viên việc chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy 

định của cơ quan, đơn vị; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp, 

các ngành; việc biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân tiêu 

biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám 

nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, đoàn viên và người lao động; việc xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá 

nhân không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, bè 

phái, tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ.  

- Tuyên truyền về ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, đoàn viên và người lao động trong phong trào hành động cách mạng 

sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ, đổi mới, sáng tạo trong xử lý công việc theo phạm 

vi, trách nhiệm của mình; nghiên cứu sâu, dự đoán chuẩn xác, giải quyết khoa 

học các vấn đề mới phát sinh; chủ động tham mưu, đề xuất chủ trương, chính 

sách sát hợp, khả thi; tâm trong, trí sáng, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu 

trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; 

tuyên truyền động viên nhân dân tự giác, tích cực tham gia đầy đủ, hiệu quả các 

phong trào hành động cách mạng do địa phương phát động, tích cực phấn đấu 

vươn lên trong lao động, sản xuất phát triển kinh tế gia đình; người người thi 

đua, nhà nhà thi đua để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 
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 - Tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng 

nhân dân nhận thức đúng đắn về chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch của 

Đảng, Nhà nước từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là chủ trương lấy mỗi 

xã, phường, thị trấn làm “pháo đài”, người dân làm chiến sĩ, làm trung tâm 

phục trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; biện pháp 5K của Bộ Y tế; 

tích cực tổ chức triển khai các biện pháp để sớm đưa tỉnh Trà Vinh trở lại trạng 

thái bình thường mới, không để người dân bị thiếu đói, không có việc làm, đoàn 

kết, chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn để khôi phục phát triển kinh tế và 

đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.  

- Thường xuyên thông tin, tuyên truyền kết quả việc triển khai thực hiện 

phương châm hành động của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tại đơn vị, địa 

phương. 

 2. Hình thức tuyên truyền  

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: các trang thông 

tin, cổng thông tin điện tử, trên mạng internet, mạng xã hội; …  

- Thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tuyên truyền lồng 

ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, …để thông tin, tuyên truyền, phổ biến 

rộng rãi đến cán bộ, đoàn viên thanh niên.  

- Tuyên truyền trực quan bằng khẩu hiệu, băng rôl, panô, áp phích, 

khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền trên mạng xã hội với 

hình thức đa phương tiện dễ nhìn, dễ nghe, dễ nhớ, dễ hiểu. 

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

đoàn trực thuộc quan tâm thực hiện tốt, kết quả báo cáo lồng ghép với báo cáo 

tháng của đơn vị.  
 

 

Nơi nhận:  
- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VT.                        

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 
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