
TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

 

Số: 316-CV/ĐTN 
“Về việc tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh  

Trà Vinh gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư,  

xúc tiến thương mại, du lịch” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày 16 tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

 

Thực hiện Kế hoạch 495-KH/TĐTN-BTG, ngày 01/3/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh  Trà 

Vinh gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch”; 

Nhằm tuyên truyền, giáo dục, ôn lại truyền thống cách mạng, tinh thần 

đoàn kết, sáng tạo ý chí tự lực, tự cường và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ Trà 

Vinh trong suốt quá tình xây dựng và phát triển, đặc biệt là thành tựu qua 30 

năm tái lập tỉnh. Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề 

nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc quan tâm triển khai thực hiện một số nội dung cụ 

thể sau: 

1. Thời gian tuyên truyền 

- Đợt 1: từ tháng 02/2022 đến hết tháng 3/2022. 

- Đợt 2: cao điểm từ tháng 4/2022 đến hết tháng 5/2022 

2. Nội dung tuyên truyền (đính kèm kế hoạch) 

3. Hình thức tuyên truyền  

- Các cơ sở đoàn tích cực đăng tải, chia sẻ những thông tin về các hoạt 

động chào mừng lễ kỷ niệm; các phong trào thi đua cách mạng lập thành tích 

chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh…lên các trang mạng xã hội của cá nhân 

và các trang, nhóm của Đoàn quản lý. 

- Phát huy tối đa hiệu quả tuyên truyền, định hướng thông tin của các 

trang nhóm trên không giang mạng (do Ban chỉ đạo 35 các cấp quản lý) trong 

việc tuyên truyền, chia sẻ các thông tin tích cực, phản bác các thông tin sai trái, 

luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch về kết quả phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa 

bàn tỉnh; vai trò của Đảng và sự quản lu của Nhà nước trong xây dựng và phát 

triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. 

- Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề. Trong 

tuyên truyền chú ý phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo. 

- Tổ chức tuyên truyền thông qua hệ thống cờ phướn, pa-nô, bang-rool, áp 

phích, bảng điện tử tại nơi công cộng và trụ sở lam việc của các cơ quan đơn vị. 
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- Căn cứ tình hình thực tế, nhất là các diễn biến của dịch Covid-19, tổ 

chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hội thi tìm hiểu lịch sử đảng 

bộ tỉnh, địa phương, ngành, những thành tựu đạt được qua 30 năm xây dựng và 

phát triển…  

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

đoàn trực thuộc quan tâm và triển khai 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. 
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