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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Số: 17-CV/ĐTN 
Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật trong 

 Đoàn viên, Hội viên  

Giồng Riềng, ngày 21 tháng 9 năm 2022 

 

          

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào TTN huyện 

Giồng Riềng năm 2022; 

Nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn 

hóa; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại 

đoàn kêt dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội 

nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Thường vụ 

Huyện đoàn đề nghị 100% cơ sở Đoàn trực thuộc tăng cường một số nội dung 

tuyên truyền, cụ thể như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền. 

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

chuyên đề năm 2022 dành cho cán bộ Đoàn: khát vọng cống hiến dựng xây đất 

nước, nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; 

- Luật Thanh niên năm 2020; 

- Nghị Quyết đại hội Đoàn cấp huyện, cấp xã tiến tới Đại hội Đoàn cấp 

tỉnh và Toàn quốc nhiệm kỳ 2022 – 2027; 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân và Đoàn viên Thanh niên tham gia 

BHYT; 

- Tuyền truyền chủ quyền biển đảo. 

2. Hình thức tuyên truyền: 

- Tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lệ chi đoàn, chi hội, CLB 

đội nhóm; 

- Tuyên truyền thông qua các hội thi, sân chơi; 

- Tuyên truyền trực quan bằng pano, băng rôn. 

- Tuyên truyền thông qua các nền tảng mạng xã hội. 

3. Thời gian: Các đơn vị tổ chức tuyên truyền, giáo dục và viết tin bài 

trên website: tuoitregiongrieng.com chậm nhất ngày 08/10/2022. 

Nhận được công văn đề nghị cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện tốt./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu: VP.  
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