
 

TỈNH ỦY TUYÊN QUANG 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số 615-CV/BTGTU 
V/v tăng cường công tác tuyên truyền 

thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban   

Bí thư Trung ương Đảng 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 10 năm 2021 

 
 

         Kính gửi: - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 

- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

- Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

- Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; 

                   ----- 
 

Thực hiện Công văn số 727-CV/TU ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: 

1- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Đoàn các cấp; đặc biệt tuyên 

truyền trên Trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn, trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và mạng xã hội về hoạt động của Đoàn thanh niên, những mô hình mới, 

cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong các 

lĩnh vực; chú trọng nắm tình hình và định hướng dư luận xã hội kịp thời trong đoàn 

viên, thanh niên tạo sự đồng thuận cao để đại hội thật sự là ngày hội của đoàn viên, 

thanh niên trên địa bàn tỉnh. 

2- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin 

điện tử Đảng bộ tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh: Tăng cường tuyên truyền về hoạt 

động của Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh, tuyên truyền rộng rãi các tập thể tiên 

tiến, các gương điển hình đoàn viên, thanh niên tiêu biểu; đồng thời phản ánh 

những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, tạo không khí thi đua sôi 

nổi, thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu 

toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.  

3- Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ban 

Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tham 

mưu với cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo 

đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó tập trung tuyên truyền trước, 

trong và sau đại hội đoàn các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII trên trang thông tin điện tử, các phương tiện 

thông tin đại chúng… nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp 
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ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng 

lớp nhân dân về vị trí, vai trò của Đoàn thanh niên và công tác Đoàn trong giai 

đoạn hiện nay.  

Tăng cường theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền thực 

hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

thường xuyên nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 

hội viên và các tầng lớp nhân dân; chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo 

tình hình tư tưởng, dư luận xã hội theo quy định. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo), 

- Như kính gửi, 

- Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh,  

- Cổng TTĐT tỉnh, 

- Lãnh đạo Ban, 

- Các phòng thuộc Ban, 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.                                                                                    

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 
 

Đỗ Hồng Thanh 
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