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Kính gửi: - Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc; 

 - Báo Tuổi trẻ Thủ đô. 

 

Thực hiện Công văn số 10730-CV/TWĐTN-BTG ngày 07/10/2022 của Ban 

Bí thư Trung ương Đoàn về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 

1952; Công văn số 1104-CV/BTGTU ngày 12/10/2022 của Ban Tuyên giáo Thành 

ủy Hà Nội về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 

1952; Căn cứ Hướng dẫn số 124 -HD/TĐTN-BTG ngày 24/01/2022 của Ban 

Thường vụ Thành đoàn hướng dẫn công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, 

sự kiện lịch sử và các sự kiện chính trị nổi bật trong năm 2022 trên địa bàn thành 

phố Hà Nội; Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ các cơ sở 

Đoàn trực thuộc, Báo Tuổi trẻ Thủ đô thực hiện một số nội dung, cụ thể: 

1. Nội dung tuyên truyền 

Để phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền, các đơn vị bám sát nội dung 

“Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952 (1952 - 2022)” 

do Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam 

phối hợp biên soạn (gửi kèm Công văn này). 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc chủ động khai thác thông tin, đẩy mạnh tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chia sẻ các bài viết, ấn phẩm, hình 

ảnh, tư liệu quý,... trên mạng xã hội (zalo, facebook, fanpage của cá nhân, đơn vị). 

Lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội theo 

chuyên đề, sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thống; thông qua các bản tin phát 

thanh thanh niên tuyên truyền về bối cảnh, diễn biến, kết quả, giá trị lịch sử của 

chiến thắng Tây Bắc và những bài học đối với thế hệ trẻ hôm nay. 

- Báo Tuổi trẻ Thủ đô triển khai các tuyến tin, bài viết tuyên truyền về kỷ niệm 

70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952 đồng bộ trên cả báo giấy và báo điện tử; lựa chọn 

một số nội dung trọng tâm, các mốc thời gian lịch sử nổi bật để xây dựng các ấn 

phẩm tuyên truyền hiện đại, như: infographic, megastory, longform,... Theo dõi, bám 

sát các hoạt động kỷ niệm của tuổi trẻ cả nước để kịp thời đưa tin phản ánh đầy đủ, 

sinh động trước, trong và sau dịp kỷ niệm. 



2 

 

 

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn, 

Báo Tuổi trẻ Thủ đô triển khai tuyên truyền trong cán bộ, thanh thiếu nhi đảm bảo 

yêu cầu đề ra./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để t/hiện); 

- Ban TG, VP TWĐ; 

- Ban TG, VP TUHN; 

- Thường trực TĐHN; 

- Các Ban, Văn phòng TĐHN; 

- Website TĐHN; 
- Lưu VT, TG.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hưng 

 

 
























