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 - Tiếp tục, tuyên truyền tốt các chủ trương, đường lối, các Nghị quyết, Chỉ 

thị của Đảng và các chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh; tiếp tục tuyên 

truyền về tình hình biên giới, biển đảo Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị 

lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.  

 - Tiếp tục tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV (theo Công 

văn số: 543 - CV/TĐTN-TG, ngày 12/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình 

Dương về định hướng tuyên truyền và nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong đoàn 

viên, thanh niên quý III - Năm 2018). Đẩy mạnh tuyên truyền công tác triển khai 

quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần Thứ Bảy BCH TW Đảng (khóa XII) trên địa 

bàn Tỉnh; tăng cường tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW của BCH TW (Khóa XII) theo Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 10 tháng 8 

năm 2018 của Tỉnh ủy về “Tuyên truyền thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy hệ 

thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị 

quyết số 18-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII” tại các địa phương, đơn vị trên 

địa bàn Tỉnh.  

 - Tuyên truyền các nội dung về Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới – WTA và 

những hoạt động chuẩn bị của Bình Dương đăng cai tổ chức Hội nghị Hiệp hội Đô 

thị khoa học thế giới – WTA vào tháng 10/2018 và Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á 

– Horasis vào tháng 11/2018 gắn với giới thiệu định hướng xây dựng tỉnh Bình 

Dương phát triển theo mô hình đô thị thông minh, đô thị khoa học. Tiếp tục tuyên 

truyền các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; phản ánh 

những tác động tích cực từ các chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ, công tác 

điều hành của địa phương.  

 -  Tăng cường tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”, đặc biệt là tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2018: “Xây dựng 

phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề “Học tập và 



làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán 

bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở” cho cán bộ 

Đoàn và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ĐVTN; gắn với tuyên truyền biểu 

dương các gương tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình hay trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ tỉnh nhà, đặc biệt là tuyên truyền 

về nội dung chuyên đề năm 2018 cho cán bộ Đoàn và ĐVTN; Kế hoạch về làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2021 và Hướng dẫn về 

việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương 

Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện, tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán 

bộ Đoàn” gắn với Triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh 

niên Bình Dương thời kỳ mới” giai đoạn 2018 – 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn. Đẩy mạnh và duy trì đều đặn chuyên mục “mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một 

câu chuyện đẹp” trên Website hoặc Fanpage của đơn vị. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an 

toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; công tác đảm 

bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy; chủ động phòng, 

chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, cứu nạn; tiếp tục tuyên truyền về công tác 

phòng chống ma túy; tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước về chế độ thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, những thành tựu và 

tính ưu việt của các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội; các chính sách chăm lo 

cho thanh thiếu nhi; thanh niên sáng tạo khởi nghiệp; không khí những ngày đầu 

năm học mới tại các trường phổ thông trên địa bàn, giới thiệu các chương trình đào 

tạo, ngành, nghề của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp triên 

địa bàn Tỉnh; ... 

 - Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về Nghị quyết và chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn 

quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; kết quả chiến dịch Thanh niên tình nguyện 

hè năm 2018, các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực 

phục vụ cho địa phương, đơn vị. 

 - Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức hoạt động hưởng ứng các Ngày lễ kỷ niệm 

của đất nước, dân tộc, của Đoàn - Hội - Đội: kết quả các hoạt động Chiến dịch Thanh 

niên tình nguyện Hè tỉnh Bình Dương năm 2018; các hoạt động chào mừng các ngày 

lễ lớn của Đảng, của đất nước, của Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, ..., duy trì tuyên 



truyền các hoạt động khởi nghiệp gắn với giới thiệu các mô hình sáng tạo, thành 

công trên các lĩnh vực của đoàn viên, thanh niên. 

 - Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia tốt các hoạt động gồm: Cuộc thi 

trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và 06 bài học lý luận chính 

trị trong ĐVTN”; Diễn đàn trực tuyến “Nghị quyết Đại hội Đoàn và Hành động của 

tuổi trẻ Bình Dương”; Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Pháp luật trên Internet” do Sở 

Tư pháp tỉnh tổ chức; Phát động phong trào, diễn đàn đọc sách “Hành trang tri thức, 

khơi nguồn sáng tạo” trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Tỉnh đoàn 

(tuoitrebinhduong.vn); Cuộc thi "Sáng tạo cùng Resilience" dịch và sáng tác 

infographic/video clip thuật ngữ “Resilience” sang ngôn ngữ tiếng Việt do Trung 

ương Đoàn tổ chức;  cập nhật ý tưởng sáng tạo của mình vào "Ngân hàng ý tưởng 

sáng tạo Thanh niên Việt Nam" (Địa chỉ website: ytuongsangtao.net); .... 

 - Tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

(20/10); Ngày truyền thống Công tác Dân vận, Ngày truyền thống Hội LHTN Việt 

Nam (15/10); Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (07/10); Ngày Pháp 

luật Nước CHXH Việt Nam (09/11); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày Di 

sản Văn hóa Việt Nam (23/11); Ngày Thế giới phòng chống AIDS, Ngày Phú Lợi 

căm thù (1/12); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12); Ngày Dân số 

Việt Nam (26/12); … 
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