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KẾ HOẠCH 
Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 

------- 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng 

sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Sau đây gọi tắt là Nghị 

quyết), Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành kế hoạch nghiên cứu, học tập, 

quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung 

cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn 

quốc lần thứ XII. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, 

sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội. 

- Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các 

phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể 

hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn việc học tập, 

quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

ở các cấp bộ Đoàn. Tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá 

nhân trong thực hiện chương trình hành động. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết cần 

được tổ chức sáng tạo, khoa học, thiết thực và hiệu quả; kết hợp tự nghiên cứu với 

nghe phổ biến, quán triệt; có kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thường xuyên. Hình thức tổ 

chức phù hợp với lĩnh vực, địa bàn, trình độ của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tài 

liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền cần phù hợp với từng đối 

tượng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Bí thư Đoàn các cấp chịu trách nhiệm 

về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của cán bộ 

đoàn, đoàn viên, thanh niên của địa phương, đơn vị mình. 

- Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt phải gắn liền với xây dựng chương 

trình hành động của các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết; cụ thể hóa 

Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác. 

- Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tập trung triển khai đối với cán bộ 

đoàn và đoàn viên. Đối với thanh niên tập trung phổ biến, tuyên truyền Nghị 

quyết. 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh niên 

được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội. 
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II. NỘI DUNG, TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, 

TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung 

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI tại Đại 

hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; 

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

- Các nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh lần thứ XII. 

- Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của địa phương, 

đơn vị. 

2. Tài liệu 

2.1. Tài liệu dùng cho cán bộ đoàn và báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp 

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, 

nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

- Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

- Sách hỏi - đáp về Nghị quyết Đại hội. 

- Tài liệu nghiên cứu Văn kiện Đại hội. 

- Phim giới thiệu kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và những nội 

dung cốt lõi của Nghị quyết. 

- Slide và video clip bài giảng của các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn tại 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc. 

- Bộ tài liệu tuyên truyền về kết quả Đại hội và Nghị quyết Đại hội do Trung 

ương Đoàn phát hành. 

2.2. Tài liệu dùng cho đoàn viên nghiên cứu, học tập 

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, 

nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

- Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

- Sách hỏi - đáp về Nghị quyết Đại hội. 

- Phim giới thiệu kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và những nội 

dung cốt lõi của Nghị quyết. 

- Bộ tài liệu tuyên truyền về kết quả Đại hội và Nghị quyết Đại hội do Trung 

ương Đoàn phát hành. 

- Công cụ chatbot hỏi đáp về Nghị quyết Đại hội. 
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2.3. Tài liệu tuyên truyền cho thanh niên 

- Phim giới thiệu kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và những nội 

dung cốt lõi của Nghị quyết. 

- Bộ tài liệu tuyên truyền về kết quả Đại hội và Nghị quyết Đại hội do Trung 

ương Đoàn phát hành. 

- Công cụ chatbot hỏi đáp về Nghị quyết Đại hội. 

(Các tài liệu được đăng tải trên ứng dụng di động thanh niên Việt Nam và 

các nền tảng số của Đoàn. Trên cơ sở tài liệu do Trung ương Đoàn ban hành, các 

cấp bộ Đoàn chủ động chuẩn bị tài liệu, nội dung phù hợp với thực tế tại địa 

phương, đơn vị) 

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT 

1. Đối tượng nghiên cứu, học tập, quán triệt: Cán bộ đoàn; báo cáo viên, 

tuyên truyền viên các cấp của Đoàn; đoàn viên. 

2. Hình thức học tập, quán triệt 

2.1. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết 

2.1.1. Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

- Thời gian: Tổ chức trong tháng 02/2023, kéo dài trong 02 ngày. 

- Địa điểm: Điểm cầu chính tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn. Các điểm 

cầu địa phương tại trụ sở Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở. 

- Thành phần tham dự Hội nghị: 

* Tại điểm cầu trung tâm 

+ Ban Bí thư Trung ương Đoàn; 

+ Tập thể lãnh đạo, cán bộ các ban khối phong trào, Văn phòng Trung ương 

Đoàn, Văn phòng Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Văn phòng Đảng, 

Đoàn thể cơ quan Trung ương Đoàn. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nghiên 

cứu viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Viện Nghiên cứu Thanh niên. Tập 

thể lãnh đạo chủ chốt các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn; 

+ Tập thể cán bộ chủ chốt Ban Thanh niên Quân đội, Ban Thanh niên Công an 

nhân dân. 

+ Báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn tại Hà Nội. 

* Tại điểm cầu các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc 

+ Điểm cầu các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc: Tập thể Thường trực, Ban 

Thường vụ, Ban Chấp hành; lãnh đạo, cán bộ chuyên trách tỉnh, thành đoàn, đoàn 

trực thuộc; Báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn tại các địa phương; 

+ Điểm cầu các huyện, thị, thành đoàn thuộc tỉnh (thành phố trực thuộc trung 

ương): Tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ chuyên trách Đoàn cấp 

huyện (bao gồm các huyện thị thành đoàn, Đoàn khối, Đoàn các trường Đại học, 

Cao đẳng, Đoàn tương đương cấp huyện khác đóng trên địa bàn). 
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+ Điểm cầu cấp cơ sở: Tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Khuyến 

khích các đơn vị có điều kiện tổ chức để Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn, Ban Chấp 

hành Chi đoàn, đoàn viên tham gia. 

Tuỳ thuộc điều kiện thực tế tại địa phương, Ban Thường vụ các tỉnh, thành 

đoàn, đoàn trực thuộc điều chỉnh thành phần đại biểu tham dự các điểm cầu cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở phù hợp. Cấp huyện có thể triệu tập cấp cơ sở về học tập 

trung tại điểm cầu cấp huyện. 

- Báo cáo viên: Các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn. 

- Nội dung: 

+ Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

+ Quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

và Chương trình, kế hoạch của Đoàn cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn 

toàn quốc lần thứ XII. 

- Chương trình khung: 

* Nội dung triển khai toàn quốc (1,5 ngày) 

+ Phát biểu khai mạc hội nghị. 

+ Quán triệt các nội dung trong Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội về công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. 

+ Quán triệt các nội dung trong Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội về các phong trào hành động cách mạng, các 

chương trình đồng hành với thanh niên. 

+ Quán triệt các nội dung trong Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội về công tác tổ chức xây dựng Đoàn, mở rộng 

mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; công tác quốc tế thanh niên; Đoàn tham gia 

xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị và những nội dung sửa đổi, bổ sung 

Điều lệ Đoàn. 

+ Quán triệt các nội dung trong Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội về công tác phụ trách Đội bảo vệ, chăm sóc, 

giáo dục thiếu niên, nhi đồng. 

+ Tập huấn, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra trực tuyến, đánh giá kết quả học 

tập, quán triệt Nghị quyết của cán bộ đoàn. 

+ Phát biểu kết luận Hội nghị của đồng chí Bí thư thứ nhất BCH Trung 

ương Đoàn. 

* Nội dung triển khai theo từng địa phương, đơn vị (0,5 ngày): Các tỉnh, 

thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai chương trình, kế hoạch của địa phương, 

đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

2.1.2. Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của cấp tỉnh, cấp huyện 

- Đối tượng học tập, quán triệt: Cán bộ đoàn, đoàn viên chưa tham gia học 

tập, quán triệt tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc. 
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- Đơn vị tổ chức: Đoàn cấp tỉnh chủ động quyết định việc tổ chức Hội nghị 

cấp tỉnh hoặc giao cho Đoàn cấp huyện tổ chức phù hợp với số lượng cán bộ, đoàn 

viên cần học tập, quán triệt thuộc địa phương, đơn vị mình. 

- Thời gian: Hoàn thành trước 15/3/2023, kéo dài trong 01 ngày. 

- Địa điểm: Tổ chức tại địa phương, đơn vị. 

- Báo cáo viên: 

+ Đồng chí Bí thư/Phó Bí thư phụ trách tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc 

trực tiếp quán triệt về Nghị quyết Đại hội. 

+ Thường trực các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc quán triệt về Chương 

trình, kế hoạch hành động của địa phương, đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

- Nội dung: 

+ Thông tin về những vấn đề mới, quan trọng, cốt lõi trong Văn kiện Đại 

hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

+ Quán triệt Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

- Chương trình khung: 

+ Phát biểu khai mạc Hội nghị. 

+ Quán triệt các nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn 

quốc lần thứ XII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. 

+ Quán triệt về Chương trình hành động của Đoàn cấp tỉnh thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

+ Phát biểu kết luận Hội nghị của đồng chí Bí thư tỉnh, thành đoàn, đoàn 

trực thuộc. 

2.1.3. Học tập, quán triệt nghị quyết cấp cơ sở: Đoàn cấp cơ sở tổ chức Hội 

nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho những đồng chí chưa tham gia Hội nghị cấp 

Trung ương và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 3/2023. 

2.2. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ lý luận trẻ, sinh hoạt 

báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn 

- Trung ương Đoàn cung cấp các loại sách và tài liệu tuyên truyền kết quả 

Đại hội đến các đồng chí Báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn; định hướng và 

cung cấp tài liệu phục vụ sinh hoạt của các câu lạc bộ lý luận trẻ, đội ngũ báo cáo 

viên, tuyên truyền viên các cấp của Đoàn. 

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chỉ đạo tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ 

lý luận trẻ, giao ban báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội về Nghị quyết Đại 

hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

Đại hội trong tháng 4/2023; cung cấp thông tin, tài liệu cho thành viên Câu lạc bộ 



6 
 

lý luận trẻ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp phục vụ việc học tập, quán 

triệt Nghị quyết Đại hội. 

- Chi đoàn tổ chức sinh hoạt để đoàn viên học tập, quán triệt Nghị quyết, hoàn 

thành trước ngày 15/4/2023. 

3. Hình thức nghiên cứu 

- Cán bộ đoàn, đoàn viên chủ động nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đoàn 

toàn quốc lần thứ XII thông qua hệ thống tài liệu, thông tin được đăng tải trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng chính thống. 

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn vận hành hệ thống công cụ hỏi đáp về Nghị 

quyết Đại hội từ tin nhắn qua hệ thống mạng xã hội facebook thông qua công cụ 

chatbot. 

- Các cấp bộ Đoàn trong cả nước cung cấp tài liệu, chia sẻ thông tin, nội 

dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII để đoàn viên, thanh niên 

chủ động nghiên cứu. 

IV. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Đối tượng tuyên truyền: Thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. 

2. Hình thức tuyên truyền 

2.1. Trung ương Đoàn 

- Ban hành bộ tài liệu tuyên truyền cho thanh niên về Đại hội Đoàn toàn quốc 

lần thứ XII (theo nội dung tại mục II.2.3), tuyên truyền trên các trang cộng đồng 

Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn, trang cộng đồng của Hội LHTN Việt 

Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung 

ương Đoàn. 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí, trang thông tin thuộc Trung ương Đoàn 

xây dựng chuyên mục tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 

XII và các hoạt động học tập, quán triệt trong toàn Đoàn. 

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn vận hành hệ thống công cụ hỏi đáp về Nghị quyết 

Đại hội từ tin nhắn qua hệ thống mạng xã hội facebook thông qua công cụ chatbot. 

2.2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc 

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền thông qua các hoạt động của Đoàn: 

hội thi đội tuyên truyền thanh niên về Nghị quyết, thi viết, thi trắc nghiệm qua 

website; thi hỏi đáp trực tuyến qua mạng internet; sân khấu hóa…phù hợp với đối 

tượng, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. 

- Tuyên truyền báo chí, website, tờ tin thanh niên của các tỉnh, thành đoàn, 

đoàn trực thuộc; xây dựng và duy trì đều đặn chuyên mục, tuyến bài về việc nghiên 

cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết; các hoạt động của Đoàn, đoàn 

viên, thanh niên chào mừng thành công Đại hội và nghiên cứu học tập, quán triệt, 

triển khai Nghị quyết Đại hội. 

- Chia sẻ các ấn phẩm tuyên truyền trên các trang tin điện tử, mạng xã hội 

do Đoàn quản lý; tổ chức để lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành viên 
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câu lạc bộ lý luận trẻ viết tin, bài tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội; phối hợp 

với các đơn vị truyền thông, báo chí trong và ngoài Đoàn thực hiện việc tuyên 

truyền trên internet và mạng xã hội. 

V. TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, HỌC 

TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐOÀN CÁC CẤP VÀ 

ĐOÀN VIÊN 

1. Đối tượng: Cán bộ đoàn các cấp và đoàn viên, gồm: 

+ Cấp trung ương: Lãnh đạo từ cấp Phó ban trở xuống và cán bộ, chuyên 

viên các ban, đơn vị phong trào, phòng Tổng hợp - Thi đua thuộc Văn phòng 

Trung ương Đoàn (Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn - đơn vị trực tiếp tham mưu 

triển khai học tập nghị quyết; tổ chức kiểm tra, đánh giá và tổ chức cuộc thi tìm 

hiểu Nghị quyết không phải tham gia đánh giá). 

+ Cấp tỉnh: Phó Bí thư, Trưởng, phó ban và cán bộ, chuyên viên các tỉnh, 

thành đoàn, đoàn trực thuộc. 

+ Cấp huyện: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban 

Chấp hành, cán bộ chuyên trách. 

+ Cấp cơ sở: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở. 

+ 100% đoàn viên được kiểm tra, đánh giá nhận thức sau khi học tập, quán 

triệt Nghị quyết. 

2. Thời gian kiểm tra: Từ tháng 02/2023 đến hết ngày 30/4/2023, chia 

thành 02 đợt. 

2.1. Đợt 1 (tháng 02/2023): Kiểm tra ngay trong Hội nghị trực tuyến toàn 

quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội. Đối tượng kiểm tra: Cán bộ đoàn cấp 

Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở, đoàn viên (nếu đoàn viên tham gia 

hội nghị). 

2.2. Đợt 2: Từ sau Hội nghị toàn quốc đến hết ngày 30/4/2023. Đối tượng 

kiểm tra: Cán bộ đoàn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở, đoàn viên chưa đạt trong lần 

kiểm tra đợt 1 hoặc chưa tham gia Hội nghị toàn quốc. Cán bộ đoàn, đoàn viên có 

thể tham gia kiểm tra tại bất kỳ thời điểm nào. Khuyến khích Đoàn cấp tỉnh tổ chức 

kiểm tra tập trung cho cán bộ đoàn, đoàn viên. 

3. Nội dung kiểm tra 

- Kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

- Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

- Điều lệ Đoàn được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII thông qua. 

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc 

lần thứ XII do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành. 

4. Hình thức kiểm tra, cách thức đánh giá kết quả, công nhân hoàn 

thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết. 

- Cán bộ đoàn tham gia trả lời 100 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm trong 30 phút 

về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam. 
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- Người tham gia kiểm tra trả lời đúng ít nhất 60/100 câu hỏi được ghi nhận 

hoàn thành việc nghiên cứu, học tập. Trả lời đúng dưới 60 câu hỏi tham gia kiểm 

tra lại tại các lần tiếp theo. 

- Cán bộ đoàn, đoàn viên sau khi trả lời đúng từ 60 câu hỏi trở lên thì được 

ghi nhận là hoàn thành việc học và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành việc học 

tập (giấy chứng nhận điện tử). 

VI. CUỘC THI TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN 

QUỐC LẦN THỨ XII 

1. Đối tượng tham gia 

Cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước 

2. Nội dung thi 

- Kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

- Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

- Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

- Điều lệ Đoàn được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII thông qua. 

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc 

lần thứ XII do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành. 

3. Hình thức thi 

- Cuộc thi được tổ chức theo 03 vòng thi: Vòng thi tuần, Vòng Bán kết, 

Vòng Chung kết. 

- Vòng thi tuần, vòng thi bán kết tổ chức theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng 

di động “Thanh niên Việt Nam”. Vòng Chung kết tổ chức với hình thức sân khấu hoá. 

4. Thời gian thi: Từ tháng 3 đến tháng 7/2023. 

(Có Kế hoạch riêng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn). 

VII. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát về công tác 

nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gắn với kiểm tra 

kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023. 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

- Ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tỉnh thành 

đoàn, đoàn trực thuộc triển khai thực hiện theo nội dung của Kế hoạch. 

- Giao Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn tham mưu xây dựng Kế hoạch và 

các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện trong tổ chức Đoàn; là đơn vị thường trực 

thực hiện Kế hoạch; tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, 

học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và triển khai 
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Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; tham mưu tổ chức cuộc 

thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội; chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị có liên quan 

xây dựng bộ sản phẩm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên 

truyền Nghị quyết Đại hội. Làm việc với các đơn vị truyền thông, báo chí ngoài 

Đoàn thực hiện việc tuyên truyền trên internet, các phương tiện truyền thông hiện 

đại và mạng xã hội. 

- Giao Văn phòng Trung ương Đoàn chủ trì tham mưu hoàn thiện Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết; đảm bảo các điều kiện kỹ thuật tổ chức Hội 

nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và triển khai 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. 

- Giao Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn chủ trì tham mưu kiểm tra về công 

tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội. 

- Giao Ban Quốc tế Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo, 

Ban Thanh niên trường học, Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên xây dựng Kế hoạch 

tuyên truyền Nghị quyết cho học sinh, sinh viên ngoài nước. 

- Các ban, đơn vị khối phong trào của Trung ương Đoàn có trách nhiệm 

đôn đốc, kiểm tra công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị 

quyết Đại hội tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong cụm được phân công 

thường trực; tham gia xây dựng tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn 

quốc lần thứ XII; bài giảng của các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn tại Hội nghị 

trực tuyến toàn quốc. Quán triệt và tổ chức để cán bộ, công chức tại ban, đơn vị 

học tập, nghiên cứu, tham gia kiểm tra đánh giá kết quả học tập và tích cực tuyên 

truyền về Nghị quyết trên các phương tiện truyền thông. 

- Các cơ quan báo chí của Đoàn mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên 

truyền giới thiệu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai 

thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn, nhất là cấp cơ sở; phối hợp các đơn vị 

báo chí, truyền thông ngoài đoàn tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết. 

- Đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội 

TNTP Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, 

tuyên truyền và căn cứ tình hình thực tế tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết cho 

cán bộ, hội viên, thanh niên, sinh viên, thiếu niên, nhi đồng theo lĩnh vực phụ trách. 

2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc 

- Căn cứ Kế hoạch của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, 

đoàn trực thuộc xây dựng Kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên 

truyền Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với từng 

địa phương, đơn vị. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai ở cơ sở. 

- Phân công lãnh đạo và cán bộ tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc do 

Trung ương tổ chức; cử báo cáo viên theo quy định tham gia triển khai, quán triệt 

Nghị quyết cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị. 
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- Phối hợp, phát huy các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin, tuyên truyền 

của địa phương, đơn vị, tờ tin của Đoàn trong việc giới thiệu, phổ biến các nội 

dung Nghị quyết; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo ở cơ sở. 

- Tăng cường, phát huy việc phổ biển, tuyên truyền Nghị quyết thông qua các 

phương tiện truyền thông hiện đại và mạng xã hội. Khuyến khích các đơn vị nghiên 

cứu xây dựng tài liệu, thực hiện các hình thức tuyên truyền mới, sáng tạo, hiệu quả. 

- Tổ chức để đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội. 

- Báo cáo kết quả việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên 

truyền Nghị quyết về Trung ương Đoàn (qua Ban Tuyên giáo và Văn phòng Trung 

ương Đoàn) trước ngày 15/5/2023. 

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, 

nhiệm kỳ 2022 - 2027 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm 

của các cấp bộ Đoàn trong năm 2023. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đề nghị 

các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn căn 

cứ Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu. 
 
 

 
Nơi nhận: 
- Đ/c Võ Văn Thưởng, UV Bộ Chính trị, 

Thường trực Ban Bí thư; 

- Đ/c Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư TW Đảng, 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương; 

- Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa, 

Bí thư TW Đảng, 

Trưởng Ban Tuyên giáo TW; 
- Đ/c Đỗ Văn Chiến, Bí thư TW Đảng, 

Chủ tịch UBTW MTTQVN; 

- Ủy ban TW MTTQ VN; 

- Văn phòng TW Đảng; Ban Dân vận TW; 

Ban Tuyên giáo TW; 

- Ban Bí thư TW Đoàn; 

- Các đ/c Ủy viên BCH TW Đoàn; 

- Các ban, đơn vị thuộc TW Đoàn; 

- Các cơ quan báo chí của Đoàn; 

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; 

- Lưu BTG, VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

BÍ THƯ THỨ NHẤT 

 
 
Để báo cáo 

 

 
Bùi Quang Huy 


