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BÁO CÁO
tổ chức các hoạt động tuyên tuyền kỷ niệm
110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
(05/6/1911 - 05/6/2021)
I- Đặc điểm tình hình
Thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế - văn hoá xã hội,
giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên. Là đầu
mối giao thông quan trọng nối các tỉnh miền núi phía Bắc với các tỉnh đồng bằng
Bắc Bộ. Tổng diện tích tự nhiên của thành phố là: 223km2, dân số trên 420.000
người; gồm 17 dân tộc anh em nhưng chủ yếu là dân tộc Kinh và dân tộc Tày.
Tôn giáo có 2 đạo chính là phật giáo và thiên chúa giáo. Hiện nay thành phố có
32 đơn vị hành chính (gồm 21 phường, 11 xã ).
Đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên chiếm khoảng 30% dân
số và trên 62% lực lượng lao động xã hội.
Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục khẳng định những mặt
mạnh về trình độ học vấn, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, góp
phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tin
tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước;
Ngày càng quan tâm hơn đến tình hình chính trị, kinh tế xã hội, hăng hái tham
gia vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sẵn sàng nhận và hoàn thành
nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã và đang
chịu ảnh hưởng bởi sự phát triển công nghệ, mạng xã hội với tính hai mặt
cũng ảnh hưởng tư tưởng, tâm lý, quan niệm... tới bộ phận không nhỏ đoàn
viên thanh niên.
Những điều kiện trên ảnh hưởng tới việc triển khai các hoạt động tuyên
truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
II- Kết quả triển khai
1- Công tác quán triệt, tuyên truyền
Thành Đoàn Thái Nguyên đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai hoạt
động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thông qua nhiều hình
thức: văn bản, mạng xã hội, tài liệu tuyên truyền, các hội nghị chuyên đề; tuyên
truyền trực quan bằng băng zôn, khẩu hiệu, hệ thống loa phát thanh của nhà văn
hóa thôn, tổ dân phố... Chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội, đội căn cứ tình hình đặc thù

đơn vị tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động gắn với việc triển khai chương
trình công tác đoàn và phong trào thanh niên hàng năm trên địa bàn các xã,
phường.
Kết quả công tác quán triệt, tuyên truyền (số lượng 100% cán bộ đoàn và
80% đoàn viên, thanh niên). Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã tuyên truyền,
lồng ghép tuyên truyền được 06 buổi cho trên 21.000 lượt đoàn viên thanh niên,
hội viên qua. Cụ thể:
1. Tuyên truyền từ ngày 31/5/2021-05/6/2021 trên fanpage Thành Đoàn
Thái Nguyên, gửi tài liệu tuyên truyền, hình ảnh cho cơ sở tuyên truyền tại trang
mạng xã hội của đơn vị. Các bài viết đã tiếp cận được với 79.556 người, 10.057
lượt tương tác với các bài viết.
2. Ngày 05/6/2021 tổ chức 01 điểm cầu tại VP Thành Đoàn và triển khai
đồng loạt tới các cơ sở đoàn, hội, đội theo dõi trực tuyến chương trình của
Trung Ương Đoàn Chương trình kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm
đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021) với chủ đề "HÀNH TRÌNH THANH
XUÂN".
Nơi nhận:
- TT Thành ủy (B/c);
- TT Tỉnh đoàn (B/c);
- Lưu .

