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Phần 1: 

SINH HOẠT CHI ĐOÀN CHỦ ĐIỂM THÁNG 5 

VỚI CHỦ ĐỀ "TỰ HÀO TUỔI TRẺ THẾ HỆ BÁC HỒ” 

---------- 

I. Nội dung tuyên truyền  

- Tuyên truyền Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành. 

(http://tinhdoanquangtri.gov.vn/danh-muc-307.html?tab=tab3) 

- Tuyên truyền các bộ infographic về Bác (được đăng trên trang Fanpage 

Tỉnh Đoàn Quảng Trị). 

- Tuyên truyền, quán triệt 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên 

năm 2020. (http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6014) 

- Các bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

Giới thiệu, tuyên truyền về các gương anh hùng, những điển hình tiên tiến học 

tập và làm theo lời Bác, những tấm gương đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên 

ưu tú trên các lĩnh vực, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các 

cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và tuổi trẻ toàn tỉnh trên các lĩnh vực 

(http://tinhdoanquangtri.gov.vn/danh-muc-307.html?tab=tab3) 

II. Hình thức tổ chức sinh hoạt 

- Các đơn vị có thể tổ chức sinh hoạt Chi đoàn, Liên Chi đoàn, toàn Đoàn 

với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” bằng các hình thức phù hợp, linh 

hoạt, sáng tạo, đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hấp dẫn đối với đoàn 

viên, thanh niên. 

- Có thể tổ chức bằng hình thức diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, 

gặp gỡ nhân chứng lịch sử, hội thi, hội diễn, sân khấu hóa, xem phim về Bác… 

- Gắn việc sinh hoạt Đoàn với việc phát động, đẩy mạnh các phong trào, 

hoạt động, đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong đợt 

thi đua chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào 

mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, 

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hành hương về thăm các địa chỉ đỏ 

như: Khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn, Thành Cổ Quảng Trị, Di tích lịch sử 

Địa đạo Vĩnh Mốc… và những địa chỉ đỏ tại các địa bàn, kết hợp với giáo dục 

truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. 

 Lưu ý: Trong qua trình tổ chức sinh hoạt chi đoàn phải đảm bảo yêu cầu 

phòng chống dịch COVID-19. 
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Phần 2: 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 

Học và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 

---------- 

 Đại đoàn kết dân tộc là tư tưởng có ý nghĩa chiến lược cơ bản, nhất quán 

và xuyên suốt, là vấn đề sống còn, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng 

Việt Nam. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn 

của mọi thành công: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, 

đại thành công”. 

 Đại đoàn kết là chiến lược của cách mạng  

 Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đại đoàn kết toàn 

dân tộc đã trở thành di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. 

Tiếp tục phát huy truyền thống quý báu đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: 

“Không đoàn kết thì suy và mất. Có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy 

đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà”. Vì thế, 8 

chữ “Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc” là mục đích của Đảng và Đảng 

thực hiện “đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc”, “đoàn 

kết để xây dựng nước nhà”, cho nên phải “đoàn kết rộng rãi và lâu dài”, “đoàn 

kết rộng rãi, chặt chẽ, đồng thời phải củng cố” và “ai có tài, có đức, có sức, có 

lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ”. 

 Khát vọng dân tộc được độc lập, tự do và thống nhất, nhân dân được sống 

ấm no, hạnh phúc là mẫu số chung, là điểm gốc để quy tụ tất cả mọi người dân 

Việt Nam vào khối đại đoàn kết dân tộc. Vì thế, xây dựng khối đại đoàn kết dân 

tộc trong một mặt trận thống nhất chính là để tập hợp và lãnh đạo quần chúng 

nhân dân thành một khối thống nhất về ý chí và hành động, tạo nên sức mạnh 

trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân 

dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong khối đại đoàn kết đó, Đảng là một thành viên 

của Mặt trận, đồng thời là lực lượng lãnh đạo, cho nên “Đảng không thể đòi hỏi 

Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của mình, mà phải tỏ ra là một bộ phận trung 

thành nhất, hoạt động nhất và chân thực nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác 

hằng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực 

lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo”. Đồng thời, Đảng 

không chỉ xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc mà còn phải biến 

nguồn sức mạnh được tổ chức thành một khối vững chắc và hoạt động theo 

đường lối chính trị đúng đắn đó thành lực lượng vật chất, sức mạnh vật chất. 

Theo Người, “trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân 

ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền 

gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có 

nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết với các tầng lớp nhân dân lao động khác”. 
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 Trong Mặt trận, việc đoàn kết chặt chẽ các tầng lớp nhân dân, các đảng 

phái, các dân tộc anh em, giữa đồng bào lương với đồng bào các tôn giáo khác 

được thực hiện theo phương châm “cầu đồng tồn dị”, lấy cái chung để hạn chế 

cái riêng, cái khác biệt, để cùng nhau sống hoà thuận, ấm no, xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc. Cùng với đó, để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân 

và nhân nguồn sức mạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc giác 

ngộ, tập hợp trí thức Việt Nam vào hàng ngũ cách mạng, bổ sung và phát huy 

vai trò của họ, làm cho họ trở thành một động lực cách mạng quan trọng; đồng 

thời khẳng định liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng 

lớp trí thức là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân. Thực tế cho thấy, liên 

minh công - nông - trí (trí thức) không những là yêu cầu khách quan về chính trị, 

làm nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước mà còn là 

yêu cầu khách quan để phát triển bền vững kinh tế, vǎn hoá, xã hội của đất nước. 

Tuỳ theo yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể của từng thời kỳ, từng giai đoạn cách 

mạng, Mặt trận có cương lĩnh, điều lệ phù hợp, được tổ chức chặt chẽ, xây dựng 

trên nền tảng khối liên minh công - nông - trí đã luôn lấy việc thống nhất lợi ích 

tối cao của dân tộc với lợi ích của các tầng lớp nhân dân làm cơ sở để củng cố 

và không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, đó chính đoàn kết thực sự, lâu dài, chặt chẽ, chân thành, thân ái giúp đỡ 

nhau, “là mục đích phải nhất trí và lập trường cũng phải nhất trí. Đoàn kết thực 

sự nghĩa là vừa đoàn kết, vừa đấu tranh, học những cái tốt của nhau, phê bình 

những cái sai của nhau và phê bình trên lập trường thân ái, vì nước, vì dân. Tóm 

lại, muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì toàn dân cần đoàn kết lâu dài, đoàn kết 

thực sự và cùng nhau tiến bộ”. 

 Khối đại đoàn kết dân tộc chỉ thực sự phát huy được sức mạnh nội sinh 

khi gắn liền với đoàn kết quốc tế, nghĩa là chủ nghĩa yêu nước chân chính phải 

gắn liền với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, sức mạnh dân 

tộc phải gắn với sức mạnh thời đại. Thực tiễn cách mạng cho thấy, dưới sự lãnh 

đạo của Đảng, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, khối liên minh đoàn kết 

3 nước Đông Dương (Việt Nam - Lào - Campuchia), của các nước xã hội Chủ 

nghĩa và phong trào nhân dân thế giới ủng hộ, đoàn kết với nhân dân Việt Nam 

trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội 90 

năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng là những minh chứng sống động cho việc 

xây dựng và thực hiện tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc 

 90 năm thực hiện xuyên suốt và nhất quán chiến lược đại đoàn kết dân 

tộc, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn vận 

dụng một cách sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc phù hợp 

với tình hình, yêu cầu và nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng, kiên định độc lập 
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dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh”. 

 Trong tiến trình ấy, trên tinh thần “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát 

huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, nguyên tắc hiệp thương dân chủ 

được coi là “chìa khóa vạn năng” để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, đoàn 

kết và phát huy sức mạnh toàn dân tộc làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự 

nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng “đất nước ta đàng 

hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 Thực tế, các cuộc vận động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước sâu 

rộng do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động và triển khai thực hiện 

ngày càng đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. 

Trong đó, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, lá lành 

đùm lá rách, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thực hiện vệ sinh an toàn thực 

phẩm, bảo vệ chăm sóc sức khỏe của nhân dân, bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu, phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và 

các tệ nạn xã hội khác cùng với cuộc vận động xã hội, các phong trào “Uống 

nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… không chỉ có tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn 

kết cộng đồng mà còn góp phần làm cho tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc 

thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước 

nhanh và bền vững, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 Đại đoàn kết là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị, gồm Đảng, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; trong đó, động lực chủ yếu 

để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở 

liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp 

hài hoà các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn 

lực của các thành phần kinh tế, của toàn xã hội.  

 Vì thế, để “phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo 

của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lấy mục tiêu xây dựng một nước 

Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những 

điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc; đề cao tinh 

thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn 

kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết 

giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc”, cần tập trung thực hiện một số giải pháp căn cốt sau: 
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 Một là, các cấp ủy cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và 

tầm quan trọng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và 

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

2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”. Đại đoàn kết là sự nghiệp của cả dân tộc, của cả hệ thống chính trị 

mà hạt nhân lãnh đạo là Đảng Cộng sản, được thực hiện bằng nhiều biện pháp, 

hình thức; trong đó, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Đó là nguồn sức mạnh, động 

lực chủ yếu, là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. 

 Hai là, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp 

nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước nhằm phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của nhân dân gắn với thực hiện tốt trách nhiệm của công dân, phát huy 

dân chủ, giữ gìn kỷ cương, chống quan liêu, tham ô, tham nhũng, lãng phí. Tiếp 

tục thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư về 

“Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và 

nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng 

đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”, góp phần xây dựng Đảng và chính 

quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. 

 Ba là, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện một số chính sách để củng cố 

và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần bảo đảm thắng lợi bền 

vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Mặt trận phải đoàn 

kết rộng rãi, chân thành mọi thành viên trong xã hội, không phân biệt quá khứ, 

thành phần giai cấp, dân tộc, tôn giáo, ở trong nước hay ở nước ngoài trên cơ sở 

mục tiêu chung là giữ vững độc lập, thống nhất chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ 

quốc gia. Mặt trận phải đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên các tầng 

lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận, hiệp lực trong thực hiện chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

 Bốn là, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu 

nước, tổ chức động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua làm kinh tế 

giỏi, phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hoá - xã hội; trong đó, mỗi 

người, mỗi gia đình cố gắng phấn đấu làm giàu cho mình, cho cộng đồng. Bên 

cạnh đó, tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, tích cực vận động, thu hút 

kiều bào hướng về Tổ quốc, góp sức xây dựng quê hương, đất nước; chủ động 

phối hợp với các cơ quan chức năng nước sở tại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
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pháp của kiều bào, đồng thời, khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân có 

thành tích tiêu biểu. 

 Năm là, nắm bắt kịp thời để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng 

lớp nhân dân và nỗ lực chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của 

các giai cấp, các tầng lớp nhân dân. Tôn trọng và phát huy vai trò gương mẫu, 

dẫn dắt của những người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư, các dân 

tộc, tôn giáo; bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội; kết hợp hài hòa lợi ích 

cá nhân với lợi ích của tập thể và toàn xã hội. Cùng với việc giải quyết đúng 

đắn và hợp lý các quan hệ lợi ích, cần đẩy mạnh và không ngừng bồi dưỡng, 

nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tinh 

thần tự lực tự cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố và phát triển 

khối đại đoàn kết dân tộc, coi đó là những yếu tố quan trọng để không chỉ 

phòng và chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù 

địch mà còn góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ./. 

 

(Nguồn:Tạp chí Tuyên giáo) 

Link:http://tuyengiao.vn/theo-guong-bac/hoc-va-lam-theo-tu-tuong-ho-chi-

minh-ve-dai-doan-ket-dan-toc-127106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tuyengiao.vn/theo-guong-bac/hoc-va-lam-theo-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-dai-doan-ket-dan-toc-127106
http://tuyengiao.vn/theo-guong-bac/hoc-va-lam-theo-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-dai-doan-ket-dan-toc-127106
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Phần 3: 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ DIỄN RA 

------- 

Tỉnh Đoàn Quảng Trị tiếp tục hỗ trợ công tác  

phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh 

 
 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6078 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6078
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Tặng các nhu yếu phẩm cho các khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19 

tại các huyện, thị, thành phố 
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Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6097 

 

 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6097
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Tỉnh Đoàn Quảng Trị tiếp tục tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ  

tuyến đầu chống dịch COVID - 19 

 
 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6100 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6100
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Lắp đặt và bàn giao trạm rửa tay dã chiến  

phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 

 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6071 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6071
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Cách ly xã hội, cán bộ Hội Quảng Trị học tập Nghị quyết  

qua gameshow trực tuyến 

 
 

 

 
Link:http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6077 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6077
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Khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 
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Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6118 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6118
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Phần 4: 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 

----- 

 

1. Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2020) 

và 48 năm sự kiện 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị (1972 - 2020) 

- Tuyên truyền về chặng đường đấu tranh oanh liệt và thắng lợi vẻ vang 

của quân và dân Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nêu bật 

truyền thống yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất và quyết tâm sắt 

đá của con người Quảng Trị với khát vọng giải phóng quê hương, thống nhất Tổ 

quốc, cùng cả nước đi lên CNXH. 

- Tuyên truyền về những chiến công hiển hách và sự hy sinh oanh liệt của 

quân và dân Quảng Trị cũng như của cả nước trong chiến dịch Xuân - Hè 1972, 

nêu bật ý nghĩa thắng lợi của quân và dân Quảng Trị trong cuộc tổng phản công 

ngày 01/5/1972 giải phóng quê hương, sát cánh cùng cả nước đi đến đại thắng 

mùa xuân 1975 lịch sử. 

- Tuyên truyền truyền thống hào hùng của quân và dân cả nước cùng với 

Quảng Trị trong chiến dịch chiến đấu bảo vệ Thành Cổ mà tiêu biểu là 81 ngày 

đêm bi hùng của sự kiện Thành Cổ. Khẳng định một lần nữa vai trò, ý nghĩa lịch 

sử của cuộc đấu tranh giải phóng quê hương Quảng Trị cũng như vai trò, ý nghĩa 

lịch sử của 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng 

dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời, làm rõ cuộc chiến tranh xâm lược phi 

nghĩa của đế quốc Mỹ và tay sai, cổ vũ phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập 

dân tộc và tiến bộ xã hội. 

- Tuyên truyền về những thành tựu tỉnh nhà đã đạt được sau 48 năm giải 

phóng, cổ vũ, động viên toàn dân phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách 

mạng, ý chí tự lực tự cường vượt qua khó khăn, đoàn kết phấn đấu thực hiện 

thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVI đã đề ra. 

2. Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh Karl Marx (05/5/1818 - 05/5/2020) 

- Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của Karl Marx đối với 

sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải 

phóng con người. 

- Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng 

của Karl Marx, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch 

sử và học thuyết giá trị thặng dư. 

- Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội 

chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh 

nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác 

trong thời đại ngày nay; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, 

xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

3.  Kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2020) 

- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ Việt Nam về đường lối kháng 

chiến của Đảng và nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng 
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tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông - Xuân 1953 -

1954 và Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta. 

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, 

thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng 

chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. 

- Tuyên truyền về những thành tựu to lớn của đất nước, của các tỉnh vùng 

Tây Bắc 66 năm qua kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ; khơi dậy và phát huy 

truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những bài học quý 

báu của Chiến thắng Điện Biên Phủ trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh 

thiếu nhi, quyết tâm góp phần xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc cùng cả nước 

ngày càng phát triển giàu đẹp và văn minh. 

4. Kỷ niệm ngày truyền thống Đội Thiếu niên Tiền Phong (15/5) 

- Tuyên truyền về lịch sử, sự ra đời, quá trình phát triển và truyền thống 

79 năm thành lập của Đội TNTP Hồ Chí Minh; các phong trào, hoạt động lớn 

của các cấp bộ Đội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đội 

TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2020). 

- Tổ chức tuyên truyền trước và trong Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp 

tiến tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Trị và Đại hội Cháu ngoan Bác 

Hồ toàn quốc lần thứ IX năm 2020. 

5. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)   

- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về thân thế, cuộc đời, hoạt động 

cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với đợt hoạt động“Tự hào 

tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp 

cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam, phong trào Cộng sản và Công nhân 

quốc tế. Qua đó, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của tuổi trẻ và nhân dân Việt Nam 

cũng như tình cảm yêu mến, kính trọng của thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí 

Minh vĩ đại. 

- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, 

làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp 

đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, 

phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp 

cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ 

Chí Minh. 

- Tổ chức Sơ kết và tuyên truyền kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh 

thiếu nhi”; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “Người 

tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua. Thực hiện chuyên đề “Học tập và làm 

theo tu tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức 

Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” dành cho cán 

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

Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời” dành cho đoàn viên, thanh niên.  
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- Tổ chức “Tuần lễ thanh niên làm theo lời Bác”tỉnh Quảng Trị năm 

2020; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên học tập và làm theo lời 

Bác; có hình thức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp. 

 (Nguồn: Hướng dẫn số 37 -HD/TĐTN-XDĐ, ngày 28/2/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự 

kiện lịch sử của đất nước và tỉnh Quảng Trị trong năm 2020) 

 

 

Phần 5: 

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH 

 

 

Công văn tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và 

đẩy mạnh khai báo sức khỏe tự nguyện qua ứng dụng NCOVI 

------- 

 

Ngày 16/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 898-

CV/TĐTN-PTTN, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 và đẩy mạnh khai báo sức khỏe tự nguyện qua 

ứng dụng NCOVI, cụ thể như sau: 

1.Quán triệt và triển khai đến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và người 

dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 và quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng theo chỉ đạo của Chính 

Phủ, UBND tỉnh và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; không tổ chức các 

hoạt động có tụ tập đông người. 

2. Tiếp tục tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện, đội phản ứng 

nhanh hỗ trợ các khu cách ly tập trung, sẵn sàng tham gia công tác phòng chống 

dịch theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và Đoàn cấp trên. Vận động 

nguồn lực hỗ trợ, thực hiện tốt việc huy động đoàn viên, thanh niên tình nguyện 

hỗ trợ các cơ sở cách ly tập trung theo sự phân công của chính quyền và Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 cùng cấp. 

3. Tiếp tục tuyên truyền, cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin về 

tình hình dịch COVID-19và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đến đông 

đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn 

viên, thanh thiếu niên và người dân về tầm quan trọng của việc khai báo sức 

khỏe tự nguyện, hướng dẫn quy trình khai báo y tế và cập nhật thông tin qua ứng 

dụng NCOVI thông qua fanpage, trang thông tin điện tử của các cấp bộ Đoàn 

và trang cá nhân.  

 4. Tiếp tục triển khai đến 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội; 100% cán bộ, 

công chức, viên chức trong các cơ quan chuyên trách, đơn vị trực thuộc của 

Đoàn và 100% đoàn viên, thanh niên thực hiện khai báo y tế và cập nhật thông 

tin y tế hằng ngày trên ứng dụng NCOVI. Đẩy mạnh việc vận động, hướng dẫn, 

giúp đỡ người thân trong gia đình, người cùng cơ quan, đơn vị, nơi cư trú thực 

hiện khai báo và cập nhật thông tin y tế qua ứng dụng NCOVI. 
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 5. Chỉ đạo Đoàn cơ sở, Chi đoàn thành lập các đội hình thanh niên tình 

nguyện “đi từng ngõ gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn 

Nhân dân thực hiện khai báo, cập nhật thông tin về sức khỏe qua ứng dụng 

NCOVI; thường xuyên nắm bắt tình hình sức khỏe, hỗ trợ người cao tuổi, người 

yếu thế, người có bệnh nền thực hiện khai báo và cập nhật thông tin y tế qua ứng 

dụng NCOVI trực tiếp tại gia đình hoặc nơi làm việc. Trong quá trình tổ chức 

hoạt động hỗ trợ khai báo y tế cần đảm bảo các yêu cầu phòng dịch (đeo khẩu 

trang, găng tay bảo hộ, nước rửa tay sát khuẩn...). 

6. Về công tác kiểm tra việc thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI: 

- Đối với đoàn viên, thanh niên thực hiện khai báo y tế: Đề nghị Ban 

Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chỉ đạo Đoàn cơ sở 

triển khai và hàng ngày tổng hợp việc khai báo y tế bằng cách chụp ảnh màn 

hình điện thoại kết quả khai báo y tế và gửi về Ban Thường vụ các huyện, thị, 

thành Đoàn, Đoàn trực thuộc. Yêu cầu 100% đoàn viên của các cơ sở Đoàn phải 

thực hiện khai báo y tế trước ngày 30/4/2020. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ 

kiểm tra đột xuất kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị để đánh giá, xếp 

loại thi đua cuối năm. 

- Đối với các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân khai báo y 

tế: Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổng hợp kết quả hỗ trợ khai báo 

y tế và cập nhật hình ảnh hằng ngày qua Zalo: NHÓM ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC.  

 

 

Công văn triển khai cuộc thi trực tuyến nâng cao nhận thức phòng tránh 

tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam 

------- 

 

Ngày 14/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 897-

CV/TĐTN-PTTN, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai cuộc thi trực tuyến Nâng 

cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt 

Nam, cụ thể như sau: 

1. Triển khaicuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai 

nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” trên Trang thông tin 

điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ 

http:/vnmac.gov.vn đến cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh và Nhân 

dân tích cực tham gia cuộc thi. 

2. Hướng dẫn đoàn viên, thanh thiếu niên và Nhân dân tham gia cuộc 

thi bằng cách truy cập vào Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom 

mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http:/vnmac.gov.vn sau đó click vào banner 

cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ 

do chiến tranh để lại ở Việt Nam”, đăng ký tham gia theo hướng dẫn và nhấn 

vào nút “làm bài thi” để bắt đầu thi (có Thể lệ cuộc thi đăng tải trên website 

Tỉnh Đoàn Quảng Trị http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html). 

>> Link tải văn bản:http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-1.html?tab=tab1 

 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-1.html?tab=tab1
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Công văn hưởng ứng chương trình “Nét chữ từ trái tim” 

------- 

 

Ngày 03/4/2020, Hội đồng Đội tỉnh ban hành Công văn số 155-CV/HĐĐ, 

chỉ đạo các Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố triển khai hưởng ứng 

chương trình “ Nét chữ từ trái tim” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức, cụ thể 

như sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa chương trình đến 

các cấp bộ Đội, đội viên, thiếu nhi và phụ huynh học sinh trên các kênh thông 

tin của Đoàn - Đội các cấp. 

2. Vận động đội viên, thiếu nhi tham gia chương trình “Nét chữ từ trái 

tim”, trong đó đảm bảo mỗi đơn vị có ít nhất 10 bài dự thi (bao gồm khối Tiểu 

học và Trung học cơ sở). Thời hạn nộp bài dự thi: Trước 23h59, ngày 14/4/2020 

tại địa chỉ: http://netchu.diem10.com.vn/(Có thể lệ cuộc thi kèm theo) 

>> Link tải văn bản:http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-1.html?tab=tab1 

 

 

Công văn triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền 

thống Ngành Tuyên giáo của Đảng 

------- 

 

Ngày 03/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 888 - 

CV/TĐTN-XDĐ, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm 

hiểu 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, cụ thể như sau: 

 1. Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống 

ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn) đến 

100% đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, thanh 

niên tham gia thi bằng cách truy cập vào mạng VCNET (https://vcnet.vn) sau đó 

đăng ký tài khoản và ấn “vào thi” để bắt đầu thi (có Thể lệ cuộc thi do Ban 

Tuyên giáo Trung ương Đảng ban hành kèm theo). 

2. Căn cứ điều kiện cụ thể, các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc 

kịp thời đôn đốc, biểu dương, khen thưởng các tập thể thuộc tổ chức Đoàn tích 

cực hưởng ứng, triển khai cuộc thi; các cá nhân có thành tích cao trong cuộc thi. 

 3. Tuyên truyền sâu rộng về mục đích và ý nghĩa của Cuộc thi trên các 

phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng, website, mạng xã hội của các cấp 

bộ Đoàn. Chủ động phối hợp các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong 

và ngoài Đoàn viết tin, bài tuyên truyền về 90 năm Ngày truyền thống ngành 

Tuyên giáo của Đảng và kết quả triển khai cuộc thi của đơn vị. Kịp thời cập nhật 

câu hỏi thi và thông tin kết quả cuộc thi hàng tuần trên báo chí và mạng xã hội. 

>> Link tải văn 

bản:http://tinhdoanquangtri.gov.vn/dbase/file/cv%20888xdd2020cuocthi90nam

_0001%20(1).pdf 

 

 

http://netchu.diem10.com.vn/
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-1.html?tab=tab1
http://vcnet.vn/
https://vcnet.vn/
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/dbase/file/cv%20888xdd2020cuocthi90nam_0001%20(1).pdf
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/dbase/file/cv%20888xdd2020cuocthi90nam_0001%20(1).pdf
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Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi “Đại sứ du lịch Quảng Trị” 

----- 

 Ngày 13/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch Số 168 - 

KHLN/GDĐT-TĐTN về phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Đại sứ 

du lịch Quảng Trị”, với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian 

1.1. Thời gian triển khai cuộc thi: Từ tháng 4 đến tháng 7/2020. 

1.2. Thời gian nhận bài thi: Từ ngày 15/5 đến hết ngày 15/6/2020. 

1.3. Đối tượng dự thi 

- Đoàn viên, thanh thiếu nhikhối trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

- Khuyến khích đoàn viên, thanh niên thuộc các cơ sở Đoàn - Hội; các cơ 

sở Đoàn, CLB, tổ, đội, nhóm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; đoàn viên, thanh thiếu 

nhi quê QuảngTrị đang học tập, sinh sống trong và ngoài nước. 

2. Nội dung, hình thức thi 

2.1. Nội dung 

- Tuyên truyền lịch sử hình thành, phát triển của quê hương Quảng Trị; 

truyền thống anh dũng của quân và dân Quảng Trị qua các thời kỳ cách mạng, 

đặc biệt là trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc cứu nước. Các cột mốc lịch sử 

quan trọng của tỉnh Quảng Trị như: Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Trị 

(21/4/1930), Ngày ký Hiệp định Giơ - ne – vơ (20/7/1954), Ngày lập lại tỉnh 

Quảng Trị (01/7/1989), Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972)… 

- Tuyên truyền, quảng bá các địa danh lịch sử, văn hóa, du lịch: Các di 

tích lịch sử văn hóa, di sản văn hóa, làng nghề truyền thống, địa danh du lịch; 

những nét đặc trưng vềxứ sở, con người quê hươngQuảng Trị. 

2.2. Hình thức 

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức sáng tác video clip, phim ngắn, 

motion graphic. Tác phẩm tham gia cuộc thi được đăng tải trên fanpage Tỉnh 

đoàn Quảng Trị trên mạng xã hội facebook. 

3.Thể lệ cuộc thi(Có thể lệ kèm theo) 

>> Link tải văn bản: 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/dbase/file/KH%20168LNTTNTH2020CUOCTH

IDAISUDL_0001.pdf 

 

Công văn triển khai cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo  

tỉnh Quảng Trị năm 2020 

----- 

 Ngày 09/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 892 - 

CV/TĐTN-PTTN, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai cuộc thi khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội 

dung của Cuộc thi để đông đảo đoàn viên, thanh niên được tiếp cận và tham gia 

góp phần xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, 

thanh niên, cộng đồng, thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, các doanh nghiệp 

đối với các ý tưởng, dự án có tính khả thi. 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/dbase/file/KH%20168LNTTNTH2020CUOCTHIDAISUDL_0001.pdf
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/dbase/file/KH%20168LNTTNTH2020CUOCTHIDAISUDL_0001.pdf
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2. Đặt hàng, khuyến khích, tạo điều kiện, hướng dẫn cho các tập thể, cá 

nhân có dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia dự thi. 

3. Đối tượng dự thi 

Cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện dự án khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển Quảng Trị thuộc các lĩnh vực ưu tiên 

sau: 

- Du lịch và dịch vụ (bao gồm thực phẩm); 

- Nông nghiệp (bao gồm phát triển dược liệu); 

- Công nghệ thông tin - truyền thông; 

- Công nghệ phụ trợ - cơ khí và tự động hóa; 

- Các ngành, lĩnh vực khác dựa trên ứng dụng và phát triển khoa học và 

công nghệ, tài sản trí tuệ, có khả năng góp phần thúc đẩy Quảng Trị phát triển. 

(* Lưu ý: Người dự thi có thể tham gia một hay nhiều dự án. Mỗi nhóm cá 

nhân không quá 05 thành viên). 

4..Thời gian và địa điểm đăng ký 

- Thời gian: Bắt đầu từ Tháng 4 và kết thúc vào ngày 20/6/2020. 

- Địa chỉ tiếp nhận: Ban Phong trào Thanh niên Tỉnh Đoàn, sđt: 

02333.851.149/0949.533.126; địa chỉ: số 17, đường Hai Bà Trưng, TP. Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị. 

>> Link tải văn bản: 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/dbase/file/cv%20892pt2020khcn_0001.pdf 

 

Kế hoạch tuyên truyền, lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên 

góp ý các dự thảo văn kiện và tổ chức các hoạt động của tuổi trẻ  

tỉnh Quảng Trị chào mừng Đại hội Đảng các cấp 

------------ 

 

Ngày 08/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 163-

KH/TĐTN-XDĐvề việctuyên truyền, lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh 

niên góp ý các dự thảo văn kiện và tổ chức các hoạt động của tuổi trẻ tỉnh 

Quảng Trị chào mừng Đại hội Đảng các cấp, với những nội dung cụ thể sau: 

1. Thảo luận, lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niêngóp ý dự 

thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp 

1.1. Đối tượng 

- Lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp thanh niên gồm: Đảng viên trẻ, 

cán bộ, đoàn viên, thanh niên.  

- Cấp tỉnh và huyện tổ chức hội nghị tập trung lấy ý kiến trong Ban Chấp 

hành, cán bộ chủ chốt từ Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn trở lên. Đoàn cấp cơ 

sở lấy ý kiến rộng rãi đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. 

1.2. Thời gian 

* Thời gian lấy ý kiến và tổ chức thảo luận tham gia dự thảo văn kiện 

trình Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp cơ sở: Ban Thường vụ các huyện, thị, 

thành đoàn, đoàn trực thuộc căn cứ vào thời gian, yêu cầu cụ thể của cấp ủy cấp 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/dbase/file/cv%20892pt2020khcn_0001.pdf
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huyện, cấp cơ sở để chỉ đạo thời gian tổ chức và hình thức triển khai phù hợp 

với đặc điểm cụ thể từng địa phương, đơn vị. 

* Thời gian lấy ý kiến và tổ chức thảo luận tham gia dự thảo văn kiện 

trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII từ nay đến hết tháng 8/2020, cụ thể:  

- Cấp cơ sở và cấp huyện: trước ngày 30/7/2020. 

- Cấp tỉnh: 

+ Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh niên vào dự 

thảo văn kiện dự kiến vào tuần đầu tháng 8/2020 (sẽ có kế hoạch cụ thể sau). 

+ Thành phần: Các đồng chí trong Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn; Bí thư, 

Phó Bí thư các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; lãnh đạo các đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn; các Ban, Văn phòng Tỉnh Đoàn. 

* Thời gian lấy ý kiến và tổ chức thảo luận tham gia góp ý kiến dự thảo 

văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII từ tháng 10/2020 đến hết 

tháng 11/2020. 

- Cấp cơ sở và cấp huyện: trước ngày 10/10/2020. 

- Cấp tỉnh: 

+ Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh niên vào dự 

thảo văn kiện dự kiến trước ngày 30/10/2020 (sẽ có kế hoạch cụ thể sau). 

+ Thành phần: Các đồng chí trong Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn; Bí thư, 

Phó Bí thư các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; lãnh đạo các đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn; các Ban, Văn phòng Tỉnh Đoàn. 

1.3. Nội dung và tài liệu lấy ý kiến 

- Lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh niên vào dự thảo văn kiện Đại 

hội Đảng các cấp, trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến thanh niên 

và công tác thanh niên. 

- Tài liệu dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: được 

đăng tải tại chuyên trang Góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 

2025 trên website Tỉnh Đoàn tại địa chỉ: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/ ngay 

sau khi các dự thảo Văn kiện Đại hội được công bố. 

- Tài liệu dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bao 

gồm: Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết 

thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2011 - 2020), xây dựng 

Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021 - 2030); Dự thảo Báo cáo 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 

2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021 - 2025; 

dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng 

nhiệm kỳ Đại hội XII. Các tài liệu trên được đăng tải chuyên trang Góp ý văn 

kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên website Tỉnh Đoàn tại địa 

chỉ: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/ngay sau khi các dự thảo Văn kiện Đại hội 

được công bố. 

1.4. Phương pháp lấy ý kiến 

- Hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, thanh niên được tổ chức lấy ý kiến truy 

cập website Tỉnh Đoàn để nghiên cứu trước các dự thảo văn kiện. Đại biểu có 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/Category.aspx?id=210
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/Category.aspx?id=210
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thể tham gia phát biểu ý kiến trong cuộc thảo luận hoặc trình bày bằng văn bản 

riêng và gửi cho bộ phận tổng hợp.  

- Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đoàn viên, thanh niên trực tiếp tại các cuộc 

họp chi đoàn, các hội nghị của Đoàn. Trong đó cần phân công người chủ trì 

hướng dẫn thảo luận và thư ký ghi chép biên bản cuộc thảo luận. Biên bản cần 

ghi rõ địa điểm, thời gian, số lượng, thành phần tham dự, số người tham gia ý 

kiến, nội dung các ý kiến phát biểu theo từng lĩnh vực cụ thể. Khuyến khích các 

đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình lấy ý kiến rộng rãi trong 

đoàn viên, thanh niên 

- Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên trên mạng 

Internet qua chuyên trang “Góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 

2020-2025” trên website Tỉnh Đoàn Quảng Trị và chuyên mục “Đảng với thanh 

niên, thanh niên với Đảng” trên mạng xã hội. 

- Cấp tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến “Thanh niên hiến kế dâng Đảng” 

nhằm tập hợp các ý kiến, hiến kế, ý tưởng của đoàn viên, thanh thiếu niên đối 

với các vấn đề xây dựng Đảng và phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của 

địa phương, đơn vị, đất nước (có hướng dẫn chi tiết sau). 

2. Công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp 

2.1. Nội dung tuyên truyền 

- Bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, trong đó làm rõ việc 

tổ chức Đại hội Đảng các cấp là công việc định kỳ của Đảng nhằm tổng kết đánh 

giá về những thành tựu, kết quả đã đạt được, khó khăn, tồn tại trong nhiệm kỳ 

qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới gắn với việc thực hiện 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ 

sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (2011-2020); 

tuyên truyền về Quy chế bầu cử trong Đảng; việc tổ chức Đại hội điểm, nhất là 

kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội điểm để tiến tới tổ chức thành 

công Đại hội Đảng các cấp. 

- Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015- 

2020; những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 

trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy Đảng trong 5 năm qua và mục 

tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. 

- Việc công bố các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII 

của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự 

thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là phương hướng, nhiệm vụ xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong những năm tiếp theo, 

tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

- Các tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến được vinh danh tại Đại hội thi 

đua yêu nước các cấp. Các phong trào thi đua yêu nước, các công trình, phần 

việc thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của 

Đảng; những tập thể, cá nhân đoàn viên, thanh thiếu nhi tiêu biểu trong học tập 

và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các 

lĩnh vực của đời sống xã hội và trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các 

cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Những điển hình thanh niên tiên tiến, những tập thể, 
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đoàn viên thanh thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào thi đua của các cấp bộ 

đoàn và tuổi trẻ cả nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp và những đảng viên 

trẻ được tham dự Đại hội Đảng các cấp. 

- Việc đóng góp ý kiến của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh 

niên vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 

Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào 

tiến bước dưới cờ Đảng” của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh. Các chương 

trình, phong trào, mô hình, công trình, phần việc thanh niên và tuổi trẻ toàn tỉnh 

chào mừng Đại hội Đảng các cấp. 

- Những kết quả nổi bật trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp 

nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Đại hội, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị 

quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình, kế hoạch hành động cách mạng 

đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.  

- Tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù 

địch; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần 

tử cơ hội chính trị, lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội để 

xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà 

nước và công tác nhân sự Đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích 

nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức 

xây dựng Đảng… 

2.2. Hình thức tuyên truyền 

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn và đoàn 

viên, thanh thiếu niên với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Trị tự hào tiến bước dưới cờ 

Đảng”,  

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về Đại hội Đảng và Đại hội 

XIII của Đảng đến thanh thiếu nhi và nhân dân trong tỉnh; thực hiện có hiệu quả 

cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, đặc biệt 

xây dựng các tuyến tin, bài viết về các gương điển hình thanh niên, đoàn viên ưu 

tú, đảng viên trẻ tiêu biểu trên các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội 

(fanpage facebook, zalo, intargram…) của đơn vị. 

- Tích cực tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, gương thanh niên 

tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh, 

gương đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên ưu tú trong mọi lĩnh vực. 

- Khuyến khích các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức các 

buổi lưu diễn phục vụ bộ đội, các tầng lớp nhân dân và thanh thiếu nhi ở vùng 

sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, khu công nghiệp; phát động tổ chức các 

cuộc thi sáng tác ca khúc cách mạng, ấn phẩm truyền thông chào mừng Đại hội 

Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. 

- Tổ chức lựa chọn các hình thức tuyên truyền trực quan phong phú, phù 

hợp về chào mừng Đại hội Đảng các cấp tại văn phòng Đoàn các cấp, trên 

website các đơn vị với những nội dung cụ thể như sau: 

+ Tuổi trẻ Quảng Trị tự hào tiến bước dưới cờ Đảng. 

+ Tuổi trẻ Quảng Trị thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các 

cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 
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+ Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Khuyến khích các đơn vị cấp huyện, cấp cơ sở thiết kế các bộ công cụ 

và các sản phẩm tuyên truyền sáng tạo, đặc trưng của địa phương, đơn vị trên 

mạng xã hội và phương tiện truyền thông hiện đại. 

>> Link tải văn bản: 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/dbase/file/kh%20163xdd2020gopyvkdhdang_00

01.pdf 

 

 

Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong thanh thiếu nhi năm 2020 

----- 

 

Ngày 29/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Hướng dẫn số 41 -

HD/TĐTN-XDĐ về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong 

thanh thiếu nhi năm 2020, với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Nội dung trọng tâm 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán 

bộ Đoàn - Hội - Đội, các đoàn viên, thanh thiếu nhi về các văn bản, chính sách, 

công tác chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; các thông tin chính thống phản 

ánh về hoạt động phòng chống dịch của cả nước, địa phương và thanh niên; về ý 

thức và cách thức phòng, chống dịch bệnh COVID-19, qua đó góp phần tạo sự 

đồng thuận, đoàn kết, quyết tâm cao trong phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi 

dịch bệnh trong thanh thiếu nhi và nhân dân. 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội, 

đoàn viên, thanh thiếu nhi các chủ trương, quan điểm của Đảng, những nội dung 

cơ bản của các dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến thông qua 

năm 2020 và năm 2021; về quá trình sửa đổi, bổ sung nội dung Luật Thanh niên; 

Luật Trẻ em và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em; Luật hòa 

giải cơ sở và các luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2019 và 

2020 liên quan đến hoạt động trực tiếp của đoàn viên, thanh niên, quyền và lợi 

ích hợp pháp của thanh niên như: Luật bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật Quốc 

phòng, Luật Công an nhân dân, Luật An ninh mạng, Luật tố cáo, Luật phòng, 

chống tham nhũng, Luật phòng chống bạo lực gia đình…  

- Nâng cao nhận thức, cảnh báo tác hại của ma túy, thuốc lá, rượu bia và 

các giải pháp phòng chống ma túy, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia 

trong thanh thiếu niên; phối hợp với các ngành giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh 

thiếu niên chậm tiến. Tập trung quán triệt, phổ biến nâng cao nhận thức của cán 

bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp, pháp 

luật và việc hưởng ứng Ngày pháp luật, chủ đề và các hoạt động trọng tâm trong 

Ngày pháp luật năm 2020; Ngày toàn dân phòng, chống ma túy... 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/dbase/file/kh%20163xdd2020gopyvkdhdang_0001.pdf
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/dbase/file/kh%20163xdd2020gopyvkdhdang_0001.pdf
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- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền 

gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ 

pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã 

hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong chủ 

động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao 

hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa 

vụ quân sự, nghĩa vụ công an, tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. 

2. Hình thức triển khai 

- Xây dựng văn bản; tham giagóp ý, xây dựng, hoàn thiện pháp luật 

 - Xây dựng ấn phẩm, bộ công cụ truyền thông 

- Tổ chức các hoạt động tập trung 

- Xây dựng các mô hình hoạt động tại cộng đồng 

 - Tuyên truyền qua báo chí, xuất bản, mạng xã hội 

 - Tuyên tuyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về pháp luật 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các 

nhóm thanh thiếu niên và theo từng địa bàn 

 - Thực hiện xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Kiểm tra, giám sát, chế độ thông tin, báo cáo 

>> Link tải văn bản: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html 

 

 

 

Phần 6: 

THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT 

 

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 4 

----- 

 1. Quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất 

 Có hiệu lực từ ngày 10/4/2019, Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị 

định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, trong đó sửa đổi, bổ sung quy định về 

giá tính lệ phí trước bạ đối với đất. Cụ thể, giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là 

giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương (UBND cấp tỉnh) ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời 

điểm kê khai lệ phí trước bạ. 

 Như vậy so với quy định hiện hành, Nghị định 20/2019 bổ sung trường 

hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời 

gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng 

giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành. 

 Ngoài ra, Nghị định 20/2019 sửa đổi, bổ sung quy định về tính lệ phí 

trước bạ đã thay đổi cách tính loại lệ phí này với xe tải van, xe pick-up. Theo đó, 

những loại xe 5 chỗ ngồi trở xuống, có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 

1.500 kg, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu sẽ bằng 60% mức lệ phí trước bạ của 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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ôtô con. Ở lần nộp lệ phí trước bạ thứ hai trở đi, mức thu là 2% và áp dụng 

thống nhất trên toàn quốc. Mức đóng này cao hơn so với hiện hành…. 

 2. Học sinh giỏi mới được xét tuyển vào ngành Y khoa 

 Có hiệu lực từ ngày 15/4, Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ 

chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, 

trong đó có thay đổi liên quan đến ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngành 

sư phạm và y dược. 

 Thông tư nêu rõ: Trong đợt tuyển sinh năm 2019, với trường xét tuyển 

dựa vào kết quả thi THPT quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xác định ngưỡng 

đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên, 

ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Y 

học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét 

nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng. Từ đó, các 

trường sẽ xây dựng phương án xét tuyển. 

 Cụ thể điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng điểm thi THPT quốc gia 

của trường tối thiểu bằng điểm trung bình cộng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng 

đầu vào do Bộ Giáo dục quy định. 

 Điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT trình độ 

đại học được tính như sau: Đối với các ngành đào tạo giáo viên và ngành Y 

khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược học tối thiểu là 8,0 trở lên... 

 3. Điều trị nội trú ban ngày tại bệnh viện y học cổ truyền 

 Thông tư 01/2019/TT-BYT về điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám, 

chữa bệnh y học cổ truyền quy định, việc chỉ định điều trị nội trú ban ngày tại 

các cơ sở này do bác sĩ quyết định và phải đáp ứng các tiêu chí: Tình trạng sức 

khỏe, bệnh lý của người bệnh phải điều trị nội trú nhưng không nhất thiết phải 

theo dõi, điều trị 24/24 giờ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thời gian theo dõi, 

điều trị nội trú ban ngày cho người bệnh tối thiểu 4 giờ/ngày tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. Tình trạng bệnh lý của người bệnh có thể điều trị ngoại trú thì 

không áp dụng điều trị nội trú ban ngày. 

 Riêng đối với người bệnh không cư trú trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố 

nơi đặt cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì người bệnh có thể được điều trị nội trú 

ban ngày hoặc điều trị nội trú 24/24 giờ. 

 Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/4/2019. 

 4. Cha mẹ có quyền đổi tên cho con nuôi 

 Từ ngày 25/4, Nghị định 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị 

định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi sẽ chính thức có hiệu lực. 

 Theo Nghị định 24/2019/NĐ-CP,cha mẹ nuôi được yêu cầu cơ quan đăng 

ký hộ tịch thay đổi họ, tên đệm và tên của con nuôi; trường hợp con đủ 9 tuổi trở 

lên, phải được sự đồng ý của con. 

 Nghị định cũng quy định khi hỗ trợ bằng tiền cho trại trẻ mồ côi, phải 

thực hiện thông qua tài khoản của trại. Các tổ chức, cá nhân không được yêu cầu 

cơ sở nuôi dưỡng cho trẻ em làm con nuôi bằng việc hỗ trợ và ngược lại, cơ sở 
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nuôi dưỡng cũng không được cam kết cho trẻ em làm con nuôi vì đã nhận hỗ trợ 

nhân đạo..../. 

 

(Nguồn:dangcongsan.vn/phap-luat/nhung-chinh-sach-co-hieu-luc- 

trong-thang-4-517935.html) 

 

 

Phần 7: 

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6/2020 

------ 

 

- Các cấp bộ Đoàn tiếp tục tích cực tuyên truyền, cung cấp kịp thời, chính 

xác các thông tin về tình hình dịch COVID-19 và các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân; tăng cường tuyên 

truyền qua các hình thức trực quan sinh động; qua mạng xã hội (Fanpage, 

Facebook, Zalo,...) do tổ chức Đoàn - Hội - Đội quản lý; thông qua các bản tin, 

tài liệu sinh hoạt chi Đoàn...; tiếp tục triển khai đến 100% đoàn viên, thanh niên 

thực hiện khai báo y tế và cập nhật thông tin y tế hằng ngày trên ứng dụng 

NCOVI. 

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1943/KH-UBND của UBND tỉnh triển khai 

thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tiếp tục chỉ 

đạo 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên đề xuất hiến kế các ý tưởng, sáng kiến, 

sáng tạo về các đề tài, công trình, sáng kiến kinh nghiệm có quy mô hoặc các ý 

tưởng, giải pháp xuất phát từ thực tiễn quá trình lao động, sinh hoạt thường ngày 

góp phần hiến kế xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên, phục vụ hoặc cải thiện công việc, học tập và đời sống hàng ngày trên ngân 

hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam tại địa chỉ http://ytuongsangtao.net/.  

- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung 

của Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2020 đến đông 

đảo đoàn viên, thanh niên; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện, hướng dẫn 

cho các tập thể, cá nhân có dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia dự thi, 

nhằm góp phần xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đoàn 

viên, thanh niên, cộng đồng, thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, các doanh 

nghiệp đối với các ý tưởng, dự án có tính khả thi. 

- Khuyến khích các cơ sở Đoàn đăng tải các ý tưởng, sáng kiến sáng tạo 

của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đề xuất lên website và facebook của 

đơn vị về những sáng kiến góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; sáng kiến 

phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị. 

http://ytuongsangtao.net/
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- Tiếp tục thông tin các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, các 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch, chương trình công tác Đoàn - 

Hội - Đội đến với đoàn viên thanh niên nhất là chương trình công tác năm 2020.  

- Tiếp tục nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng, các thông tin dư luận 

xã hội, nhất là các thông tin dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội, thường 

xuyên báo cáo với lãnh đạo để xử lý kịp thời. Chú trọng nắm tình hình dư luận 

đoàn viên, thanh niên và nhân dân tại địa phương, đơn vị trong thời kỳ diễn ra 

Đại hội Đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

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

niệm: Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6); Ngày Môi trường thế giới (05/6); Ngày 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6); Ngày truyền thống 

Người Cao tuổi Việt Nam (06/6); Ngày Quốc tế Người hiến máu (14/6); Ngày 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6); Kỷ niệm 95 năm 

Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 

(26/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)… 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, các mô hình sáng tạo, mô 

hình kinh tế giỏi, gương khởi nghiệp, lập nghiệp; các gương thanh thiếu nhi, 

gương cán bộ Đoàn, Hội, Đội xuất sắc trên các lĩnh vực. 

 

 

Phần 8:  

HƯỚNG DẪN CÁC THỨC GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG  

CÔNG TÁC ĐOÀN QUÝ I/2020 

------ 

 

Ngày 16/4/2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Công văn số 4592 

- CV/TWĐTN-BTC về việc tổng hợp và hướng dẫn cách thức giải quyết một số 

tình huống trong quý I/2020, cụ thể như sau: 

1. Tại Đại hội đại biểu của Đoàn đã thông qua đề án nhân sự Ban Chấp 

hành. Đến nay, do tình hình nhân sự cơ sở thay đổi, chưa đảm bảo điều kiện 

tham gia Ban Chấp hành. Ban Chấp hành Đoàn có quyền tổ chức hội nghị 

biểu quyết điều chỉnh cơ cấu từ cơ sở về cơ quan chuyên trách hay không? 

 Trả lời:  

 Khoản 4, Điều 9, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định:“Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ cấp tỉnh trở xuống khi khuyết thì do Ban Chấp hành cấp 

đó thảo luận, thống nhất bầu bổ sung và đề nghị Ban Chấp hành Đoàn cấp trên 

ra quyết định công nhận”. Do vậy, để đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành 

trong từng thời điểm cụ thể, Ban Chấp hành có thể thảo luận, biểu quyết về việc 

điều chỉnh thay đổi cơ cấu của Đề án. 

Tuy nhiên, Đề án Ban Chấp hành Đoàn là văn bản đã được Đại hội đại biểu 

Đoàn thông qua với cơ cấu cụ thể. Do vậy, đến thời điểm phù hợp, Ban Chấp 

hành Đoàn thực hiện việc kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn theo đúng cơ cấu đã 

được Đại hội đại biểu Đoàn đã thông qua để đảm bảo tính đại diện của các cơ sở 

và cơ quan chuyên trách Đoàn. 
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2. Tỉnh đoàn hiện đang khuyết chức danh Bí thư nhiệm kỳ 2017 – 

2022. Tuy vậy, nhân sự có trong quy hoạch, được tập thể tín nhiệm, có đủ 

tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kinh nghiệm công tác 

và năng lực thực tiễn lại quá 3 tuổi so với độ tuổi chức danh quy định tại 

Quy chế cán bộ Đoàn. Vậy giải quyết tình huống đó thế nào để vừa đảm 

bảo có nhân sự tốt lãnh đạo phong trào, nhưng cũng đảm bảo đúng với các 

quy định hiện hành? 

Trả lời: 

Khoản 4, Điều 7, Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định: 

“Tuổi cán bộ đoàn được quy định theo cương vị được giao và có thể hơn từ 1 

đến 2 tuổi để phù hợp với yêu cầu công tác cụ thể”. Theo đó, độ tuổi tối đa của 

nhân sự giới thiệu bầu giữ các chức danh chỉ có thể linh động trong phạm vi 2 tuổi. 

 Trong trường hợp này, nhân sự được giới thiệu không đảm bảo tiêu chuẩn 

về độ tuổi theo quy định, do đó không đủ điều kiện để giới thiệu ứng cử. Ban 

Thường vụ Đoàn cấp tỉnh báo cáo, đề nghị cấp ủy phân công Phó Bí thư phụ 

trách đơn vị cho đến khi kiện toàn được chức danh Bí thư. 

 3. Huyện đoàn hiện đang khuyết Bí thư, Phó Bí thư (chuyển công tác 

khác); cơ quan chuyên trách huyện đoàn chỉ còn 01 đồng chí cán bộ chuyên 

trách (là Ủy viên Ban Thường vụ huyện đoàn). Ban Chấp hành huyện đoàn 

dự kiến tổ chức Hội nghị để kiện toàn chức danh Bí thư, Phó Bí thư huyện 

đoàn. Vậy ai sẽ là người triệu tập và chủ trì hội nghị? 

 Trả lời: 

 Khoản 2, Điều 5, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định: “Cơ quan 

lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đoàn viên ở cấp 

ấy. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành do đại hội Đoàn 

cùng cấp bầu ra; giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban 

Thường vụ do Ban Chấp hành cùng cấp bầu ra”.  

 Khoản 2 Điều 16, Điều lệ Đoàn quy định: “Ban Thường vụ Đoàn từ cấp 

tỉnh, cấp huyện và tương đương gồm Bí thư, các Phó Bí thư và các ủy viên Ban 

Thường vụ. Ban Thường vụ thay mặt Ban Chấp hành lãnh đạo mọi mặt công tác 

của Đoàn giữa hai kỳ hội nghị Ban Chấp hành”. 

 Như vậy, Ban Thường vụ huyện đoàn là cơ quan có thẩm quyền triệu tập 

Hội nghị Ban Chấp hành để kiện toàn chức danh Bí thư, Phó Bí thư huyện đoàn. 

Trong trường hợp khuyết Bí thư, Phó Bí thư huyện đoàn, sau khi xin ý kiến cấp 

ủy về phương án nhân sự kiện toàn; đồng chí ủy viên Ban Thường vụ là cán bộ 

chuyên trách của huyện đoàn sẽ là người có trách nhiệm xin ý kiến Ban Thường 

vụ về việc triệu tập hội nghị Ban Chấp hành. Trên cơ sở thống nhất của Ban 

Thường vụ (trên ½ số ủy viên Ban Thường vụ đồng ý), đồng chí cán bộ chuyên 

trách đó thay mặt Ban Thường vụ ký văn bản triệu tập Ban Chấp hành. 

 Khoản 6, Điều 6, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định: “Đại hội, 

Hội nghị của Đoàn bầu Đoàn chủ tịch hoặc chủ tọa để điều hành công việc của 

đại hội, hội nghị”. Như vậy, tại hội nghị Ban Chấp hành huyện đoàn, đồng chí 

Ủy viên Ban Thường vụ triệu tập hội nghị sẽ tiến hành bầu chủ tọa để điều hành 

Hội nghị. 
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 4. Đồng chí Nguyễn Văn D, sinh năm 1988 dự kiến được giới thiệu 

bầu chức danh Bí thư huyện đoàn. Theo quy chế cán bộ Đoàn, quy định về 

tiêu chuẩn cán bộ Đoàn cấp huyện, tham gia Ban Chấp hành lần đầu không 

quá 30 tuổi. Như vậy, đồng chí Nguyễn Văn D có đảm bảo tiêu chuẩn độ 

tuổi để ứng cử chức danh Bí thư huyện đoàn không? 

 Trả lời: 

 Khoản 2, Điều 10 Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định 

tiêu chuẩn cán bộ Đoàn cấp huyện: “Tham gia Ban Chấp hành lần đầu không 

quá 30 tuổi và giữ chức vụ không quá 35 tuổi” và Khoản 4, Điều 7, Quy chế cán 

bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định: “Tuổi cán bộ đoàn được quy định theo 

cương vị được giao và có thể hơn từ 1 đến 2 tuổi để phù hợp với yêu cầu công 

tác cụ thể”. 

 Đồng chí Nguyễn Văn D hiện nay 32 tuổi (nằm trong giới hạn độ tuổi cho 

phép của Quy chế cán bộ Đoàn), có thể giới thiệu để bầu chức danh ủy viên Ban 

Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ và Bí thư huyện đoàn. Trước khi giới thiệu 

để bầu chức danh Bí thư huyện đoàn, phải thực hiện quy trình giới thiệu đồng 

chí Nguyễn Văn D tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện đoàn. 

 5. Tỉnh đoàn triển khai cho đoàn viên đeo huy hiệu Đoàn trong giờ 

làm việc. Tuy nhiên, có đoàn viên hỏi việc triển khai căn cứ quy định nào? 

 Trả lời: 

 Khoản 5, Điều 4, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

quy định: “Cán bộ, đoàn viên đeo Huy hiệu Đoàn vào các ngày lễ của Đoàn, lễ 

kết nạp đoàn viên và các sinh hoạt, hội họp của Đoàn. Khuyến khích đoàn viên 

đeo Huy hiệu Đoàn trong giờ làm việc, trong giờ học”. 

 Như vậy, Tỉnh đoàn có thể áp dụng quy định trên của Hướng dẫn thực 

hiện Điều lệ Đoàn để trả lời ý kiến của đoàn viên. 

 6. Ban Tổ chức Tỉnh đoàn xây dựng hướng dẫn cơ sở thành lập các 

phân đoàn, xin hỏi Điều lệ Đoàn có quy định bao nhiêu đoàn viên thì thành 

lập phân đoàn không và Tỉnh đoàn quy định phân đoàn có từ 3 đoàn viên 

trở lên có được không?  

 Trả lời: 

 Khoản 4, Điều 17, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định: “Chi 

đoàn có thể thành lập các phân đoàn”.  

 Khoản 3, Điều 17, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh quy định: “Phân đoàn là đơn vị thành lập trên cơ sở các đoàn viên sinh 

hoạt trong cùng 1 chi đoàn có điều kiện công tác, lao động và học tập tương đối 

đặc thù, hoặc khoảng cách về địa lý, khó khăn trong việc tham gia sinh hoạt, 

hoạt động chung của chi đoàn mà không có điều kiện tách ra thành một chi 

đoàn độc lập”. 

 Như vậy, điều kiện để thành lập phân đoàn là: (1) tính đặc thù của chi 

đoàn (điều kiện công tác, học tập, lao động, khoảng cách địa lý… gây khó khăn 

trong tham gia hoạt động chung); (2) không có điều kiện tách ra thành một chi 

đoàn độc lập. Trong các điều kiện để thành lập phân đoàn theo Hướng dẫn thự 

hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không quy định số lượng đoàn viên. Do 
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vậy, không nhất thiết căn cứ số lượng để thành lập phân đoàn. Căn cứ vào điều 

kiện học tập, lao động, công tác, Ban Chấp hành chi đoàn thảo luận, thống nhất 

thành lập phân đoàn và phân công đoàn viên làm phân đoàn trưởng.  

 7. Trong quá trình bố trí công tác khác đối với chức danh Bí thư, Phó 

Bí thư Đoàn, cấp ủy cùng cấp cho rằng không cần hiệp y với Đoàn cấp trên 

vì theo quy định 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị thì nhân sự 

trên thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp. Là 

người tham mưu công tác tổ chức của Đoàn, đồng chí sẽ giải quyết trường 

hợp trên như thế nào? 

 Trả lời: 

 Tại Khoản 4, Điều 4, Chương I Quy chế cán bộ Đoàn ban hành theo 

Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

có quy định “Cấp uỷ đảng chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ 

đoàn và quản lý cán bộ đoàn theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ; cùng 

với tập thể lãnh đạo chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn cấp trên trong 

việc bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn 

cùng cấp”. Quy định này nêu rõ 2 nội dung: (1) về thẩm quyền thì theo phân cấp 

quản lý cán bộ (thuộc về cấp ủy cùng cấp) (2) về quy trình thực hiện thì phải 

phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn cấp trên. 

 Như vậy, trong việc “bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển chức danh bí 

thư, Phó Bí thư Đoàn cùng cấp” thì cấp ủy cùng cấp phải phối hợp với Ban 

Thường vụ Đoàn cấp trên. Việc trao đổi với Đoàn cấp trên sẽ giúp việc thẩm 

định hồ sơ nhân sự có đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo Quy chế cán bộ Đoàn và 

giúp Đoàn cấp trên nắm chắc tình hình cán bộ Đoàn trong hệ thống đối với 

những trường hợp cán bộ Đoàn được luân chuyển, bố trí công tác khác. 

 Là người tham mưu về công tác cán bộ, đồng chí có trách nhiệm báo cáo 

Ban Thường vụ Đoàn để báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy nhằm thực hiện đầy đủ 

quy trình công tác cán bộ; đồng thời tham mưu để Ban Thường vụ Đoàn báo cáo 

cho Đoàn cấp trên. 

 8. Trong quá trình thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử 

chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cử một số cán bộ 

của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (không phải đại biểu được triệu tập của hội nghị 

lấy phiếu tín nhiệm) tham gia Ban kiểm phiếu. Hỏi: việc thực hiện kiểm 

phiếu đó có đúng theo quy định hiện hành hay không? Cách giải quyết 

trong trường hợp này? 

 Trả lời: 

 Ban kiểm phiếu là cơ quan giúp việc bầu cử cho đại hội, hội nghị. Chính vì 

vậy, Ban kiểm phiếu được thành lập bao gồm những đại biểu được triệu tập của đại 

hội, hội nghị ấy (không có trong danh sách ứng cử). Tại Mục 1.4, Chương IX (Các 

cơ quan phụ trách công việc của Đại hội, Hội nghị Đại biểu), Hướng dẫn số 81-

HD/TWĐTN ngày 01 tháng 11 năm 2016 về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp có quy 

định: “Ban Kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức (đối với Đại hội Đại biểu) 

hoặc đoàn viên (với đại hội Đoàn viên) không có tên trong danh sách bầu cử, do 

Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách”. 
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Do đó, nhân sự tham gia Ban Kiểm phiếu phải là những đại biểu thuộc thành 

phần triệu tập của Hội nghị.  

 Như vậy, việc các đồng chí cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Ban 

kiểm phiếu là không đúng với quy định. Các đồng chí này, trong thẩm quyền của 

mình có quyền giám sát việc kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu nhưng không được 

quyền tham gia Ban Kiểm phiếu. Vì vậy, kết quả của Hội nghị này không được 

công nhận, phải tiến hành lại việc bỏ phiếu, thực hiện việc bầu Ban Kiểm phiếu 

với thành phần đúng theo quy định. 

 9. Tại Hội nghị Ban Chấp hành huyện đoàn, kiện toàn chức danh Bí thư 

huyện đoàn (đồng chí Nguyễn Văn B, Bí thư huyện đoàn nhận quyết định 

chuyển công tác, làm Bí thư Đảng ủy xã thuộc huyện trước ngày diễn ra hội nghị 

Ban Chấp hành). Ban Thường vụ huyện đoàn đã triệu tập hội nghị Ban Chấp 

hành gồm cả đồng chí Nguyễn Văn B. Tại Hội nghị Ban Chấp hành, đồng chí 

Nguyễn Văn B đã chủ trì Hội nghị tiến hành kiện toàn chức danh Bí thư huyện 

đoàn. Kết quả phiếu bầu Bí thư huyện đoàn đạt 100% đồng ý. Sau khi bầu cử 

chức danh Bí thư huyện đoàn, Hội nghị tiến hành biểu quyết cho rút tên 

khỏi Ban Chấp hành với đồng chí Nguyễn Văn B. Hội nghị trên tiến hành 

đúng hay chưa đúng và sẽ xử lý tình huống này như thế nào? 

 Trả lời: 

 Khoản 3, Điều 9, Chương I, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định “Ủy 

viên Ban Chấp hành chuyển khỏi công tác Đoàn thì đương nhiên thôi tham gia 

Ban Chấp hành các cấp”. Trong trường hợp này, đồng chí Nguyễn Văn B 

không còn là Ủy viên Ban Chấp hành huyện đoàn do đó không còn tư cách tham 

dự Hội nghị, chủ trì Hội nghị và không cần phải thực hiện thủ tục rút tên khỏi 

Ban Chấp hành. Việc Ban Thường vụ huyện đoàn triệu tập đồng chí Nguyễn 

Văn B (đã chuyển khỏi công tác Đoàn) tham gia Hội nghị Ban Chấp hành bầu 

chức danh Bí thư huyện đoàn và giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn B – chủ trì Hội 

nghị là sai quy định của Điều lệ Đoàn.  

 Vì việc tiến hành hội nghị vi phạm quy định của Điều lệ Đoàn, do đó 

huyện đoàn phải tiến hành lại Hội nghị Ban Chấp hành để bầu lại chức danh Bí thư. 

 10. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn (phiên bất thường) bầu chức 

danh Bí thư đối với đồng chí Lê Thị C; Phó Bí thư đối với đồng chí Đinh Văn D 

và Ủy viên Ban Thường vụ với đồng chí Lý Thị E, Mai Văn F. Tại Hội nghị đã 

tiến hành bầu chức danh Bí thư sau đó đến bầu Phó Bí thư và sau đó bầu Ủy 

viên Ban Thường vụ. Việc thực hiện quy trình bầu cử này là đúng hay sai? 

 Trả lời: 

 Tại Khoản b, Mục 8.2, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

về việc bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư 

có quy định “Bổ sung ủy viên Ban Thường vụ: Ban Chấp hành bầu bổ sung ủy 

viên Ban Thường vụ trong số các ủy viên Ban Chấp hành; kiện toàn Bí thư, bổ 

sung Phó Bí thư: Ban Chấp hành bầu Bí thư, Phó Bí thư trong số các ủy viên 

Ban Thường vụ hoặc ủy viên Ban Chấp hành (nếu không có Ban Thường vụ)”.  

 Theo quy định này, nếu tại kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành thì phải 

bầu theo trình tự: bầu Ban Thường vụ, bầu Bí thư, Phó Bí thư. Tuy nhiên, đây là 
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kỳ họp giữa kỳ để kiện toàn các chức danh trong Ban Chấp hành. Hướng dẫn 

thực hiện Điều lệ Đoàn không quy định trình tự việc bầu chức danh Bí thư, Phó 

Bí thư, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn ở các kỳ họp 

kiện toàn chức danh. Việc tiến hành theo trình tự của tỉnh đoàn là không sai, bởi 

các nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ban 

Thường vụ đều phải thực hiện quy trình nhân sự, xin ý kiến các cấp có thẩm quyền. 

 11. Bí thư Đoàn xã có được ký nghị quyết kết nạp đoàn viên không?  

 Trả lời: 

 Điểm d, mục 1.4, khoản 2,3, Điều 1 về quy trình công tác phát triển Đoàn 

viên theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn có quy định, sau khi Hội nghị chi 

đoàn xét kết nạp đoàn viên mới, báo cáo lên Ban Chấp hành Đoàn cấp trên thì 

Ban Chấp hành Đoàn cấp trên ra quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên mới. Như 

vậy Ban Chấp hành Đoàn cơ sở (là Đoàn cấp trên trực tiếp của chi đoàn) có 

thẩm quyền ký Nghị quyết kết nạp đoàn viên mới.  

 Đoàn xã là Đoàn cấp cơ sở trực thuộc huyện đoàn. Do đó, theo quy định, 

Bí thư Đoàn xã có quyền thay mặt Ban Chấp hành Đoàn xã ký nghị quyết kết 

nạp đoàn viên mới.     

 12. Năm 2020, Trung ương có ban hành mẫu Nghị quyết kết nạp Lớp 

đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành 

Đoàn cơ sở có cần ghi và ký lại nghị quyết kết nạp đoàn viên theo mẫu 

trong sổ đoàn viên nữa không? 

 Trả lời: 

 Hướng dẫn số 36-HD/TWĐTN-BTC của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về 

hướng dẫn kết nạp lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam có 

quy định: trong buổi Lễ kết nạp đoàn viên, tiến hành trao Nghị quyết kết nạp 

đoàn viên mới theo mẫu do Trung ương Đoàn phát hành riêng cho năm 2020. 

Do đó, những đoàn viên được kết nạp trong các đợt kết nạp Lớp đoàn viên 90 

năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam phải được trao Nghị quyết kết nạp đoàn 

viên theo mẫu Hướng dẫn này. Nghị quyết này đoàn viên có quyền giữ và lưu. 

 Sổ đoàn viên là tài liệu để quản lý thông tin, lưu kết quả rèn luyện của 

đoàn viên trong suốt thời gian là đoàn viên. Trong Sổ đoàn viên (theo mẫu do 

Trung ương Đoàn ban hành), có phần Nghị quyết kết nạp. Nhằm thuận tiện cho 

chi đoàn trong quản lý đoàn viên, có cơ sở quản lý, đối chiếu trong trường hợp 

đoàn viên bị thất lạc nghị quyết được trao, đoàn cơ sở cần ký, đóng dấu vào nghị 

quyết trong Sổ đoàn viên sau khi Ban Chấp hành chi đoàn đã ghi đầy đủ thông 

tin nghị quyết.  

 Sổ đoàn viên do Đoàn cơ sở quản lý, đoàn viên không được lưu, giữ sổ 

đoàn viên. 

 13. Đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú có được tham gia 

ứng cử vào cơ quan lãnh đạo của Đoàn nơi đang sinh hoạt hay không? Nếu 

muốn thì phải làm thế nào? 

 Trả lời: 

 Tại điểm c, mục 2.2, khoản 3, Điều 3 về tham gia hoạt động Đoàn tại nơi 

cư trú của Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn có quy định: “Khi tham gia hoạt 
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động đoàn tại nơi cư trú, đoàn viên được tham gia và đóng góp ý kiến tại các 

buổi sinh hoạt định kỳ của chi đoàn (nếu được Ban Chấp hành chi đoàn mời dự) 

nhưng không được tham gia biểu quyết các vấn đề của chi đoàn. Trường hợp 

cần thiết về công tác cán bộ, nếu có tín nhiệm bầu vào cơ quan lãnh đạo thì phải 

chuyển hồ sơ đoàn viên về nơi cư trú trước khi thực hiện quy trình giới thiệu 

nhân sự ứng cử. Đoàn viên tham gia hoạt động đoàn tại nơi cư trú ứng cử (hoặc 

được giới thiệu ứng cử) vào Ban Chấp hành Đoàn xã, phường, thị trấn phải 

được sự đồng ý của cấp ủy đảng xã, phường, thị trấn, Đoàn cấp trên trực tiếp. 

Trường hợp đoàn viên là đảng viên phải được sự đồng ý của chi bộ nơi học tập, 

lao động, công tác”. 

 

BAN XÂY DỰNG ĐOÀN 

TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ  


