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Ban Thường vụ Tỉnh ĐoànTrao giải thưởng “ Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2018 

cho 30 đồng chí là cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu 
 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dâng hiến trọn cuộc đời mình cho dân, cho nước, vì 

độc lập dân tộc, vì tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Trước lúc đi vào cõi vĩnh hằng Người đã 

để lại những dặn dò hết sức cụ thể cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cho mỗi con người Việt 

Nam, đặc biệt là cho thế hệ thanh niên, lực lượng góp phần quyết định sự hưng thịnh của quốc 

gia dân tộc hiện tại cũng như trong tương lai. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc 

đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo 

dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã 

hội vừa “hồng” vừa “chuyên”(1)... Những lời dạy của Người là một kho tàng về lý luận và thực 

tiễn hết sức quý báu, là một sự dự báo hết sức tài tình, đồng thời cũng là lòng mong ước, hoài 

bão lớn nhất của một vị lãnh tụ vĩ đại đối với Tổ quốc, đối với nhân dân, đối với Đảng, với 

phong trào cách mạng không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua 

nhưng những lời căn dặn của Người mãi mãi như ánh hào quang soi sáng đường chúng ta đi, 

luôn luôn nhắc nhở chúng ta trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ của mình đối với dân, với 

nước. Dù ở bất kỳ tình huống và hoàn cảnh nào, Người luôn đặc biệt kỳ vọng vào thanh niên. 

Năm 1945, khi nước nhà vừa giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Non sông 

Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh 

vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của  
                                                           
1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 12, tr. 498 
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các em”(2). Tháng 01-1946, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa 

xuân của xã hội”(3). Là một lãnh tụ vĩ đại, có tầm nhìn xa trông rộng, hơn ai hết, Người thấu 

hiểu vai trò vô cùng to lớn của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, trong công 

cuộc bảo vệ, xây dựng, kiến thiết nước nhà. 

Thực hiện lời dạy của Bác, với sứ mệnh lịch sử của mình, tổ chức Đoàn Thanh niên cộng 

sản Hồ Chí Minh đã không ngừng học tập, lao động sáng tạo, xây dựng lớp cán bộ, đoàn viên 

thanh niên theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; trang bị cho họ một thế giới 

quan duy vật, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa và phương pháp luận biện chứng, nhằm giúp 

mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nhận thức đúng về vị trí, vai trò của mình mà có tư tưởng, 

hành động cách mạng tiến công, từng bước hình thành, hoàn thiện và phát triển toàn diện nhân 

cách con người mới xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TƯ, ngày 07-11-2006, 

của Bộ Chính trị Về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”; tiếp đó là Chỉ thị số 03-CT/TƯ, ngày 14-5-2011, “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 05-CT/TƯ, 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”, tổ 

chức đoàn các cấp đã cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những kết quả thiết 

thực, cụ thể. Thời gian tới, để xây dựng người cán bộ đoàn, đoàn viên theo phong cách Hồ Chí 

Minh, cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau: 

Thứ nhất, xây dựng tư cách người cán bộ đoàn, đoàn viên 

Xây dựng lớp cán bộ đoàn, đoàn viên suốt đời phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng, 

của dân tộc, luôn là lực lượng tích cực, sẵn sàng với tinh thần: “Đâu cần thanh niên có, việc gì 

khó, thanh niên làm”(4), để góp phần thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 

xã hội. 

Xây dựng lớp cán bộ đoàn, đoàn viên luôn biết đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên 

trên hết và lên trước hết. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra nguyên tắc: “lợi ích của cá nhân nhất 

định phải phục tùng lợi ích của Đảng. Lợi ích của mỗi bộ phận nhất định phải phục tùng lợi 

ích của toàn thể. Lợi ích tạm thời nhất định phải phục tùng lợi ích lâu dài”(5). Mỗi đoàn viên, 

thanh niên phải tự xây dựng ý thức chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích cá nhân của cán bộ đoàn, 

đoàn viên phải phù hợp với lợi ích của Đảng, của cách mạng. Trong cuộc sống, nhiều khi lợi 

ích cá nhân phù hợp với lợi ích của Đảng, nhưng cũng có lúc không, vì thế Người khẳng định: 

“Nếu gặp khi lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân, thì phải kiên 

quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng. Khi cần đến tính mệnh của mình cũng  

                                                           

2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 35 

3 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 194 

4 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 299 
5 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 290 
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phải vui lòng hy sinh cho Đảng”(6), “phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, lên trước hết... Vô 

luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của 

cá nhân lại sau. Đó là nguyên tắc cao nhất của Đảng. Đó là “tính Đảng”(7). Yêu cầu, nhiệm vụ 

quan trọng là xây dựng người cán bộ đoàn, người đoàn viên có đời tư trong sáng, trở thành tấm 

gương sáng trong cuộc sống. Nếu cán bộ, đoàn viên không có một đời tư trong sáng thì sẽ không 

thuyết phục, vận động được thanh thiếu nhi và nhân dân trong các phong trào cách mạng. 

Người cán bộ đoàn, đoàn viên ngoài việc phấn đấu hoàn thành tốt công việc chung của Đảng đã 

được phân công, còn phải là một thành viên tốt của gia đình, là một công dân tốt, kiểu mẫu ở 

khu dân cư và ngoài xã hội. 

Thứ hai, rèn luyện, xây dựng phẩm chất, năng lực cán bộ đoàn, đoàn viên 

- Cán bộ đoàn, đoàn viên phải có đạo đức cách mạng. Đây là yêu cầu “gốc”, “nguồn” như 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu. Đây cũng chính là quan điểm xuất phát, một yêu cầu có tính 

chất tiên quyết đối với cán bộ hiện nay. Người cán bộ đoàn, đoàn viên phải tận tụy với sự 

nghiệp cách mạng, phải trung thành với Đảng, với Tổ quốc. Trung thành ở đây trước hết đòi 

hỏi cán bộ đoàn, đoàn viên phải hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; khi 

gặp thắng lợi thì không kiêu căng, chủ quan, tự mãn; khi gặp khó khăn, gian khổ, trở ngại thì 

không hoang mang, dao động; phải luôn luôn có ý thức và hành động bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ 

quốc. Trung thành với cách mạng là phải hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân 

dân, việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ, cũng gắng sức làm, việc gì có hại cho dân, dù nhỏ, cũng hết 

sức tránh. Cán bộ đoàn, đoàn viên phải có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Muốn thế, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ 

đoàn viên phải ngang tầm với nhiệm vụ, công việc được giao, phải “chuyên” để đưa đường lối, 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. 

- Cán bộ đoàn, đoàn viên phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Mỗi cán bộ đoàn, 

đoàn viên bằng hành động thực tế của mình phải làm cho thanh thiếu nhi và nhân dân tin yêu, 

kính phục; phải biết yêu dân, kính dân; phải luôn luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi 

mặt. Học suốt đời, học nữa và học mãi, đó là những điều mà Bác Hồ luôn vận dụng vào trong 

cuộc sống của chính bản thân mình và trong giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên. Chủ 

tịch Hồ Chí Minh quan niệm: Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Người cho rằng, ngày nay 

không thể lãnh đạo chung chung được nữa, rằng chỉ có lòng nhiệt tình không thôi thì chưa đủ, 

mà còn phải có tri thức. 

Nâng cao phẩm chất cho cán bộ đoàn, đoàn viên, bao gồm: 

Nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, hình thành lập trường, quan điểm, tư tưởng vững 

vàng, kiên định trước mọi khó khăn, thách thức, hình thành bản lĩnh chính trị cho từng cán  

 

                                                           

6 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 291 

7 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 291 
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bộ, đoàn viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng về việc 

làm của mình. 

Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, vì vậy ngay từ hiện tại để trở thành 

những con người phát triển hài hòa và toàn diện, con đường duy nhất của thanh niên, theo Hồ 

Chí Minh là không ngừng ra sức phấn đấu, rèn luyện, học tập trên tất cả các lĩnh vực: chính 

trị, kỹ thuật, văn hóa, phải thấm nhuần tư tưởng xã hội chủ nghĩa, gột rửa cá nhân chủ nghĩa... 

Nâng cao phẩm chất đạo đức, nhất là đạo đức cách mạng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, có 

thể tóm tắt trong mấy điểm: Trung thành: Trọn đời trung thành với sự nghiệp cách mạng, với 

Tổ quốc, với Đảng, với giai cấp; Dũng cảm: Không sợ khổ, không sợ khó, “Đâu cần thanh niên 

có, việc gì khó thanh niên làm”, “gian khổ thì đi trước, hưởng thụ sau mọi người”; Khiêm tốn: 

Không nên tự cho mình là tài giỏi, không khoe công, không tự phụ. 

Nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ đoàn, đoàn viên, bao gồm: 

Nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngang tầm với nhiệm vụ chính 

trị của từng giai đoạn cách mạng. Người cho rằng, Nhà nước chú trọng đặc biệt việc giáo dục 

thanh niên về đức dục, trí dục và thể dục. Và “Thanh niên phải chuyên tâm học hành và công 

tác, nhưng cũng cần có vui chơi. Vui chơi lành mạnh là một bộ phận trong sự sinh hoạt của 

thanh niên... Trong vui chơi cũng có giáo dục. Cần có những thứ vui chơi văn hóa, thể dục có 

tính chất tập thể và quần chúng”(8). 

Nâng cao năng lực về mọi mặt, trong đó năng lực tư duy lý luận phải dựa trên thế giới 

quan duy vật và phương pháp luận biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin; năng lực chuyên 

môn phải thông thạo, phải giỏi; năng lực tổ chức, lãnh đạo và vận động nhân dân phải nhạy 

bén; năng lực hoạt động thực tiễn và tổng kết thực tiễn phải tốt để phát triển lý luận... 

Thứ ba, xây dựng người cán bộ đoàn, đoàn viên có phong cách tốt 

Theo Hồ Chí Minh, muốn có phong cách công tác tốt, phải phòng và chống tác phong chủ 

quan, quan liêu, đại khái, ham chuộng hình thức, phô trương cho oai, cách làm đại khái, qua 

loa; phải sâu sát, tỉ mỉ, nắm việc lớn, phải giải quyết bắt đầu từ những việc cơ bản, không cận 

thị (chỉ nhìn gần mà không nhìn xa trông rộng), “phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, 

miệng nói, tay làm”. 

Về phong cách, mỗi cán bộ, đoàn viên ghi nhớ và làm theo lời dạy của Người: Sửa cách 

lãnh đạo về công tác cán bộ; biết chọn trình tự ưu tiên công việc; thường xuyên tổng kết công 

tác; phải luôn luôn có sáng kiến; sâu sát, gần gũi nhân dân, có tinh thần phụ trách trước dân; 

phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ; có lãnh đạo chung nhưng có chỉ đạo điểm. 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn, đoàn viên về phẩm chất đạo đức cách mạng theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh, nhất là phẩm chất chính trị mà cốt lõi là bản lĩnh chính trị, là nhiệm vụ 

trọng tâm của Đoàn hiện nay. Đào tạo, bồi dưỡng về năng lực tư duy - tư duy lý luận, năng lực  

                                                           
8 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 266 
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nhận thức, năng lực chuyên môn và nhất là năng lực hoạt động thực tiễn để vận dụng sáng tạo 

những tri thức lý luận vào thực tế tình hình hiện nay. 

Rèn luyện và tu dưỡng về phong cách, lối sống nhất là phong cách lãnh đạo gần dân, gắn 

bó mật thiết với nhân dân và lẽ sống “mình vì mọi người”, sống có mục đích, lý tưởng, hoài 

bão, ước mơ, khát vọng và có quyết tâm thực hiện những ý tưởng cao đẹp ấy. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ bảo: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà 

đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà! Mình phải làm thế nào 

cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng 

nào?”(9). Người khẳng định: “Thanh niên ta có vinh dự to thì cũng có trách nhiệm lớn. Để làm 

tròn trách nhiệm, thanh niên ta phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá 

nhân”(10). 

Thanh niên là lực lượng xung kích chủ yếu của cách mạng, là người chủ tương lai của 

nước nhà. Ðảng, Nhà nước phải chăm lo bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng 

cho thanh niên, giáo dục ý thức làm chủ và đào tạo họ thành người làm chủ trên tất cả các lĩnh 

vực của đời sống xã hội, nhất là khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề nghiệp. Đồng thời, đoàn viên, 

thanh niên phải tự vươn lên, phấn đấu, rèn luyện để thật sự là đội quân chủ lực của cách 

mạng. 

Thực hiện nhiệm vụ đó, tổ chức đoàn các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là nội dung trọng tâm 

trong chương trình hành động toàn khóa, từng năm của các cấp bộ đoàn; xác định rõ nội dung, 

giải pháp, các trọng tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở 

mỗi địa phương, đơn vị, trong mỗi đối tượng thanh thiếu nhi để tập trung thực hiện. Việc thực 

hiện và làm theo Bác phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, các phong trào hành động cách 

mạng, các chương trình, cuộc vận động của Đoàn, quan tâm đến nhu cầu, lợi ích chính đáng 

của thanh niên; coi trọng việc “làm theo Bác”, tính thiết thực, hiệu quả trong hoạt động. Đặc 

biệt coi trọng và thường xuyên giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu: Đoàn 

viên, thanh niên nêu gương cho thiếu niên, nhi đồng, cán bộ đoàn nêu gương cho đoàn viên, 

cán bộ đoàn cấp trên nêu gương cho cán bộ đoàn cấp dưới. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, 

đôn đốc, sơ kết, đánh giá quá trình thực hiện; làm tốt công tác phát hiện, xây dựng, tuyên 

dương, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, mô hình mới, cách 

làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng các 

giá trị tốt đẹp, phù hợp trong thanh thiếu nhi và cộng đồng xã hội./. 

Đồng chí Lê Quốc Phong 

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn  

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

 

                                                           

9 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 265 

10 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 299 
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Ngày Quốc tế lao động, ngày hội của những người lao động toàn thế giới, được tổ chức 

vào 1-5 hàng năm. 

 Trong cuộc đấu tranh giữa tư bản và lao động, vấn đề thời gian lao động có ý nghĩa quan 

trọng. Ngay sau khi thành lập Quốc tế I năm 1864, Mác coi việc rút ngắn thời gian lao động là 

nhiệm vụ đấu tranh của giai cấp vô sản. Tại Đại hội I Quốc tế I họp tại Giơ-ne-vơ tháng 9-1866 

vấn đề đấu tranh cho ngày làm việc 8 giờ được coi là nhiệm vụ trước mắt. Khẩu hiệu ngày làm 

8 giờ sớm xuất hiện trong một số nơi của nước Anh – nước có nền công nghiệp phát triển sớm 

nhất. Yêu sách này dần lan sang các nước khác. 

 Phong trào đòi làm việc 8 giờ phát triển mạnh ở nước Mỹ từ năm 1827 đi đôi với sự nảy 

nở và phát triển phong trào Công đoàn. Năm 1868, giới cầm quyền Mỹ buộc phải thông qua 

đạo luật ấn định ngày làm 8 giờ trong các cơ quan, xí nghiệp thuộc Chính phủ. Nhưng xí 

nghiệp tư nhân vẫn giữ ngày làm việc từ 11 đến 12 giờ. 

 Tháng 4-1884 tại thành phố công nghiệp lớn Si-ca-gô, Đại hội Liên đoàn lao động Mỹ 

thông qua Nghị quyết nêu rõ: từ ngày 1-5-1886 ngày lao động của tất cả công nhân sẽ là 8 giờ. 

 Ngày 1-5-1886, công nhân toàn thành phố Si-ca-gô tiến hành bãi công, 40 nghìn người 

không đến nhà máy. Họ tổ chức mittinh, biểu tình trên thành phố với biểu ngữ “Từ hôm nay 

không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi,  
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8 giờ học tập”, cuộc đấu tranh lôi cuốn ngày càng đông người tham gia. Cùng ngày đó, các 

Trung tâm công nghiệp ở nước Mỹ đã nổ ra 5.000 cuộc bãi công với 340 nghìn công nhân tham 

gia. Ở một số nơi như Niu-Oóc, Pi-Xbớc, Ban-ti-mo, Oa-sinh-tơn… có khoảng 12 vạn rưỡi công 

nhân giành được quyền làm việc 8 giờ một ngày, khẩu hiệu “Ngày làm việc 8 giờ” trở thành 

tiếng nói chung của toàn thể giai cấp công nhân. Ở nhiều nơi cảnh sát đã đàn áp các cuộc biểu 

tình, đặc biệt ở thành phố Si-ca-gô cảnh sát đã tàn sát đẫm máu cuộc đấu tranh, làm hơn một 

trăm người chết, nhiều thủ lĩnh Công đoàn bị bắt và bị kết án tử hình. 

 Mặc dù cuộc bãi công ở Si-ca-gô bị trấn áp, nhưng khí phách anh hùng của công nhân và 

yêu cầu thiết thực của cuộc đấu tranh đã gây chấn động lớn trong giai cấp công nhân thế giới; 

công nhân nhiều nước đã đồng tình và hưởng ứng yêu sách của công nhân Si-ca-gô. Vì thế tại 

Đại hội thành lập Quốc tế II do Ph.Ăng-ghen lãnh đạo họp ngày 14-7-1889, Đại biểu của giai 

cấp công nhân thông qua Nghị quyết lấy ngày 1-5 hàng năm làm ngày đoàn kết đấu tranh của 

giai cấp vô sản toàn thế giới. 

 Thực hiện Nghị quyết trên, năm 1890 lần đầu tiên ngày Quốc tế lao động 1-5 được tổ 

chức trên quy mô thế giới. 

 Ngày 1-5 ở các nước xã hội chủ nghĩa, đã coi là ngày mừng thắng lợi đã đạt được, nêu 

quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mới và biểu lộ tình đoàn kết với những người lao động các 

nước khác. Ở các nước thuộc hệ thống tư bản chủ nghĩa, ngày 1-5 là ngày biểu dương cho lực 

lượng lao động, đấu tranh cho hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội. 

 Ở Việt Nam, sau khi Đảng cộng sản Đông Dương ra đời (1930), giai cấp công nhân Việt 

Nam cũng lấy ngày 1-5 là ngày đoàn kết đấu tranh của mình. Cuộc đấu tranh ngày 1-5-1930 là 

một bước ngoặt của cao trào cách mạng 1930 – 1931, từ thành thị đến nông thôn, từ Bắc đến 

Nam nhiều nơi treo cờ Đảng, tổ chức mittinh, tuần hành thị uy, lần đầu tiên dưới sự lãnh đạo 

của Đảng và hướng dẫn vận động của Công hội, công nhân ta biểu tình kỷ niệm ngày Quốc tế 

lao động 1-5 đấu tranh đòi quyền lợi, tỏ tình đoàn kết với công nhân lao động thế giới. 

 Trong thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám việc kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1-5 phần 

nhiều phải tổ chức bí mật bằng hình thức treo cờ, rải truyền đơn. Năm 1936, do thắng lợi của 

Mặt trận bình dân Pháp và Mặt trận dân chủ Đông Dương, ngày Quốc tế lao động lần đầu tiên 

được tổ chức công khai tại Hà Nội, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. 

 Ngày nay, ngày Quốc tế lao động là ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao 

động nước ta, ngày đoàn kết giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong 

cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 
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KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 

1. Chuẩn bị bài thuyết trình 

Trong cuộc sống, có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là: Không chuẩn bị là chuẩn 
bị cho thất bại. Là một người thuyết trình trước công chúng, chúng ta luôn phải giải 
quyết rất nhiều tình huống phát sinh một cách linh hoạt. Do đó, công tác chuẩn bị 
càng trở nên quan trọng. Chuẩn bị càng kỹ, tỉ lệ rủi ro càng nhỏ và cơ hội thành 
công của ta càng lớn. Để chuẩn bị cho buổi thuyết trình, ta có vô vàn những việc 
phải làm, tuy nhiên có thể chia thành sáu mục chính như sau: 

1.1 Xác định tình huống 

1.1.1 Giới hạn các vấn đề 

Khi chuẩn bị một chủ đề, thông thường ta có rất nhiều điều muốn nói. Tuy nhiên nếu 
cố gắng nói hết những điều đó, bài thuyết trình sẽ trở nên vụn vặt và không trọng 
tâm. Để tránh tình trạng đó, ngay từ khi chuẩn bị nội dung, ta phải phân tích xem: 
đâu là ý chính, đâu là ý phụ; ý nào bắt buộc phải nói, ý nào là cần nói, ý nào nên nói. 
Thông thường ta sẽ ưu tiên nói những ý bắt buộc trước, còn thừa thời gian thì sẽ 
cho thêm các ý cần, hay nên nói sau.  

1.1.2 Đánh giá môi trường bên ngoài 

Trong thời đại thông tin như hiện nay, mọi thứ thay đổi như vũ bão. Do đó, ta cần 
cập nhật thông tin và đánh giá môi trường bên ngoài:  

Thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến chủ đề ta sẽ thuyết trình. Điều này 
sẽ giúp ta tự tin hơn và trả lời linh hoạt các câu hỏi của thính giả khi thuyết trình. 
Đặc biệt với những lĩnh vực nhạy cảm, thay đổi từng ngày từng giờ, thì trước khi nói 
ta phải kiểm tra xem đến thời điểm nói, thông tin, dẫn chứng ta đưa ra đã phải là mới 
nhất và đúng nhất hay chưa. 

Chúng ta cũng cần quan tâm đến những gì đang xảy ra trong lĩnh vực và  lĩnh vực 
liên quan cũng như sự ảnh hưởng ở phạm vi quốc gia, quốc tế. 

1.1.3 Đánh giá văn hóa tổ chức/ quốc gia 

Mỗi một tổ chức/ quốc gia đều có văn hoá riêng và những nguyên tắc ứng xử khác 
nhau. Người thuyết trình sẽ gặp khó khăn, bất lợi thậm chí thất bại khi vi phạm  

 



 

 

 

những nguyên tắc đó. Vì vậy trước khi thuyết trình, chúng ta cần tìm hiểu về văn hoá 
của tổ chức/ quốc gia mà ta sẽ thuyết trình. 

1.2 Phân tích thính giả và diễn giả 

Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Thành công của một bài thuyết trình 
không chỉ phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của diễn giả mà cả của thính giả. Phân tích 
diễn giả và thính giả giúp chúng ta có những giải pháp hữu hiệu cho bài thuyết trình 
của mình.  

Nguyên tắc của chúng ta là khi xây dựng bài nói là hãy luôn trả lời câu hỏi: “Chúng 
ta nói cái mình có hay nói cái người nghe cần?” 

1.2.1 Phân tích thính giả 

Càng hiểu về thính giả thì chúng ta càng tự tin thuyết trình và đáp ứng đúng nhu cầu 
thính giả. Những thông tin cần thu thập để phân tích: Thông tin cá nhân, quan điểm, 
trình độ, mối quan tâm, giá trị riêng của từng người hoặc nhóm người… Tốt nhất là, 
ta chuẩn bị trước những bảng danh sách phân loại thính giả để dễ dàng tiếp cận 
hơn. 

 

Chúng ta cũng cần xác định rõ, ai là người trực tiếp nghe ta, ai là người không nghe 
trực tiếp nhưng sẽ gián tiếp được nghe và ai là người ra quyết định cuối cùng.   Để 
làm gì? 

Dự đoán các tình huống có thể xảy ra. Ví dụ, khi nghe ta phát biểu đưa ra những vấn 
đề mẫn cảm thì thính giả sẽ phản ứng ra sao? Và những phản ứng đó sẽ ảnh hưởng 
đến bài thuyết trình của chúng ta như thế nào? Xác định trước những tình huống có 
thể xảy ra giúp ta xử lý được các tình huống phát sinh. Giả sử, ta dự đoán được 
những ý kiến phản đối của thính giả đối với chủ đề  hoặc một quan điểm trong chủ 
đề ta sẽ nói, thì khi đưa ra vấn đề tranh luận thì không nên biểu hiện thái độ cho 
mình là đúng và cũng ko nên dùng những lời nói hài hước vì rất dễ “xúc phạm” đến 
thính giả. 

Một trong những bí quyết thành công của người thuyết trình đó là luôn luôn ở thế 
chủ động, biết biến điều bất lợi thành cái có lợi. Đó là khả năng ứng phó và xoay 
chuyển tình thế trên hội trường, hay có thể nói đó là phải biết “Xô đẩy hoàn cảnh 
chứ không phải để hoàn cảnh xô đẩy”. Có những lúc chúng ta cần phải cố tình tạo ra 
những mâu thuẫn hoặc thắc mắc trong bài nói mà dự đoán rằng chắc chắn thính giả 
sẽ phản ứng. Ví dụ, ta có thể đưa ra cho thính giả một thông tin mới mà không vội 
đưa ra câu trả  lời để kích thích tính hiếu kỳ của thính giả, sau đó dành thời gian khi 
sắp kết thúc để họ đề ra các thắc mắc, chất vấn và rồi giải đáp  cho họ. Như vậy, ta 
đã giúp thính giả thỏa mãn và hứng thú với buổi thuyết trình. 

 

 



 

 

Số lượng thính giả ảnh hưởng rất lớn đến phương pháp, cách thức tổ chức buổi 
thuyết trình. Nếu số lượng người ít, thì điều kiện giao tiếp với thính giả sẽ nhiều hơn 
và ta có thể kết hợp vừa thuyết trình vừa trả lời với thính giả, hoặc có thể thảo luận 
về những vấn đề liên quan. Còn nếu trường hợp số lượng đông thì khi thuyết trình 
mang tính giao lưu nhiều hơn, vì vậy bài nói phải trọng tâm, điểm chính phải rõ ràng, 
dễ hiểu, thông điệp muốn truyền tải phải thông suốt. Có như vậy chúng ta mới kéo 
số đông hứng thú nghe bài thuyết trình của ta từ đầu buổi đến cuối buổi.  

1.2.2 Phân tích diễn giả 

Hãy đặt những câu hỏi cho chính mình để tìm hiểu: Ta muốn gì? Mong đạt được gì? 
Thông điệp ta muốn truyền đến thính giả là gì? Quan hệ của ta với thính giả ra sao? 
Có thể ảnh hưởng tới thính giả như thế nào?… Từ đó, ta có thể xác định phương 
pháp tiếp cận hiệu quả nhất cho bài thuyết trình. 

Tự mình đặt câu hỏi: 

 Sẽ có bao nhiêu thính giả đến nghe buổi thuyết trình của ta? 

 Độ tuổi trung bình của thính giả là bao nhiêu? 

 Tỷ lệ nam, nữ? 

 Thính giả có quan tâm hay tìm hiểu chủ đề của ta  không? 

 Thính giả tự nguyện hay có người yêu cầu đến nghe? 

 Thính giả có đặc điểm chung nào? 

 Thính giả có ý kiến gì trước khi đến nghe ta thuyết trình? 

 Đặc điểm, trình độ văn hóa của thính giả? 

 Tất cả hay một số thính giả có quen biết bạn từ trước? 

1.3 Xác định mục tiêu 

Một bài thuyết trình thành công khi người thuyết trình phải biết “đứng ở tương lai để 
giải quyết vấn đề hiện tại”. Đó là phải biết “mường tượng” ra  kết quả ta sẽ đạt được 
sau bài thuyết trình là gì? Đâu là những thông điệp chính mình muốn truyền tải trong 
chủ đề đặt ra? Từ đó xây dựng cho mình các mục tiêu sẽ phải đạt được trong bài 
thuyết trình. 

Thông thường khi thuyết trình, điều hiển nhiên là ta phải biết mục đích mình nói là 
để làm gì, mục tiêu mình nói để được cái gì. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta coi nhẹ 
những điều quá hiển nhiên đó, thành ra sau bài nói thính giả không hiểu rõ ràng 
chúng ta muốn gì, họ được yêu cầu làm gì, tại sao lại như thế v.v. Những điều càng 
cơ bản, ta lại càng phải xác định rõ ràng, kỹ càng và không được phép chủ quan. 

1.3.1 Chủ đề thuyết trình  

Khi chọn chủ đề, ta nên chọn chủ đề thính giả muốn nghe; chủ đề mới mang tính 
thời sự; hoặc chủ đề ta biết sâu. Bí quyết ở đây là phải biết “tìm cái khác biệt để tạo  



 

 

ra sự đặc biệt” cho chủ đề của mình. Phải nắm được nội dung cơ bản của buổi 
thuyết trình, “biết được biển mới nói được về sông”. 

1.3.2 Mục đích tổng quát 

Khi đã có chủ để rồi, ta cần phải xác định rất rõ ràng ta muốn gì: 

 Mục đích cung cấp thông tin cho thính giả? 

 Mục đích thuyết phục thính giả thực hiện điều gì? 

 Hay chỉ đơn thuần là giải trí? 

Thông thường khi xác định rõ mục đích, ta sẽ biết mình phải làm gì, tập trung nói 
vào đâu, phương pháp nào là phù hợp. 

1.3.3 Mục tiêu cụ thể 

Dựa trên mục đích, các thông tin phân tích và nhu cầu của mình, diễn giả thiết lập 
mục tiêu cụ thể cho bài thuyết trình. Mục tiêu phải đảm bảo những yêu cầu sau: 

 Cụ thể, rõ ràng 

 Có thể lượng hoá hoặc kiểm tra được 

 Có thể đạt được 

 Hướng đến kết quả 

 Thời gian thực hiện 

Thông thường ngoài việc xác định thông điệp muốn truyền tải của chủ đề này là gì, 
chúng ta cần thỏa mãn 3 mục tiêu cơ bản. Đó là: 

 Mục tiêu thứ 1 là giáo dục: Qua buổi thuyết trình của ta thính giả học được một 
số điều bổ ích. 

 Mục tiêu thứ 2 là giải trí: Thính giả thích thú khi nghe ta nói chuyện. 

 Mục tiêu thư 3 là giải thích: Thính hiểu rõ nội dung bài nói chuyện của bạn. 

1.4 Thu thập thông tin 

Đây là quá trình lâu dài và liên tục. Chúng ta có thể thu thập thông tin từ rất nhiều 
nguồn. Tuy nhiên sau đó, chúng ta cần lưu ý việc phân loại và lưu trữ những thông 
tin đó. 

Một phương pháp đơn giản cho việc thu thập thông tin mà ta có thể thực hiện mọi 
lúc mọi nơi đó là sử dụng giấy và bút. Chúng ta có thể dùng các tờ bìa có kích thước 
1/3 tờ A4 ghi các mục chính. Khi ta đọc tài liệu, phỏng vấn hoặc giao tỉếp có nhiều ý 
tưởng hay có thể ghi vào các tấm thẻ. Những thông tin và ý tưởng đó sẽ được sắp 
xếp lại một cách có trật tự trong bài thuyết trình hoặc loại bớt nếu cần thiết. 

1.5 Tập luyện 

 

 



 

 

Bước cuối cùng quan trọng nhất và thường bị bỏ qua nhất, đó là tập luyện trước khi 
thuyết trình. Đó là cơ hội tốt nhất để ta nắm vững tài liệu, điều chỉnh thời gian, chỉnh 
sửa nội dung và bổ sung những chỗ chưa chính xác trong bài thuyết trình. 

“Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. 

Để tập các động tác cơ bản, chúng ta có thể tập trước 
gương. Tuynhiên để tự tin và hiệu quả hơn,ta nên tập 
luyện trước một vài người, một nhóm nhỏ, rồi đến tập 
luyện với những điều kiện y hệt khi ta thuyết trình thật. 
Chúng ta có thể đề nghị đồng nghiệp phê phán, đưa ra 
những câu hỏi chất vấn hoặc yêu cầu họ chỉ ra những 
chỗ cần sửa chữa. Quá trình đó sẽ khiến ta thu thập 
thêm rất nhiều ý kiến, ý tưởng mới được người khác 
đóng góp, những ý tưởng do quá trình tập luyện ta nảy 
sinh thêm. Khi luyện tập bạn nên cố diễn đạt một cách thoải mái và tự nhiên nhất. 
Giọng nên nói với âm lượng to để tiếng nói có thể truyền đi xa. Học tập khống chế 
âm lượng để khi ta thuyết trình điều khiển âm lượng cho phù hợp. Chú ý nhấn dừng 
ở những từ chốt, từ khóa hay nộ dung mang tính thông điệp trong bài nói. Ở câu đó, 
giọng bạn sẽ phải nhấn ra sao? Sắc mặt biểu cảm như thế nào? Mắt sẽ quan sát ai 
khi nói? Dùng cử chỉ tay hay động tác cơ thể để nhấn mạnh lời nói?... 

Luyện tập dần dần từng bước nhỏ là bí quyết thành công lớn nhất của người thuyết 
trình.  

Tối ưu nhất là đặt Camera ghi hình lại để phân tích và 
điều chỉnh hành vi của chính mình. Quá trình tập  luyện 
sẽ giúp ta biến những động tác, cử chỉ, phong thái thành 
thói quen. Khi tất cả các động tác thành phản xạ tự nhiên 
thì ta chỉ cần tập  trung vào nội dung chúng ta cũng có 
một bài thuyết trình sinh động. 
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1. KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN 
3 trường hợp doanh nghiệp phải kiểm toán nội bộ 

Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ sẽ chính thức có hiệu 
lực từ ngày 01/04/2019, trong đó quy định 03 trường hợp doanh nghiệp bắt buộc 
phải kiểm toán nội bộ, gồm: 

- Công ty niêm yết; 
- Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt 

động theo mô hình công ty mẹ - con; 
- Doanh nghiệp Nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - 

công ty con. 
Chính phủ cũng khuyến khích các doanh nghiệp khác thực hiện công tác kiểm 

toán nội bộ thông qua việc đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập. 
 
2. THƯƠNG MẠI 
Mỗi sạp hàng trong chợ đầu mối phải rộng tối thiểu 3m2 
Ngày 01/04/2019 cũng là thời điểm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, 

chợ đấu giá nông lâm thủy sản ban hành kèm theo Thông tư 11/2018/TT-
BNNPTNT chính thức được áp dụng. 

Theo Quy chuẩn này, địa điểm trong chợ thực hiện các hoạt động sơ chế, bảo 
quản, tập kết, mua bán các sản phẩm; bao gồm quầy hàng, sạp hàng, kiot, cửa hàng 
được bố trí cố định trong phạm vi chợ theo thiết kế xây dựng và có diện tích quy 
chuẩn tối thiểu 3m2. 

Bên cạnh đó, chợ đầu mối phải có tách biệt với cửa hàng, kho xăng dầu với 
khoảng cách tối thiểu 80m, tách biệt với khu vực ô nhiễm môi trường, khu xử lý chất 
thải tối thiểu 500m. 

https://luatvietnam.vn/ke-toan-kiem-toan-40-f1.html
https://luatvietnam.vn/ke-toan/nghi-dinh-05-2019-nd-cp-ve-kiem-toan-noi-bo-170335-d1.html#noidung
https://luatvietnam.vn/thuong-mai-quang-cao-51-f1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-11-2018-tt-bnnptnt-tcvn-ve-dam-bao-an-toan-thuc-pham-voi-cho-dau-moi-168581-d1.html#noidung
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-11-2018-tt-bnnptnt-tcvn-ve-dam-bao-an-toan-thuc-pham-voi-cho-dau-moi-168581-d1.html#noidung


 
 
 
Đường đi và vận chuyển sản phẩm trong khu vực kinh doanh của chợ phải có 

chiều rộng tối thiểu 1,5m; Các sạp hàng hoặc kệ trưng bày sản phẩm phải được làm 
bằng vật liệu bền, dễ làm vệ sinh, phù hợp với tính chất của từng sản phẩm. 

 
3. THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ 
Tăng gấp 3 lần lệ phí trước bạ với xe bán tải, từ 10/4/2019 
Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi 

Nghị định 140/2016/NĐ-CP, có hiệu lực từ 10/04/2019. 
Cụ thể, từ thời điểm này, ô tô vừa chở người, vừa chở hàng có khối lượng 

chuyên chở cho phép nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ôtô tải VAN 
có khối lượng chuyên chở cho phép hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với 
mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ôtô chở người từ 9 chỗ 
ngồi trở xuống. 
Hiện nay, lệ phí trước bạ với xe chở người từ 9 chỗ trở xuống hiện nay là từ 10 - 
15%, tùy từng địa phương. Với mức thu lệ phí trước bạ bằng 60% mức thu của xe 9 
chỗ trở xuống, thì lệ phí trước bạ với xe bán tải tới đây sẽ khoảng 6 - 9%, tăng gấp 3 
lần so với mức 2% hiện nay. 

 
4. GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ 
Hướng dẫn mới về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học 
Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đã bổ 

sung một số quy định mới liên quan đến việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học 
chính quy, trong đó có: 

- Đối với các ngành đào tạo mới được mở ngành trong năm tuyển sinh, chỉ tiêu 
được xác định cho ngành đó không vượt quá 30% năng lực đào tạo của ngành; 

- Trường đại học trong 03 năm liền kề không vi phạm quy định về tuyển sinh, có 
tỷ 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm/năm trở lên thì được tăng thêm chỉ tiêu tối đa 
10% so với năm trước liền kề đối với ngành chưa có chương trình kiểm định. 

- Nếu có sinh viên bị sàng lọc thì sau khi xác định chỉ tiêu nêu trên, còn được 
xác định chỉ tiêu tăng thêm không quá 25% số trung bình cộng của sinh viên bị sàng 
lọc trong 04 năm trước liền kề năm tuyển sinh. 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/4/2019. 

Chính thức có Quy chế tuyển sinh đại học 2019 
Quy chế tuyển sinh đại học 2019 đã chính thức được ban hành kèm theo Thông 

tư 02/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, áp dụng từ ngày 15/04/2019. 
Theo Quy chế này, từ năm nay, ngoài ngành sư phạm thì ngành y cũng sẽ được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, tức điểm sàn. 
Ngoài ra, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong hạn quy định. Quá thời 
hạn, thí sinh không xác nhận nhập học được xem là từ chối nhập học và trường xét 
tuyển thí sinh khác. 

Thí sinh xác nhận nhập học thông qua việc nộp bản chính Giấy chứng nhận kết 
quả thi vào một trường và không được tham gia xét tuyển ở các trường khác. 

https://luatvietnam.vn/thue-phi-le-phi-4-f1.html
https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-20-2019-nd-cp-chinh-phu-170993-d1.html#noidung
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5. Y TẾ-SỨC KHỎE 
Hướng dẫn điều trị nội trú ban ngày tại bệnh viện y học cổ truyền 
Cũng có hiệu lực từ ngày 15/4/2019 là Thông tư 01/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về 

điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám, chữa bệnh y học cổ truyền. 
Thông tư này 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. 

6. NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP 
Tàu cá dài từ 15m chỉ được đánh bắt tại vùng khơi 
Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ có quy định về việc quản lý hoạt động 

tàu cá trên các vùng biển Việt Nam. 
Cụ thể như sau: 

- Tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên hoạt động tại vùng khơi, không được 
hoạt động tại vùng ven bờ và vùng lộng. 

- Tàu có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m hoạt động tại vùng lộng, 
không được hoạt động tại vùng khơi và vùng ven bờ. 

- Tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12m hoạt động tại vùng ven bờ không được 
hoạt động tại vùng lộng và vùng khơi. 
Bên cạnh đó, tàu cá đăng ký tại tỉnh nào thì chỉ được hoạt động tại vùng ven bờ của 
tỉnh đó; trừ trường hợp có thỏa thuận về hoạt động tàu cá ở vùng ven bờ của Ủy ban 
nhân dân hai tỉnh. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/4/2019 
           Nguồn: Luatvietnam.vn 

 

 

 

 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, trong đó tăng 

cường triển khai kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị 42 CT/TW, ngày 24/3/2015 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 

2030”. 

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN 

THÁNG 4/2019 

https://luatvietnam.vn/y-te-suc-khoe-12-f1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-01-2019-tt-byt-bo-y-te-171036-d1.html#noidung
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep-lam-nghiep-87-f1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/nghi-dinh-26-2019-nd-cp-huong-dan-luat-thuy-san-2017-171264-d1.html


 

 

2.  Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các nội 

dung về xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới và Nghị quyết Trung ương 

8 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. 

3. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp gắn với việc thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 

XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

        4. Tổ chức  các hoạt động chào mừng Đại hội Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam các 

cấp; chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024 và các 

Ngày lễ kỷ niệm của đất nước, dân tộc, của Đoàn - Hội - Đội: 112 năm Ngày sinh 

Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4), Giỗ Tổ Hùng Vương (mừng 10 tháng 3 âm lịch), Ngày 

sách Việt Nam (21/4); Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), Kỷ niệm 149 năm 

Ngày sinh VI.Lênin (22/4), 112 Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (22/4), 44 năm Ngày 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (01/5). 

              5. Tuyên tuyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hội thi, 

cuộc thi do Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn tổ chức: Hội thi Olympic toàn quốc các 

môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” 

2019 (http://anhsangsoiduong.vn/); Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiêu snhi năm 2019; Cuộc thi biển, đảo Việt Nam và cuộc thi ảnh 

“Khoảnh khắc tình nguyện” do Tỉnh Đoàn tổ chức 

 

 

 

 

1.  Nội dung 
- Giáo dục chân, thiện, mỹ cho thanh  niên. 
- Phổ biến những kiến thức khoa học công nghệ mới 
- Nâng cao nhận thức về mọi mặt trong cuộc sống cho thanh niên gắn với 

những chủ đề nhất định. (Ví dụ: dân số, sức khoẻ, môi trường; sức khoẻ sinh sản vị 
thành niên; phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS…). Nội dung sinh hoạt câu 
lạc bộ tuỳ thuộc vào từng đối tượng, loại hình câu lạc bộ cụ thể. 

- Hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao. 
- Nêu gương người tốt việc tốt. 
- Tổ chức cắm trại, tham quan, dã ngoại, các hoạt động vui chơi giải trí  lành 

mạnh. 
- Hỗ trợ thanh niên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, lập nghiệp. 
2.  Hình thức 

MỘT SỐ NỘI DUNG, HÌNH THỨC SINH HOẠT CHI ĐOÀN 

THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC 

http://anhsangsoiduong.vn/


GÓC TRÒ 

CHƠI 

 
 
 
- Tuyên truyền, cổ động, triển lãm, báo tường, panô, phát thanh.... 
- Toạ đàm, hội thảo, diễn đàn, sinh hoạt chủ đề, thảo luận về một đề tài đã được 

lựa chọn. 
- Diễn giảng: sử dụng mạng lưới cộng tác viên, báo cáo viên. 
- Truyền thông: hoạt cảnh, tạp chí miệng, kể chuyện... 
- Lễ  hội quần chúng: diễu hành, mít tinh, cắm trại, dạ hội. 
- Biểu diễn văn nghệ 
- Thi đấu thể thao 
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi thanh lịch, thi tay nghề, thi hùng biện... 

 

 

 

 

1. NHAØ BAÙO TÌM DUÕNG SÓ : 

- Muïc ñích : taïo moái thaân thieát giöõa nhöõng thaønh vieân môùi. 

-  Soá löôïng ngöôøi tham gia :töø 10 ñeán 30 ngöôøi, khoâng chia ñoäi 

- Toå chöùc :1 ngöôøi vöøa laø troïng taøi 

- Ñòa ñieåm : trong phoøng 

 Caùch chôi :troïng taøi chæ ñònh moät thaønh vieân laøm nhaø baùo sau ñoù môøi nhaø baùo ra khoûi 

phoøng (nhaø baùo khoâng ñöôïc nhìn vaøo phoøng) -tieáp tuïc troïng taøi chæ ñònh moät ngöôøi laøm duõng 

só (môøi duõng só ñöùng leân cho moïi ngöôøi ngaém dung nhan), sau ñoù môøi duõng só ngoài xuoáng vaø 

môøi nhaø baùo vaøo phoøng. Nhaø baùo coù nhieäm vuï tìm ra duõng só baèng 3 ñeán 5 caâu hoûi tuyø quy 

ñònh. 

TD:-Duõng só laø nam phaûi khoâng? 

      -Duõng só coù mang kieáng phaûi khoâng? 

      (Neáu laø ñuùng thì taát caû voã tay- neáu khoâng ñuùng thì cöôøi hoaëc laéc ñaàu)   

 Löu yù: troïng taøi phaûi bieát haïn cheá caâu hoûi cuûa nhaø baùo, bieát ñoàng yù hay khoâng ñoàng yù vôùi 

caâu hoûi cuûa nhaø baùo 

- Sau 5 caâu hoûi nhaø baùo phaûi chæ ra duõng só neáu khoâng taát caû seõ ñeám töø 1 ñeán 10 vaø nhaø 

baùo thua (phaûi chòu hình phaït cuûa taäp theå ñeà ra: muùa,haùt…) 

-Neáu nhaø baùo chæ ra duõng só thì duõng só phaûi vaøo vò trí nhaø baùo vaø cuoäc chôi laïi tieán haønh 

laïi töø ñaàu. 

Töông töï coù theå tìm baïn thaân, ngöôøi yeâu, keû gian… 

 



 

 

2. PHAÛN XAÏ NHANH 

- Muïc ñích : taïo söï nhanh nhaïy, phaûn xaï 

- Soá löôïng ngöôøi tham gia : caû taäp theå 

- Toå chöùc :1 quaûn troø 

- Ñòa ñieåm :trong phoøng 

 Caùch chôi : ngöôøi quaûn troø phoå bieán troø chôi goàm 3 ñoäng taùc: voã tay,ñöùng leân, ngoài xuoáng. 

Khi quaûn troø hoâ voã tay thì taát caû hoâ voã tay vaø laøm theo voã tay moät caùi …vôùi ñoäng taùc ñöùng 

leân, ngoài xuoáng cuõng vaäy … sau khi ñaõ chôi thöû, ngöôøi quaûn troø phoå bieán laïi troø chôi (khoù 

hôn): quaûn troø hoâ voã tay thì taát caû noùi voã tay nhöng ñoäng taùc thì ñöùng leân – khi quaûn troø hoâ 

ñöùng leân thì taát caû noùi ñöùng leân nhöng ñoäng taùc thì ngoài xuoáng – ngöôøi quaûn troø hoâ ngoài 

xuoáng thì taát caû noùi ngoài xuoáng nhöng ñoäng taùc thì ñöùng leân … Cöù theá troø chôi tieáp tuïc – ai 

laøm sai seõ bò môøi ra vaø chòu hình phaït do ngöôøi quaûn troø aùp duïng 

           Nguồn: sao bắc đẩu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


