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Phần 1: 

SINH HOẠT CHI ĐOÀN CHỦ ĐIỂM THÁNG 01/2021 

---------- 

 

I. Nội dung sinh hoạt  

1. Nội dung sinh hoạt chủ điểm tháng 01 với chủ đề “Tôi - người Đoàn 

viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” 

- Tuyên truyền về truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục lòng 

yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về Đảng và Bác Hồ. 

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, 

đạo đức, lối sống cho đoàn viên qua các tấm gương anh hùng trẻ tuổi: Anh Lý 

Tự Trọng, Chị Võ Thị Sáu, Anh Nguyễn Văn Trỗi, Anh Trần Văn Ơn… và các 

gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu tại địa phương, đơn vị. 

- Tuyên truyền, thông tin về những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước 

trong năm 2020; về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tham gia đấu tranh, 

phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. 

- Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng, 

giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. 

- Tổ chức cho đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 90 năm 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt 

Nam” đến với các địa chỉ đỏ gắn với tổ chức Đoàn tại địa phương, đơn vị. 

- Kết hợp việc tổ chức sinh hoạt chủ điểm với phát động đoàn viên thi đua 

chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng kỷ niệm 90 năm 

ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bằng việc đăng ký thực 

hiện những công trình, phần việc cụ thể. 

II. Hình thức sinh hoạt 

Tùy theo tình hình thực tế tại đơn vị, chi đoàn có thể chủ động lựa chọn 

các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: 

- Tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề, thảo luận trong chi đoàn: Mời báo 

cáo viên nói chuyện với đoàn viên về các nội dung trên. Chi đoàn chuẩn bị trước 

các tài liệu liên quan đến chủ điểm sinh hoạt để đoàn viên nghiên cứu, chuẩn bị 

ý tưởng phát biểu.  

- Tổ chức chiếu phim tư liệu kết hợp tổ chức các hội thi: Tổ chức chiếu 

phim tư liệu về Bác Hồ và tuổi trẻ, về lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh kết hợp thi đố vui kiến thức, thi thuyết trình, phát động tham gia các cuộc 

thi tìm hiểu về Đoàn do Trung ương Đoàn tổ chức... Các chi đoàn có thể liên 

kết, phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức hội thi. 

- Kết hợp sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với tổ chức Ngày đoàn viên cùng 

hành động: Đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên; đăng ký thực 

hiện những công trình, phần việc thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành 

lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tổ chức chia sẻ những kinh 

nghiệm, mô hình, cách làm hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu 
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nhi giữa các chi đoàn; đề xuất giải pháp cụ thể tham gia giải quyết những khó 

khăn tại địa phương, đơn vị; thực hiện các hoạt động vì cộng đồng. 

Đối với những chi đoàn đặc thù ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, đơn vị 

công tác phân tán, không có điều kiện sinh hoạt được toàn thể chi đoàn, có thể 

chuyển tải các nội dung sinh hoạt cho đoàn viên thông qua hình thức trao đổi 

trực tuyến, phát thanh thanh niên,…  

(Nguồn: Hướng dẫn số 48-HD/TĐTN-XDĐ, ngày 06/01/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 

90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) với 

chủ đề “Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”  

 

 

 

Phần 2: 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 

---------- 

 
1. Những mẩu chuyện về Bác 

 

BÁC HỒ VỚI LỜI KHẲNG ĐỊNH: ĐẢNG TA THẬT LÀ VĨ ĐẠI 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ðảng (1960), Bác Hồ nói: 

"Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có 

quyền nói rằng: Ðảng ta thật là vĩ đại!". 

Ðảng ta vĩ đại thật. Vì Ðảng ta là con nòi xuất thân từ giai cấp lao động... 

Từ ngày bị đế quốc Pháp xâm chiếm, nước ta là một xứ thuộc địa, dân ta là vong 

quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác. Trong mấy 

mươi năm khi chưa có Ðảng, tình hình đen tối như không có đường ra. 

Từ ngày mới ra đời, Ðảng ta liền giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết 

và lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai 

cấp. Mầu cờ đỏ của Ðảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đêm 

đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng 

lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong. 

Ðảng ta vĩ đại thật... Nhưng thắng đế quốc và phong kiến là tương đối dễ; 

thắng bần cùng và lạc hậu còn khó hơn nhiều. Ngày nay ở miền Bắc hoàn toàn 

giải phóng, Ðảng đoàn kết và lãnh đạo nhân dân ta thi đua kiến thiết chủ nghĩa 

xã hội, xây dựng đời sống vui tươi, no ấm và mỹ tục, thuần phong. 

Ðảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, 

Ðảng ta không có lợi ích gì khác. 

Có lẽ đây là lần đầu tiên, Bác khẳng định Ðảng ta thật là vĩ đại! nhưng 

cũng sẽ không thừa khi nhắc lại lời Bác trong Báo cáo Chính trị tại Ðại hội II 

của Ðảng (1951): Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có 

thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có 

thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc 
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thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành 

công, đã nắm chính quyền toàn quốc. 

Nguồn: Hồ Chí Minh tuyển tập, NXB Chính trị quốc gia, 2002 

 

 

2. Lời Bác dạy 

BÁC HỒ VỚI VIỆC NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG,  

QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN 

 

Ngày 3-2-1969, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Ðảng, Báo Nhân 

Dân đã đăng trang trọng trên trang nhất bài Nâng cao đạo đức cách mạng, quét 

sạch chủ nghĩa cá nhân của Bác Hồ, ký tên TL. Nội dung của bài báo chính là ở 

vấn đề mà Bác thường xuyên quan tâm trong suốt mấy chục năm qua. 

Chuyện kể lại: Lần này, sau một thời gian suy nghĩ, ngày 25-1-1969, Bác 

cho mời đồng chí phụ trách Tuyên huấn của Ðảng đến giao nhiệm vụ chuẩn bị 

bài viết quan trọng này. Bác nói rõ mục đích, nội dung và nhấn mạnh yêu cầu: 

Ngắn gọn, tập trung vào chủ đề: "Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo 

đức cách mạng". Và đó cũng là tên của bài báo. 

Ngày 28-1-1969, Bác sửa lại bài viết rồi cho đánh máy thành nhiều bản gửi 

đến từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đề nghị tham gia ý kiến. 

Chiều 30 tháng Giêng, Bác cùng Văn phòng đọc lại từng ý kiến đóng góp 

của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, bổ sung vào bản thảo rồi cho đưa đi đánh 

máy. 

Ba giờ rưỡi chiều ngày 1-2, đồng chí phụ trách Tuyên huấn sang gặp Bác 

xin bản thảo chính thức để kịp gửi đăng báo. Cầm bản thảo cuối cùng do Bác tự 

đánh máy, liếc sang bản thảo đầu do Ban Tuyên huấn chuẩn bị, đồng chí cán bộ 

Tuyên huấn gượng cười thưa với Bác: 

- Bác chữa hết cả rồi còn gì nữa đâu ạ! 

Bác mỉm cười độ lượng: 

- Bác chữa nhưng vẫn còn giữ nguyên ý chính của bài là: "Quét sạch chủ 

nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng". Cái đó là quan trọng nhất. 

Ðồng chí phụ trách Tuyên huấn đề nghị với Bác xin sửa lại đầu đề. Ðưa vế 

"nâng cao đạo đức cách mạng" lên trước, chuyển vế "quét sạch chủ nghĩa cá 

nhân" ra sau, với lý do là cán bộ, đảng viên ta nói chung là tốt, ưu điểm là cơ 

bản. Ðồng chí cán bộ Văn phòng cũng nhất trí với ý kiến đó. 

Bác Hồ im lặng suy nghĩ, cuối cùng Bác nói: 

- Ý kiến của các chú, Bác thấy cũng có lý. Nhưng Bác vẫn còn phân vân 

điều này: gia đình các chú tiết kiệm mua sắm bàn ghế, giường tủ mới. Vậy trước 

khi kê vào, các chú có quét dọn hay cứ để rác rưởi bẩn thỉu mà khiêng giường 

ghế bàn tủ vào. 

Hai cán bộ Tuyên huấn và Văn phòng thật sự bất ngờ trước cách đặt vấn đề 

của Bác, đang lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì Bác đã nói: 

- Vì cả hai chú đã đề nghị, là đa số. Bác đồng ý nhượng bộ, đổi lại tên đầu 

bài: "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân". Nhưng ở 
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trong bài thì dứt khoát phải để nguyên ý của Bác "Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, 

nâng cao đạo đức cách mạng". 

Bác Hồ là thế đấy. Luôn cẩn trọng trong từng ý, từng lời, từng câu chữ. 

Chẳng vậy mà gần nửa thế kỷ đã qua, bài báo ấy của Bác vẫn có giá trị để đời 

cho sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Ðảng của chúng ta. 

Nguồn: Sách Thư ký Bác Hồ kể chuyện, NXB Chính trị quốc gia, 2008 
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 Phần 3:  

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ DIỄN RA 

------- 
Nhiều vấn đề “nóng” được đề cập tại Diễn đàn “Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị với Trẻ em tỉnh” năm 2020 

 
Link: https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1384236445259125 

 

Ra mắt Tủ sách gia đình “Em bé hạnh phúc”  

 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1384236445259125
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Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6955?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6962?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6974?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6955?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6962?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6974?tab=tab1
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Lễ gắn biển Công trình thanh niên “Điểm quét mã QR tuyên truyền  

quảng bá du lịch Quảng Trị” và phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày 

chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6981?tab=tab1 

 

Gặp mặt các Câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên tình nguyện  

tỉnh Quảng Trị năm 2020 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6998?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6981?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6998?tab=tab1
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Lễ khởi công xây dựng Điểm trường mầm non Trăng - Tà Puồng 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-7000?tab=tab1 

 

Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp năm 2020:  

“Bí quyết khởi nghiệp thành công” 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6967?tab=tab1 

 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-7000?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6967?tab=tab1
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Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng tạo trẻ lần thứ IX năm 2020 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6977?tab=tab1 

 
Trao học bổng “Gieo mầm tri thức” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6966?tab=tab1 

 

 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6977?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6966?tab=tab1
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Khánh thành nhà tình nghĩa cho cựu Thanh niên xung phong 

 có hoàn cảnh khó khăn 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6968?tab=tab1 

 

 

Khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

 Đoàn - Đội trường học năm 2020 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6976?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6968?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6976?tab=tab1
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Tình nguyện mùa đông “San sẻ yêu thương cùng thiếu nhi 

 miền Trung thân yêu” năm 2020 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6978?tab=tab1 

 

Khánh thành 02 Nhà nhân ái tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa 

 
Link: 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1394355870913849 

 

 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6978?tab=tab1
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1394355870913849
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Hội nghị tổng kết 05 năm phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong 

thanh thiếu niên giữa lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên giai đoạn 

2016-2020 

 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-7002?tab=tab1 

 

Các cấp bộ Hội tỉnh Quảng Trị hưởng ứng Chương trình đi/chạy bộ 

 trực tuyến “Những bước chân vì cộng đồng” chặng 3 

 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6980?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-7002?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6980?tab=tab1
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Phần 4: 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 

------- 

 

1. Kỷ niệm ngày truyền thống Hội Sinh viên Việt Nam (09/01) 

- Tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về lịch sử 70 năm 

Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam nhân kỷ niệm 

70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam 

(09/01/1950 - 09/01/2020).  

- Tuyên truyền về các tấm gương tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 

tốt”, giải thưởng “Sao Tháng Giêng”. 

2. Kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Trần Hữu Dực (15/01/1910 - 

15/01/2021) 

- Khẳng định cuộc đời cao đẹp và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng 

chí Trần Hữu Dực, một nhà cách mạng lão thành đã cống hiến cả cuộc đời mình 

cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. 

- Giáo dục tấm gương cao đẹp của đồng chí Trần Hữu Dực về tinh thần 

yêu nước, về sự giác ngộ cách mạng, ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất, 

phẩm chất đạo đức trong sáng của người cộng sản trong cán bộ, đảng viên và 

nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

3. Kỷ niệm 61 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2021)  

- Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử 

và bài học kinh nghiệm của phong trào Đồng Khởi. 

- Tuyên truyền, làm rõ và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của 

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc ban hành Nghị quyết 15 về“Tăng 

cường đoàn kết, kiên quyết, đấu tranh giữ gìn hòa bình, thực hiện thống nhất đất 

nước” và sự vận động linh hoạt của đảng bộ, chính quyền địa phương là nhân tố 

quyết định thắng lợi của cuộc Đồng khởi Bến Tre và phong trào Đồng khởi năm 

1960. 

- Tuyên truyền về những phong trào đấu tranh cách mạng của thanh niên 

miền Nam giai đoạn 1960 - 1965, đặc biệt là phong trào “Năm xung phong”; tôn 

vinh và tri ân công lao của những anh hùng trẻ tuổi đã có đóng góp to lớn trong 

phong trào Đồng khởi và trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. 

- Nêu bật những thành tựu đạt được trên quê hương Bến Tre sau 60 năm 

phong trào Đồng Khởi và việc phát huy truyền thống cách mạng và tinh thần của 

Đồng Khởi năm xưa để làm thành “Đồng Khởi mới” trong công cuộc xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. 

4. Kỷ niệm 61 năm Ngày chiến thắng Tua Hai (26/01/1960 - 

26/01/2021) 

- Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm từ 

chiến thắng Tua Hai; nêu bật chiến thắng Tua Hai là chiến thắng đầu tiên của lực 

lượng vũ trang cách mạng miền Nam trên địa bàn Tây Ninh, mở ra thời kỳ phát 

triển mới đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang “đi bằng hai chân, 

giáp công bằng ba mũi”, chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng 
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sang thế chiến công, dần đẩy mạnh tiến công và tổng tiến công địch giành thắng 

lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. 

- Tuyên truyền, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của 

Trung ương Đảng, sự chỉ đạo nhạy bén, sáng tạo của Xứ ủy Nam bộ và Bộ Chỉ 

huy Quân sự miền Đông trong trận tập kích Tua Hai; tinh thần, ý chí chiến đấu 

mưu trí, kiên cường, sáng tạo của quân và dân miền Đông Nam Bộ trong trận 

Tua Hai; tri ân, tôn vinh những hy sinh, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang 

và nhân dân trong các chiến trường phối hợp, trực tiếp là lực lượng vũ trang và 

nhân dân tỉnh Tây Ninh. 

 

 

 

Phần 5: 

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH 

 

Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm  

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) 

với chủ đề “Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”  

-------- 

 

Ngày 06/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Hướng dẫn số 48-

HD/TĐTN-XDĐ về việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm 

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) với chủ đề 

“Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” , với những nội dung cụ thể 

như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Thời gian tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm “Tự hào 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” trong quý I, từ ngày 01/01 đến 

31/3/2021. 

2. Địa điểm: Khuyến khích chi đoàn tổ chức sinh hoạt chủ điểm tại các 

địa chỉ đỏ, di tích lịch sử cách mạng, phòng truyền thống, nhà văn hóa, nhà cộng 

đồng… 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ điểm tháng 01 năm 2021: “Tôi - người Đoàn viên Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh” 

- Tuyên truyền về truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục lòng 

yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về Đảng và Bác Hồ. 

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, 

đạo đức, lối sống cho đoàn viên qua các tấm gương anh hùng trẻ tuổi: Anh Lý 

Tự Trọng, Chị Võ Thị Sáu, Anh Nguyễn Văn Trỗi, Anh Trần Văn Ơn… và các 

gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu tại địa phương, đơn vị. 

- Tuyên truyền, thông tin về những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước 

trong năm 2020; về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tham gia đấu tranh, 

phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. 
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- Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng, 

giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. 

- Tổ chức cho đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 90 năm 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt 

Nam” đến với các địa chỉ đỏ gắn với tổ chức Đoàn tại địa phương, đơn vị. 

- Kết hợp việc tổ chức sinh hoạt chủ điểm với phát động đoàn viên thi đua 

chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng kỷ niệm 90 năm 

ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bằng việc đăng ký thực 

hiện những công trình, phần việc cụ thể. 

2. Chủ điểm tháng 02 năm 2021: “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin 

với Đảng” 

- Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống yêu nước, 

lòng tự hào dân tộc; truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng nhân kỷ niệm 91 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021). Tuyên 

truyền về quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 

lập, lãnh đạo và rèn luyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sự quan 

tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với Đoàn và thế hệ trẻ. 

- Thông tin về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các hoạt 

động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên cho 

Đảng; tổ chức bình chọn đoàn viên ưu tú trao cho cấp ủy Đảng. 

- Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng, 

giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. 

- Tổ chức cho đoàn viên tham gia hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” 

đến với các địa chỉ đỏ gắn với tổ chức Đoàn tại địa phương, đơn vị. 

3. Chủ điểm tháng 3 năm 2021: “Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản  

Hồ Chí Minh” 

- Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng, cống hiến và 

trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; làm nổi bật vai trò, 

vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên 

trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc.  

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, phát huy vai trò 

xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia giải quyết các nhiệm vụ 

chính trị tại địa phương, đơn vị, các hoạt động vì cộng đồng.  

- Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng, 

giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. 
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- Tổ chức cho đoàn viên tham gia hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” 

đến với các địa chỉ đỏ gắn với tổ chức Đoàn tại địa phương, đơn vị. 

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

 

Kế hoạch kết nạp đoàn viên mới 

“Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” 

 ----------- 

 

Ngày 06/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 203-

KH/TĐTN-XDĐ về việc kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 90 năm thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm của Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh. 

- Xây dựng các nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, báo chí (báo điện tử, báo giấy) của địa phương, đơn vị; trên website, trang 

thông tin, cổng thông tin điện tử của các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc 

với chủ đề “Tôi – Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”. Xây dựng, triển khai 

các hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội (facebook, zalo, youtube…)  

- Tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa, vận động đoàn viên, thanh 

niên tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu“90 năm truyền thống vẻ vang của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” do Trung ương Đoàn tổ chức. Tổng hợp, giới thiệu 

các ca khúc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức xem phim tài liệu “Tự hào 

tuổi trẻ Việt Nam”. Tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục 

thể thao để thực hiện công tác tuyên truyền. 

- Xây dựng các bộ tài liệu dễ đọc, dễ tiếp cận để đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn 

viên thực hiện công tác tuyên truyền về “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh” trong quá trình học tập, lao động, sản xuất cũng như trong 

các hoạt động văn hóa, xã hội tại địa phương, đơn vị. 

2. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đoàn viên 

3. Tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục kết nạp Đoàn viên 

4. Công tác bồi dưỡng và quản lý đoàn viên sau kết nạp 

5. Thời gian thực hiện 

“Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” được triển 

khai thực hiện trong suốt năm 2021, tập trung vào đợt cao điểm kỷ niệm 90 năm 

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2021). 

6. Chỉ tiêu kết nạp đoàn viên 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ 

XII, nhiệm kỳ 2017-2022 và tình hình thực tế công tác bồi dưỡng, kết nạp Đoàn 

trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phân bổ chỉ tiêu kết nạp Đoàn 

năm 2021 cho các đơn vị, cụ thể như sau: 

Huyện Đoàn Vĩnh Linh: 1350 chỉ tiêu; 

Thành Đoàn Đông Hà: 1350 chỉ tiêu; 

Huyện Đoàn Hải Lăng: 1300 chỉ tiêu; 

Huyện Đoàn Triệu Phong: 1300 chỉ tiêu; 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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Huyện Đoàn Gio Linh: 1250 chỉ tiêu; 

Huyện Đoàn Hướng Hóa: 1200 chỉ tiêu; 

Huyện Đoàn Cam Lộ: 850 chỉ tiêu; 

Thị xã Quảng Trị: 800 chỉ tiêu; 

Huyện Đoàn Đakrông: 750 chỉ tiêu. 

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

 

 

 

Kế hoạch tổ chức Chương trình “Bữa cơm tất niên - Ấm tình lòng mẹ” 

----------- 

 

Ngày 06/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 202 -

KH/TĐTN-PTTN về tổ chức Chương trình “Bữa cơm tất niên - Ấm tình lòng 

mẹ”, với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: Các mẹ Việt Nam anh hùng đang sống tại các địa phương 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Thời gian: Ngày 01/02/2021 (Thứ Hai, nhằm ngày 20/12 âm lịch). 

3. Địa điểm: Tại nhà các mẹ Việt Nam anh hùng. 

4. Nội dung thực hiện 

- Phân công đoàn viên, thanh niên dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu mâm cơm 

và ăn cơm cùng mẹ, dành lời chúc sức khỏe, động viên tinh thần mẹ sống vui, 

sống khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, giúp các mẹ có những giây 

phút vui vẻ, hạnh phúc. 

- Tặng quà cho các mẹ. 

5. Kinh phí  

- Các đơn vị vận động kinh phí để tổ chức hoạt động. 

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp vận động hỗ trợ một phần quà tặng 

cho chương trình. 

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

 

 

 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 - 26/3/2021), 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 

(15/5/1941 - 15/5/2021) 

----------- 

 

Ngày 03/01/2021, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 

204-KH/HĐĐ về việc triển khai các hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao 

thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 

và lễ hội Xuân 2021, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN CÁC ĐỢT HOẠT ĐỘNG 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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1. Đợt 1: Từ tháng 01/2021 đến tháng 3/2021 với chủ đề “Mừng Đảng 

quang vinh, mừng sinh nhật Đoàn” 

2. Đợt 2: Từ tháng 4/2021 đến hết tháng 6/2021 với chủ đề “80 mùa hoa 

Đội ta lớn lên cùng đất nước” 

II. NỘI DUNG 

1. Đợt 1: Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh, mừng sinh nhật Đoàn” 

1.1. Tham gia chung kết cuộc thi video clip thiếu nhi các dân tộc hát Quốc 

ca tại các địa chỉ đỏ “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” 

1.2. Tham gia cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu Tem bưu chính năm 2021 với 

chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam qua con Tem Bưu chính” 

1.3. Sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng theo chủ điểm “Em là mầm non của 

Đảng” và “Tiến bước lên đoàn” 

1.4. Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” và “Tiến bước lên Đoàn” 

2. Đợt 2: Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày 

thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh với chủ đề “80 mùa hoa Đội ta lớn lên 

cùng đất nước” 

2.1. Tuyên truyền các ấn phẩm và sản phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm 

ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 

2.2. Tham gia cuộc thi “Nét chữ từ trái tim” 

2.3. Tổ chức sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng theo chủ điểm “Yêu Sao - Yêu Đội” 

2.4. Tổ chức cho thiếu nhi tham gia các hoạt động về nguồn, hành trình đến 

các địa chỉ đỏ và hoạt động an sinh xã hội 

2.5. Tổ chức đồng diễn Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh 

2.6. Tổ chức xây dựng, triển khai công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 

80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. 

3. Hoạt động quy mô cấp tỉnh 

3.1. Tổ chức Tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ và phụ trách Đội giỏi giai 

đoạn 2017 - 2020 gắn với phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm 

Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. (Tháng 01/2021) 

3.2. Chỉ đạo điểm tổ chức chương trình “Em là mầm non của Đảng” chào 

mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. (Tháng 01/2021) 

3.3. Tổ chức chương trình “Ước mơ Xuân” và Liên hoan thiếu nhi nghèo 

vượt khó năm 2021. (Tháng 02/2021)  

3.4. Chỉ đạo điểm tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” và “Tiến bước lên 

Đoàn” cấp tỉnh chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh. (Tháng 03/2021) 
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3.5. Xây dựng và khánh thành, bàn giao 03 công trình “Sân chơi thiếu nhi” 

chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. (Tháng 

5/2021)  

3.6. Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 

và tuyên dương mô hình, điển hình công tác Đội và phong trào thiếu nhi. (Tháng 

5/2021) 

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

 

 

Công văn triển khai các hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao 

thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân 

Sửu và lễ hội Xuân 2021 

----------- 

 

Ngày 06/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 204-

KH/HĐĐ về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 

- 26/3/2021), 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 

15/5/2021), với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, 

hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng, chống 

dịch COVID-19 khi tham gia giao thông đến đông đảo đoàn viên, thanh niên 

và người dân; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tự giác chấp hành 

quy tắc giao thông, tiếp tục đẩy mạnh hưởng ứng và thực hiện Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;  

không lái xe khi đã uống rượu, bia; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, 

xe máy, xe đạp điện; không điều khiển xe mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi, 

không chở quá số người quy định; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường 

ngang đường sắt; mặc áo phao đúng quy định khi tham gia các phương tiện 

giao thông đường thủy... 

2. Tuyên truyền tới các đơn vị kinh doanh vận tải tuân thủ tuyệt đối quy 

định về phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời thực hiện nghiêm quy định 

pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chủ động thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân 

trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu và lễ hội Xuân 2021. 

3. Thành lập và duy trì hoạt động của các đội, nhóm thanh niên tình nguyện, 

thanh niên xung kích phối hợp với lực lượng chức năng tham gia hướng dẫn giao 

thông, giải tỏa ùn tắc giao thông tại khu vực đông dân cư, khu tổ chức các lễ hội, 

các tuyến giao thông có nhiều đường giao cắt, các đoạn đường khuất tầm nhìn, 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html


21 
 

đường ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn, khu vực giao cắt giữa đường sắt với đường 

bộ; kịp thời khắc phục sự cố, tai nạn giao thông. 

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 12 

----- 

 

1. Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị phạt lên đến 60 

triệu đồng 

Từ 1/12, Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản sẽ có hiệu lực. 

Đối với hành vi lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên để trục lợi, Nghị 

định quy định mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, tăng hơn 

nhiều so với mức phạt hiện nay là từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. 

Đối với người có hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí, Điều 7 Nghị 

định số 119/2020/NĐ-CP quy định mức phạt khác nhau cho từng loại hành vi. 

Cụ thể: 

Cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên: 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

Thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, 

phóng viên: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. 

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt 

động nghề nghiệp; hoặc hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt 

động báo chí của nhà báo, phóng viên: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

40.000.000 đồng. 

Đặc biệt, có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên mà 

chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 

60.000.000 đồng. 

Tại Điều 8 Nghị định số 119 quy định: Hành vi đăng, phát tin, bài, ảnh 

kích động bạo lực hoặc thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng sẽ 

bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng (trước đây phạt từ 

20.000.000 đến 30.000.000 đồng). 

Ngoài ra, những cơ quan, tổ chức có hành vi nêu trên còn bị tịch thu tang 

vật, bị tước quyền sử dụng giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động từ 1 - 12 tháng. 

Đồng thời, áp dụng thêm biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cơ quan báo chí 

cải chính, xin lỗi, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, thông tin vi phạm quy định đã 

đăng, phát trên báo điện tử, tạp chí điện tử, báo nói, báo hình. 

2. Từ  5/12, ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho cơ quan thuế 

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 126/2020 quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày 5/12. 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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Theo đó, tại Khoản 2, Điều 30 của Nghị định nêu rõ, theo đề nghị của cơ 

quan quản lý thuế, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tài khoản thanh 

toán của từng người nộp thuế, bao gồm: Tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản 

theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày 

đóng tài khoản. 

Đồng thời, trong trường hợp cần thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ 

thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành 

chính về quản lý thuế, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin giao dịch qua 

tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch theo đề nghị của Thủ trưởng cơ 

quan quản lý thuế. 

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm về sự an toàn của các thông tin trên. 

3. Làm mất hóa đơn bị phạt đến 10 triệu đồng 

Nghị định 125/2020 /NĐ-CP  xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa 

đơn sẽ có hiệu lực từ ngày 5/12, trong đó t ăng mức phạt tiền đối với hành vi vi 

phạm thời hạn về đăng ký thuế. Theo đó, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng, trong đó quy định phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng đối với hành vi đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên. 

Tăng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm thời hạn thông báo thay đổi 

thông tin trong đăng ký thuế phạt tiền từ 500.000 đồng đến 7.000.000 đồng. 

Đáng chú ý, Nghị định quy định mức phạt đối với hành vi làm mất hóa 

đơn. Cụ thể, phạt cảnh cáo nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng có 

tình tiết giảm nhẹ; làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai, đã xóa bỏ và người 

bán đã lập hóa đơn khác thay thế. 

Trường hợp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách 

hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, 

chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ sẽ 

bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng. 

Phạt từ 4 - 8 triệu đồng nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã 

mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập; làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên 

giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, 

có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ. 

Phạt từ 5 - 10 triệu đồng nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn không thuộc các 

trường hợp trên… 

4. Người thừa kế có quyền khiếu nại 

Nghị định 124/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại sẽ 

chính thức có hiệu lực từ 10/12. 

Theo đó, Nghị định quy định người khiếu nại đang thực hiện việc khiếu 

nại bị chết mà quyền, nghĩa vụ của người đó được thừa kế theo quy định của 

pháp luật thì người thừa kế có quyền khiếu nại. 

Người thừa kế khi khiếu nại phải xuất trình với cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết khiếu nại giấy tờ để chứng minh quyền thừa kế của mình. Người thừa 

kế có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý 

hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. 
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Trường hợp có nhiều người thừa kế thì những người đó có quyền ủy 

quyền cho một trong những người thừa kế hoặc luật sư, trợ giúp viên pháp lý 

hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. 

Nghị định bổ sung quy định người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, 

người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, người có trách nhiệm tổ 

chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật mà có hành 

vi vi phạm pháp luật khiếu nại thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử 

lý kỷ luật bằng các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lượng, giáng chức, 

cách chức, buộc thôi việc. Nếu có dấu hiệu tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc bồi hoàn theo quy 

định của pháp luật. 

Khai sai số tiền mang theo khi xuất cảnh bị phạt đến 50 triệu đồng 

Nghị định 128/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực hải quan có hiệu lực từ 10/12, quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, 

mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt; thủ tục xử phạt 

vi phạm hành chính; việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

Mức phạt tiền được quy định tại Nghị định 128 tùy vào mức độ vi phạm, 

hành vi vi phạm mà cơ quan có thẩm quyền có thể ra quyết định phạt tiền tối 

thiểu 500 nghìn đồng và tối đa 100 triệu đồng hoặc 20% tính trên số tiền thuế 

khai thiếu hoặc số tiền thuế khai tăng trong trường hợp được miễn, giảm, hoàn, 

không thu thuế. 

Nghị định quy định cụ thể các mức phạt đối với người xuất cảnh không 

khai, khai sai số tiền, vàng mang ra nước ngoài vượt quá mức quy định. 

Cụ thể, phạt 1 - 3 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị 5 - 10 

triệu đồng; phạt 5 - 15 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị 30 - dưới 

70 triệu đồng; phạt 15 - 25 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị 70 - 

dưới 100 triệu đồng; phạt từ 30 - 50 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá 

trị từ 100 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự… 

5. Xử lý người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực 

Có hiệu lực từ 20/12, Nghị định 130/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập 

của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đã đề cập đến 

việc xử phạt hành vi kê khai không trung thực. 

Theo đó, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập nhưng kê khai không 

trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung 

thực thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật 

Phòng, chống tham nhũng. 

Cụ thể, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND sẽ bị xóa tên 

khỏi danh sách những người ứng cử. Người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ sẽ không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê 

chuẩn, cử vào chức vụ đã dự kiến. 

Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che giấu tài sản, thu nhập, cản trở 

hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau hai lần được 

đôn đốc bằng văn bản thì có thể bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, 
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hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc 

quân hàm, giáng cấp bậc hàm. 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu trách nhiệm trong tổ chức 

việc kê khai, công khai bản kê khai, nộp bản kê khai thì tùy theo tính chất, mức 

độ mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng 

chức. 

Người đứng đầu cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, tổ trưởng và thành 

viên tổ xác minh tài sản, thu nhập có hành vi vi phạm trong việc tiếp nhận bản 

kê khai, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập, tiến hành 

xác minh, kết luận xác minh, công khai kết quả xác minh thì tùy theo tính chất, 

mức độ mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, 

giáng chức, cách chức. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020, bãi bỏ Nghị định 

số 78/2013/NĐ-CP./. 

 

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

luc-tu-thang-12-568986.html) 

 

 

 

 Phần 7: 

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 02/2021 

------ 

 

- Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai tổ chức các chương trình, 

hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) với chủ đề “Tự hào Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh” trong quý I, từ ngày 01/01 đến 31/3/2021. Trong đó, triển 

khai sinh hoạt sinh hoạt Chủ điểm tháng 02 năm 2021: “Tuổi trẻ Việt Nam sắt 

son niềm tin với Đảng” 

- Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng, 

giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh”. 

- Đẩy mạnh các chương trình, hoạt động tình nguyện mùa đông, xuân tình 

nguyện gắn với các công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa đặc biệt hướng về 

nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. 

- Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai, tổ chức các phong trào, 

hoạt động giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuyên truyền công tác 

phòng, chống thiên tai, nâng cao tinh thần chủ động, ý thức sẵn sàng ứng phó 

với những biến đổi bất thường của thời tiết, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do 

thiên tai gây ra. 

https://dangcongsan.vn/phap-luat/nhung-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-12-568986.html
https://dangcongsan.vn/phap-luat/nhung-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-12-568986.html
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- Tích cực tuyên truyền một số văn bản Luật, Nghị định, chính sách mới 

trên các lĩnh vực đời sống xã hội; giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên 

sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. 

- Tiếp tục thông tin các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác Đoàn 

- Hội - Đội đến với đoàn viên, thanh niên, trong đó chú trọng tuyên truyền các 

hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); các hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 

năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2021); các hoạt 

động Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021. 

- Tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước khẳng định vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với Liên Hiệp Quốc, 

ASEAN và các diễn đàn, tổ chức quốc tế khác, trong đó nổi bật là Năm chủ tịch 

ASEAN 2020 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc 

nhiệm kỳ 2020 - 2021, cũng như công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, khẳng 

định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển và hải 

đảo, chủ trương, lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết 

các tranh chấp; nêu bật sự đoàn kết quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn 

dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. 

- 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.  

- Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, 

truyền thống cách mạng, ý nghĩa lịch sử các Ngày lễ kỷ niệm của đất nước, dân 

tộc, của Đoàn - Hội - Đội: Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), Kỷ niệm 92 năm Ngày sinh anh Kim Đồng 

(15/2/1929-15/2/2021), Kỷ niệm 42 năm Ngày chiến đấu bảo vệ Biên giới phía 

Bắc (17/2/1979-17/2/2021), Kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 

(27/02/1955 - 27/02/2021)... 

- 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. Đẩy mạnh và duy trì 

đều đặn chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, 

“Theo dấu chân Bác” trên Website hoặc Fanpage của đơn vị. 

 

BAN XÂY DỰNG ĐOÀN 

TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ   

 

 


