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Phần 1: 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước vì dân 

 trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

---------- 

 

Nhà nước vì dân là một trong 3 nội dung lớn về xây dựng Nhà nước của 

dân, do dân, vì dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tư tưởng đó, Nghị 

quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định và vận dụng 

nhằm phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước vì dân đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay. 

Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước vì 

dân 

Trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, kinh nghiệm của các nước tiên 

tiến trong tổ chức mô hình nhà nước và dựa vào điều kiện cụ thể, đặc thù của 

Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thiết kế và trực tiếp chỉ đạo xây dựng mô 

hình Nhà nước kiểu mới ở Việt Nam, với tiêu chí hàng đầu là Nhà nước thực sự 

vì dân, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, "Dân" được hiểu biên độ rộng lớn và bao 

quát nhất, chứa đựng trong đó mọi tầng lớp nhân dân với sự đa dạng, đầy đủ. 

Theo đó, Nhà nước: “Không phải là thuộc riêng của giai cấp nào mà là của 

chung của toàn thể dân tộc, chỉ trừ có bọn tay sai của đế quốc Pháp - Nhật và 

những bọn phản quốc, bọn thù”. Với ý nghĩa đó, Nhân dân thực sự là nền tảng 

cơ sở xã hội - giai cấp của Nhà nước kiểu mới ở Việt Nam; và Nhà nước vì dân 

phải hướng tới mục tiêu đoàn kết toàn thể dân tộc Việt Nam, là cơ sở cho sự 

thống nhất tư tưởng, xây dựng niềm tin, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát 

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Định hướng xuyên suốt việc xây 

dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước vì dân 

là phải luôn đặt lợi ích Nhân dân lên hàng đầu; Nhân dân thụ hưởng cuộc sống 

đầy đủ về vật chất và tinh thần là mục tiêu cao nhất của Nhà nước "... hết thảy 

những việc có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân phải được ta 

đặc biệt chú ý”. Từ luận điểm xuất phát: “Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của 

độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”, Người yêu cầu: “Chúng ta phải làm 

sao thực hiện ngay: Làm cho dân có ăn. Làm cho dân có mặc. Làm cho dân có 

chỗ ở. Làm cho dân được học hành. Cái mục đích chúng ta đi đến là ở đó, đi đến 

để dân ta xứng đáng với tự do, độc lập và giúp tự do độc lập”. Đó là những triết 

lý, nguyên tắc chỉ đạo trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước của 

dân, do dân, vì dân ở Việt Nam. 

Không chỉ tập trung cho những việc liên quan đến đời sống vật chất, như 

chống nạn đói, nạn dốt và xóa các tệ nạn xã hội; giảm thuế...; Chủ tịch Hồ Chí 

Minh còn rất quan tâm chăm lo đời sống tinh thần của Nhân dân với các chính 

sách nổi bật như thực hiện tự do tín ngưỡng, lương giáo đoàn kết; xây dựng lối 

sinh hoạt mới, nếp sống mới, lối sống văn hóa mới mà sợi chỉ đỏ xuyên suốt là 

các cuộc vận động, các phong trào thi đua ái quốc... nhằm ổn định và cải thiện 
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đời sống nhân dân. Nhà nước vì dân còn thể hiện ở chỗ Nhà nước dám chịu và 

biết chịu trách nhiệm trước Nhân dân. Đó là trách nhiệm bảo đảm cuộc sống, 

đảm bảo quyền làm người, sự phát triển toàn diện của Nhân dân cũng như sự 

phát triển chung của đất nước. Người nhấn mạnh: “Chính sách của Ðảng và 

Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, 

Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt 

là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”. Cán bộ, 

công chức dù ở cấp bậc, vị trí công tác nào đều phải hết sức quan tâm đến đời 

sống của Nhân dân, phải đặt quyền lợi của Nhân dân lên trên hết: “Chính phủ ta 

đã hứa với dân, sẽ gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc”. 

Khi khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân đối với Nhà nước, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh luôn trăn trở: “Làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, 

biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm”. Người chỉ rõ, Nhà nước 

phải lập ra các thiết chế đảm bảo quyền làm chủ của người dân trên thực tế; 

đồng thời, Nhân dân có quyền và nghĩa vụ phê bình, xây dựng, giúp đỡ Nhà 

nước; lực lượng thực hiện, biến mục tiêu tốt đẹp thành hiện thực chỉ có thể là 

Nhân dân. Nhà nước thực hiện vai trò người cầm lái, người tổ chức để Nhân dân 

bằng trí tuệ và sức mạnh vốn có giải quyết các vấn đề và phục vụ lợi ích của 

chính mình. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức phải biết tôn trọng, lắng 

nghe và học hỏi dân, gần dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, ý chí của dân, tìm 

cách khơi nguồn, bồi dưỡng và nâng cao sức dân; phải kiên trì giáo dục, giác 

ngộ để dân tin, dân theo và cán bộ phải nêu gương, làm trước. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra mối quan hệ biện chứng, gắn bó chặt chẽ 

giữa các thành tố của một nhà nước dân chủ mới “của dân - do dân - vì dân”. 

Phải là một nhà nước thực sự của dân, do dân thì mới có thể là nhà nước vì dân 

và ngược lại nhà nước luôn luôn phụng sự lợi ích, đặt quyền lợi Nhân dân lên 

trên hết, trước hết thì Nhân dân sẽ hăng hái thực hiện quyền và nghĩa vụ làm chủ 

của mình, để tích cực xây dựng nhà nước dân chủ, tiến bộ, vững mạnh, giữ vững 

nền độc lập và sự phát triển phồn vinh của đất nước. 

Sự kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà 

nước vì dân trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng 

Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XII 

của Đảng, trên cơ sở nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 

thực tiễn 35 năm đổi mới, Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng rút ra 5 bài học 

lớn, trong đó bài học về Dân thể hiện rõ nét sự kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh 

khi bổ sung thêm hai vấn đề lớn “dân giám sát, dân thụ hưởng” trở thành một 

phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ 

hưởng”. 

Về xây dựng Nhà nước, Đảng nêu lên định hướng: “Xây dựng và hoàn 

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất 

nước”. Để xây dựng Nhà nước thực sự vì Nhân dân, vấn đề nâng cao năng lực, 

hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; kiểm soát quyền lực nhà nước, 
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chống các hiện tượng lạm quyền, lộng quyền, vi phạm quyền công dân, chống 

tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy nhà nước đang được đặt ra rất cấp thiết. 

Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường công khai, minh 

bạch, trách nhiệm gắn với giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ 

cương trong hoạt động của Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức”; đẩy 

mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; xác định rõ hơn 

vai trò, chức năng, vị trí, quyền hạn của các cơ quan nhà nước trong việc thực 

hiện các quyền và nhiệm vụ được phân công. Đây là sự kế thừa và phát triển tư 

duy tiến bộ về xây dựng Nhà nước pháp quyền của Đảng ta, trong đó quyền lực 

nhà nước phải được pháp luật quy định rõ ràng; làm căn cứ để thực thi và bảo vệ 

quyền của người dân (dân quyền) trên thực tế và xác định quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của Nhân dân “làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo” tổ 

chức và các hoạt động của Nhà nước. 

Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng cũng yêu cầu phải tiếp 

tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, phát huy dân chủ pháp quyền, 

tăng tính chuyên trách trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội; tôn trọng và 

bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện cơ chế bảo vệ 

Hiến pháp, cơ chế giám sát lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người 

giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Nghị quyết 

còn đặt ra yêu cầu phải “thiết lập đồng bộ” và “gắn kết” cơ chế giám sát, phản 

biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức - chính trị xã hội và Nhân dân nhằm phát 

huy cao nhất quyền dân chủ của Nhân dân. 

Đối với Chính phủ, Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII nêu định 

hướng: xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, với các giải pháp: “Đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm Chính phủ với các bộ, 

ngành; giữa Chính phủ, các bộ, ngành với các chính quyền địa phương, khắc 

phục triệt để tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn” và “Nâng 

cao chất lượng dịch vụ công; tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp 

công lập theo hướng tinh gọn, bảo đảm chất lượng, hoạt động hiệu quả”. 

Đối với các cơ quan tư pháp, Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII nêu 

rõ: “Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, 

liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Hoạt động tư pháp có vai trò 

quan trọng trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người. Do vậy, cần tiếp 

tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư 

pháp, xứng đáng là cơ quan giữ vai trò “trọng yếu” trong việc bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. 

Đối với chính quyền địa phương, tiếp tục hoàn thiện tổ chức phù hợp với 

từng địa bàn nông thôn, đô thị, hải đảo. Chính quyền địa phương là cấp gần dân, 

trực tiếp giải quyết công việc hàng ngày, liên quan đến lợi ích thiết thực của 

Nhân dân, vì vậy Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm đẩy 

mạnh phân cấp, nâng cao tính chủ động, tự chủ của địa phương, để các địa 

phương kịp thời giải quyết các vấn đề cụ thể phát sinh trong thực tiễn của địa 

phương. 
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Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng còn nêu rõ vấn đề trọng 

tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến 

lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết 

với Nhân dân và khẳng định đó là nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Có thể nói, tất cả yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên đều thể hiện tinh thần xây 

dựng Nhà nước dân chủ thực sự gắn bó với dân, phục vụ lợi ích của Nhân dân 

nhằm “không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân 

dân” theo phương châm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Việc gì có 

lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. 

 

 

(Nguồn: Trang tin điện tử Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) 

(Link:https://www.bqllang.gov.vn/chu-tich-ho-chi-minh/nghien-cuu-hoc-tap-tu-

tuong-ho-chi-minh/11670-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-xay-dung-nha-nuoc-vi-dan-

trong-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 Phần 2:  

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ DIỄN RA 

------- 

 

150 tân sinh viên vượt khó học giỏi tỉnh Quảng Trị 

 nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2021 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10531 

 

Đoàn thanh niên có 05 ý tưởng, dự án đạt giải cuộc thi 

 Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10528?tab=tab1 

 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10531
https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10528?tab=tab1
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Tọa đàm trực tuyến Quảng Trị 2030 

 và cơ hội chọn nghề, khởi nghiệp của thanh niên 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10523 

 

Ký kết Chương trình phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên trong 

độ tuổi thanh niên, giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10461?tab=tab1 

 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10523
https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10461?tab=tab1
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Chung kết Liên hoan các Câu lạc bộ Lý luận trẻ 

 và Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10495?tab=tab1 

 

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức 

Đại hội Đoàn các cấp năm 2021 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10491?tab=tab1 

 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10495?tab=tab1
https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10491?tab=tab1


9 
 

Tổng kết Chương trình “Làm đẹp biển cùng huda" 

 và khánh thành bàn giao công trình Bốt cứu hộ 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10525?tab=tab1 

 

Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 03 em học sinh dũng cảm 

 cứu người bị đuối nước 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10487?tab=tab1 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10525?tab=tab1
https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10487?tab=tab1
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Lễ ra mắt Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10526?tab=tab1 

 

Tỉnh Đoàn tổ chức xét tuyển đại biểu tham gia Hội đồng Trẻ em tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10508?tab=tab1 

 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10526?tab=tab1
https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10508?tab=tab1
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Tiếp tục trao tặng điện thoại thông minh 

 cho các em học sinh học trực tuyến 

 
https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10488?tab=tab1 

 

 

 

Phần 3: 

CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM THÁNG 01/2021 

-------- 

 

1. Tổ chức Chương trình Ước mơ Xuân năm 2021 (dự kiến 8/1)  

 2. Tổ chức liên hoan "Global Citizen" dành cho các Câu lạc bộ, đội, nhóm 

tiếng Anh tỉnh Quảng Trị năm 2022 (dự kiến 10/1)      

3. Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 

2021 (10/1)      

4. Tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện (dự 

kiến 12/1)      

5. Tổ chức tổng kết Cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị năm 2021 (dự 

kiến 15/1)      

6. Tham mưu ra mắt kênh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thanh niên khởi nghiệp 

Quảng Trị online (quangtrimart.vn) (dự kiến 20/1)      

7. Tổ chức chương trình "Bữa cơm tất niên - ấm tình lòng mẹ" (dự kiến 

25/1)          

 

 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10488?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 72 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 - 09/01/2022).  

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

tốt”, giải thưởng “Sao Tháng Giêng”. 

2. Kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Trần Hữu Dực (15/01/1910 - 

15/01/2022) 

- 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 62 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 62 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 62 năm Ngày chiến thắng Tua Hai (26/01/1960 - 

26/01/2022) 

- 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 



13 
 

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. 

5. Kỷ niệm 81 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng 

Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2022) 

- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về những cống hiến vĩ đại của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, 

với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đặc biệt là việc về nước trực tiếp 

lãnh đạo cách mạng (năm 1941) của Người. 

- Tuyên truyền sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về 

tư duy và tầm nhìn chiến lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị lý 

luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc; biểu dương kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, nhất là những tập thể và cá nhân tiêu biểu. 

Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh 

vực của đời sống xã hội. 

- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về tình cảm yêu mến, kính trọng 

của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của nhân dân thế 

giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên 

tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 

 

 

Phần 5: 

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH 

 

Kế hoạch 

Tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII 

và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII 

nhiệm kỳ 2022 - 2027 

-------- 

 

Ngày 15/12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 266- 

KH/TĐTN-XDĐ về việc Tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp Đại hội đại biểu 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn 

quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027, với những 

nội dung cụ thể như sau: 
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I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, 

ngành và xã hội đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi... 

2. Tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh; về vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh...   

3. Tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc, các 

phong trào hành động cách mạng của thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ; nêu 

bật những đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.  

4. Tuyên truyền về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

trong giai đoạn 2017 - 2022, tập trung tuyên truyền về kết quả nổi bật triển khai 

3 phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích 

bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, 

“Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên 

rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn 

hóa tinh thần”... 

5. Tuyên truyền tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên thanh thiếu 

nhi và đông đảo nhân dân với Đại hội.  

6. Tuyên truyền về ý nghĩa của Đại hội; các hoạt động, diễn biến của Đại  

hội; công tác chuẩn bị, tổ chức và không khí của Đại hội; các nội dung đã được 

thông qua tại Đại hội, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường 

trực Tỉnh ủy, cấp ủy các đơn vị...  

7. Tuyên truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên 

tạc về tổ chức Đoàn và công tác cán bộ Đoàn, bảo vệ hình ảnh cán bộ Đoàn và 

đoàn viên, thanh niên trước, trong và sau Đại hội. 

II. CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN 

1. Đợt 1: Từ tháng 01/2022 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đoàn cấp 

cơ sở (hết tháng 5/2022) 

2. Đợt 2: Từ sau Đại hội Đoàn cấp cơ sở đến hết Đại hội Đoàn cấp tỉnh (từ 

ngày 01/6/2022 đến Đại hội Đoàn cấp tỉnh) 

3. Đợt 3: Từ sau Đại hội Đoàn cấp tỉnh đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần 

thứ XII 

3.1. Trước Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII 

3.2. Trong thời gian diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc 

4. Đợt 4: Ngay sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, tập trung tuyên 

truyền:  

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU 

1. Tuyên truyền thông qua các hình thức trực quan sinh động 

2. Tuyên truyền trên báo chí, truyền hình, internet và mạng xã hội  

3. Tuyên truyền thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên và 

các diễn đàn, giao lưu, đối thoại 

4. Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể 

thao  
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5. Phát hành các xuất bản phẩm hướng tới Đại hội 

6. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình 

chào mừng và tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu 

7. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu 

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

 

 

 

Kế hoạch  

Kết nạp đoàn viên mới 

“Lớp đoàn viên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần 
thứ XII” 
-------- 

 

Ngày 15/12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 265- KH/TĐTN-XDĐ về việc Tuyên truyền Đại hội Đoàn các 

cấp Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII và 

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 

- 2027, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về tổ 

chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền về sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự 

phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác 

Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 15/9/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp 

trong tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

- Tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh; về vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh qua các thời kỳ... 

- Tuyên truyền các nội dung đã được thông qua tại Đại hội, nội dung phát 

biểu của lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền; phản ánh kịp thời các phát biểu, 

thảo luận của đại biểu Đại hội; sự quan tâm của thanh niên, xã hội đến các nội 

dung Đại hội. 

- Tuyên truyền về các tấm gương anh hùng trẻ tuổi, tấm gương đoàn viên, 

thanh niên và tấm gương cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu các thời kỳ... 

1.2. Hình thức tuyên truyền 

- Triển khai các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan như: Thiết kế 

pano, poster, băng rôn truyền tải các nội dung, hình ảnh về “Lớp đoàn viên chào 

mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII” và phát hành ở 

các khu tập trung đông thanh niên học tập, lao động, sinh sống như: Trường học, 

các khu dân cư, các khu công nghiệp… 

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

Xây dựng, triển khai các hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội (facebook, zalo, 

youtube…) với nhiều cách thức sinh động như phim ngắn, đồ họa thông tin, mini 

game… 

- Tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền các ca khúc 

cách mạng về Đoàn và tuổi trẻ; 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 chào mừng Đại hội Đoàn 

các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII” 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 

2.1. Công tác tạo nguồn 

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

3.1. Tiêu chuẩn kết nạp 

3.2. Quy trình, thủ tục kết nạp 

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

4.1. Tiếp tục bồi dưỡng đoàn viên sau kết nạp 

4.2. Quản lý đoàn viên 

5. Thời gian thực hiện 

“Lớp đoàn viên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc 

lần thứ XII” được triển khai thực hiện trong suốt năm 2022, tập trung vào đợt tổ 

chức Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đoàn 

toàn quốc lần thứ XII. 

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 2022 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; 

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 
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Kế hoạch 

Triển khai chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” 

-------- 

 

Ngày 16/12/2021, Hội đồng Đội tỉnh ban hành Kế hoạch số 320- 

KH/HDĐ về việc triển khai chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn 

luyện chăm”, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. CHỦ ĐỀ, QUY MÔ TỔ CHỨC, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

1. Chủ đề: “Cùng Kun làm việc tốt mỗi ngày” 

2. Quy mô tổ chức: Chương trình được tổ chức tại 100 trường Tiểu học, 

TH&THCS trên địa bàn tỉnh (Có danh sách kèm theo). 

3. Đối tượng tham gia: 100% các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng từ 6 

đến 10 tuổi khối tiểu học. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Nội dung tham gia chương trình 

1.1. Thi đua học tốt 

1.2. Vận động khỏe mạnh  

1.3. Bảo vệ môi trường 

1.4. Đọc sách mỗi ngày 

1.5. Chia sẻ yêu thương 

1.6. Rèn luyện kỹ năng 

2. Hình thức tham gia chương trình 

2.1. Đăng ký tham gia 

2.2. Tham gia rèn luyện 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH (Theo kế hoạch của 

Hội đồng Đội Trung ương) 

* Giai đoạn I: Triển khai chương trình 

1. Tập huấn cho cán bộ, giáo viên các đơn vị tham gia chương trình 

2. Triển khai đồng loạt chương trình tới các Liên đội trường học 

3. Tổ chức các sân chơi, các hoạt động trải nghiệm 

3.1. Sân chơi Viết chữ đẹp 

3.2. Sân chơi Khỏe mạnh mỗi ngày 

3.3. Sân chơi Đọc sách mỗi ngày 

3.4. Sân chơi Vận động mỗi ngày 

3.5. Sân chơi Bảo vệ môi trường 

*Giai đoạn II: Tổ chức chuỗi các sự kiện, hoạt động của chương trình 

1. Tổ chức ngày hội “Cùng Kun làm việc tốt mỗi ngày” 

2. Chương trình truyền hình thực tế 

 

Link tải văn bản:http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html 
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Kế hoạch 
Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; 

kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

-------- 

 

Ngày 29/12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 268- 

KH/TĐTN-XDĐ về việc thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 

thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa”, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. QUAN ĐIỂM 

1. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn vững 

mạnh, chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, 

đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; phát huy vai trò của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống 

chính trị.  

2. Việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phải giữ vững nguyên tắc đảm 

bảo sự lãnh đạo của Đảng và sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các cấp; đề cao 

việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng, của Đoàn, pháp luật của Nhà nước.  

II. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận 21 

và triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận 21 

1.1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận 21 và triển khai Kế 

hoạch thực hiện Kết luận 21 trong cán bộ Đoàn, đoàn viên 

1.2. Tổ chức tuyên truyền nội dung Kết luận 21 và triển khai Kế hoạch 

thực hiện Kết luận 21 trong thanh niên 

2. Nâng cao tính chính trị của đoàn viên và tính tiền phong, gương mẫu 

của cán bộ Đoàn 

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh 

4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ Đoàn các cấp 

5. Tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Đảng và phân 

công của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị 

6. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các nội dung của Kết luận 21-KL/TW trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

 

Link tải văn bản: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html 
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Công văn triển khai Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc  

Tự hào Việt Nam lần thứ IV, năm học 2021 - 2022 

-------- 

 

Ngày 03/12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 

1606-CV/TĐTN-TTNTH về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa 

dân tộc Tự hào Việt Nam lần thứ IV, năm học 2021 - 2022, với những nội dung 

cụ thể như sau: 

 1. Tăng cường công tác tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên, học sinh 

về mục đích và ý nghĩa của Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào 

Việt Nam” lần thứ IV, năm học 2021 - 2022 trên các phương tiện truyền thông, 

thông tin đại chúng, website, mạng xã hội của cơ quan, đơn vị. 

2. Triển khai cuộc thi đến các Đoàn Trường THPT, Trung tâm GDNN-

GDTX trên địa bàn toàn tỉnh; vận động đông đảo đoàn viên, thanh niên, học 

sinh tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi, đảm bảo 100% các Đoàn Trường 

THPT, Trung tâm GDNN-GDTX có đoàn viên, thanh niên, học sinh đăng ký dự 

thi. (Có Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi kèm theo) 

3. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn chỉ đạo các Đoàn Trường 

THPT, Trung tâm GDNN-GDTX đồng loạt tham gia hưởng ứng Ngày cao điểm 

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ IV, năm 

học 2021 - 2022 với 02 đợt:  

Đợt 1: Ngày cao điểm 22/12/2021. 

Đợt 2: Ngày cao điểm 22/02/2022. 

 

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

 

 

Công văn triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 

 lần thứ 51, năm 2022 

-------- 

 

Ngày 13/12/2021, Hội đồng Đội tỉnh ban hành Công văn số 319 -

CV/HĐĐ về việc triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51, năm 

2022, với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi trên các 

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

phương, đơn vị. 

(Có thể lệ Cuộc thi kèm theo) 

2. Hướng dẫn các em đội viên, thiếu nhi tham gia cuộc thi tích cực và có 

chất lượng cao, đảm bảo mỗi Liên đội có ít nhất 10 bài dự thi tham gia cuộc thi. 

  

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

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. 
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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. 

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 
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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, 

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 
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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 02/2022 

------ 

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 

2022 - 2027. 

- 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 góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp và văn kiện 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; sáng kiến phát triển kinh tế - xã hội địa 

phương, đơn vị. 

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

dưỡng, giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên chào mừng Đại hội Đoàn 

các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”. 

- Tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi), Chiến lược 

phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động chào mừng 92 năm Ngày thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), mừng xuân Nguyên 

đán Nhâm Dần; hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, động viên cán bộ, chiến sỹ, 

người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, người có hoàn cảnh khó khăn, 

nhất là những người bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, đồng bào ở 

vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

- Tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 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... 
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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. 

- 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.  

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

niệm: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 

3/2/2021), Kỷ niệm 93 năm Ngày sinh anh Kim Đồng (15/2/1929 - 15/2/2022), 

Kỷ niệm 43 năm Ngày chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc (17/2/1979 - 

17/2/2022), Kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 

27/02/2022)... 

- 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   


