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Phần 1: 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 

Để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày 

càng thấm sâu, nhân lên những tấm gương, việc làm tốt đẹp  

trong đời sống xã hội 

---------- 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách 

mạng, là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu, hy sinh không ngừng vì 

độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán 

bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, 

nhân lên những điều tốt đẹp để cả dân tộc ta là “một rừng hoa đẹp”, xây dựng và 

phát triển đất nước, lan tỏa và góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững 

chắc trong đời sống xã hội. 

1. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng và mẫu mực về tư 

tưởng và phong cách gần dân, trọng dân, suốt đời vì nhân dân, hết lòng chăm lo 

cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Sinh ra trong cảnh nước mất, 

nhà tan, nhân dân lầm than, cơ cực, nên nỗi suy tư, trăn trở lớn nhất của Người 

chính là: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi” (1). Nỗi niềm đó đã 

trở thành khát vọng mãnh liệt, thôi thúc Người ra đi tìm đường cứu nước, cứu 

dân, khởi đầu cho một hành trình gian lao, nhưng đầy vinh quang - Hành trình 

khát vọng: “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn 

tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” (2). 

Trên hành trình ấy, chứng kiến những nỗi đau của mỗi kiếp cần lao, mỗi 

đời nô lệ, khi bắt gặp ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, lòng yêu nước, 

thương dân của Người đã hòa nhịp, kết tinh với tình yêu thương nhân loại; khát 

vọng giải phóng dân tộc gắn liền với khát vọng giải phóng giai cấp, giải phóng 

con người khỏi mọi áp bức, bất công. Lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ 

nghĩa xã hội; hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đã trở thành động 

lực, lẽ sống mà trọn đời mình - Người đã dâng hiến, hy sinh! 

Đi theo con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân 

dân ta đã lựa chọn, cách mạng Việt Nam đã ghi những trang sử vàng chói lọi, 

giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội 

và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khẳng định và tiếp nối hành trình Hồ Chí Minh, 

Đại hội XIII của Đảng xác định tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, 

đồng bộ; tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo, nêu gương; đồng thời, 

khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ và hành động vì lợi ích chung, 

vì hạnh phúc của nhân dân. Quán triệt và thực hiện tinh thần đó, thời gian qua, 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng 

đi vào chiều sâu, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả; và từ đó, đã xuất hiện nhiều 
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tập thể, cá nhân điển hình sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hết lòng 

phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp sức xây dựng và phát triển đất nước. 

Những câu chuyện về các tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và 

làm theo Bác, bằng những việc làm thiết thực đã và đang cổ vũ mọi người dân 

Việt Nam bước tiếp hành trình đầy vẻ vang, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Hình ảnh người giáo viên đã 80 tuổi đời vẫn không một ngày ngơi nghỉ 

với công tác khuyến học, khuyến tài; một cô giáo băng mình giữa dòng thác lũ 

đưa học trò tới lớp; người bác sĩ dành trọn cuộc đời vì sự nghiệp bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe nhân dân, mang hạnh phúc đến với những gia đình thiếu vắng tiếng 

cười trẻ thơ, những trẻ em chịu ảnh hưởng của chất độc da cam; những cán bộ, 

chiến sĩ, doanh nhân, công nhân, nông dân, cựu chiến binh… sẵn sàng đến với 

miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, không quản khó khăn, nguy hiểm vì sự 

bình an và hạnh phúc của nhân dân… khiến chúng ta thực sự xúc động và trân 

trọng biết bao! Những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác đến 

từ nhiều ngành, nghề, địa phương khác nhau, song đều có một điểm chung, đó 

chính là mẫu mực nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, luôn thể hiện bản lĩnh, khí phách kiên cường, sẵn 

sàng hy sinh “Tận hiến vì dân”. Điều đó càng khẳng định phẩm giá, khí phách 

con người Việt Nam, tiếp tục bồi đắp và tỏa sáng những hệ giá trị cao quý của 

quốc gia, văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.  

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta di sản vô cùng quý báu, 

đó là: Thời đại Hồ Chí Minh; sự nghiệp Hồ Chí Minh; tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của 

Người đã trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm, niềm tự hào của đội ngũ cán bộ, 

đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân Việt Nam. 

Trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt 

Nam cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, nhân lên những điều tốt đẹp để cả 

dân tộc ta là “một rừng hoa đẹp”, xây dựng và phát triển đất nước, lan tỏa và 

góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm 

sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội. 

Sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và 

lãnh đạo, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín 

quốc tế như ngày nay”; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; an sinh xã 

hội được chú trọng, quan tâm trong từng chính sách phát triển. Việt Nam có Chỉ 

số phát triển con người thuộc nhóm cao trên thế giới và cũng là một trong những 

nước đi đầu trong việc hoàn thành sớm các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ, 

được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Sự kiện Việt Nam trúng cử là thành viên Hội 

đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025 không chỉ khẳng định vị 

thế của nước ta trên trường quốc tế, mà còn là lời khẳng định về nỗ lực và thành 

quả của Việt Nam trong việc chăm lo đời sống của nhân dân, xây dựng chế độ 

xã hội chủ nghĩa nhân văn, vì con người - đó chính là sự tiếp nối hành trình mà 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi mở và dẫn đường. Lời chỉ dạy của Bác: “Việc gì 

có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”(3) và 

quan điểm “Dân là gốc” tiếp tục được quán triệt thực hiện trong toàn Đảng với 
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tinh thần: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, mọi chủ 

trương, đường lối, chính sách phải thật sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, lấy hạnh phúc, ấm no của 

nhân dân làm mục tiêu phấn đấu của Đảng. 

Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm chỉ 

đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 4 các khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 

21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 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” và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 

16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố xây 

dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai 

đoạn mới. 

Mỗi cán bộ, đảng viên cần “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ 

nghĩa cá nhân”, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tự tu dưỡng, rèn luyện; nêu 

gương bằng những việc làm, hành động cụ thể theo đúng phương châm “trên 

trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “chức vụ càng cao càng phải gương 

mẫu”, “học tập đi đôi với làm theo”; thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”; dám nghĩ, 

dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì hạnh phúc của 

nhân dân. 

Mỗi tập thể, cá nhân cần phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, đổi mới, 

sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, bản lĩnh, khí phách của con người Việt Nam, thi 

đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực 

tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tương thân, tương ái, đoàn kết, nỗ lực 

phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. 

Và để có thêm nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục 

nghiên cứu, xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đẩy mạnh việc 

phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển 

hình trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội; đổi 

mới hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để di sản mà Người để lại tiếp tục được 

khẳng định và phát huy mạnh mẽ; khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh của văn 

hóa, con người Việt Nam, tinh thần cống hiến, ý chí, khát vọng phát triển đất 

nước.   

Năm 2022 ghi dấu chặng đường 95 năm tác phẩm “Đường Cách mệnh” 

và 75 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời 

gian qua đi, song những chỉ dẫn của Người trong các tác phẩm ấy vẫn có ý nghĩa 

thời đại sâu sắc, là cuốn cẩm nang để mỗi chúng ta tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn 
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đấu, giữ vững niềm tin, kiên định lý tưởng, nâng cao bản lĩnh vượt qua mọi khó 

khăn, tiếp nối hành trình thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 

hạnh phúc, vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội./. 

 

(Link:https://www.tuyengiao.vn/theo-guong-bac/de-viec-hoc-tap-lam-theo-tu-

tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-ngay-cang-tham-sau-nhan-len-nhung-

tam-guong-viec-141825) 
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 Phần 2:  

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ DIỄN RA 

------- 

Quảng Trị: Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình công tác Đoàn - Hội 

năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023 

 

 
 

Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17799 

 

Tập huấn nâng cao năng lực, tư vấn định hướng các hoạt động giảm nghèo 

và trao tặng cây giống cho đoàn viên, thanh niên 

 

 
 

Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17796 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17799
https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17796
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Ra mắt mô hình "Hỗ trợ khu dân cư phân loại rác thải tại nguồn" 

 

 
 

Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17791 

 

Talk show “Quảng Trị 2030 - Khát vọng thanh niên” số 9 

 

 
 

Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17800 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17791
https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17800
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Chuỗi hoạt động tập huấn ứng dụng thương mại điện tử trong khởi nghiệp 

và chuyển giao tiến bộ khkt trong thanh niên nông thôn  

tại huyện Vĩnh Linh và huyện Gio Linh 

 

 
Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02fn9nVT6yaVodH

X36zgwhU3aBsx3AKC2FytcUrzr1KVy2PrxhS69To6ecQZ7qofMwl 

 

GIAO LƯU HỮU NGHỊ THANH NIÊN 3 TỈNH (SALAVAN – 

SAVANNAKHET - QUẢNG TRỊ) LẦN THỨ VI TẠI TỈNH SALAVAN 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17793 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17793
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Thanh thiếu nhi Quảng Trị hưởng ứng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập 

Quân đội Nhân dân Việt Nam 

 

 
 

Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0YHPFXyHYTQw

vaL4nmk7ei6C6Jqep6zmVAviuaDtbQyzy61zFzUzhrGaMnHFHgciJl 

 

 

Thiếu nhi Quảng Trị sôi nổi tham gia Chương trình biểu diễn trống, kèn 

chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc  

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

 
 

Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid09ZSKHQnSjPcLU

g29HoWyro7vLps6fJn1Uq7hRZAeYsBtZgNkpxUXP5HujWz3aozSl 

 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0YHPFXyHYTQwvaL4nmk7ei6C6Jqep6zmVAviuaDtbQyzy61zFzUzhrGaMnHFHgciJl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0YHPFXyHYTQwvaL4nmk7ei6C6Jqep6zmVAviuaDtbQyzy61zFzUzhrGaMnHFHgciJl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid09ZSKHQnSjPcLUg29HoWyro7vLps6fJn1Uq7hRZAeYsBtZgNkpxUXP5HujWz3aozSl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid09ZSKHQnSjPcLUg29HoWyro7vLps6fJn1Uq7hRZAeYsBtZgNkpxUXP5HujWz3aozSl
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Tỉnh Đoàn Quảng Trị thăm quan học tập kinh nghiệm công tác Đoàn 

và phong trào thanh niên tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

 
 

Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17782 

 

Tuổi trẻ Quảng Trị sôi nổi ngày thanh niên cùng hành động chào mừng 

thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII 

 

 
 

Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02mh4xTBVbnN83

MUABWvAKULTqN6ufjGmUWLefniNh9oRCErmLEHSKAgvHnjobkrDgl 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17782
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02mh4xTBVbnN83MUABWvAKULTqN6ufjGmUWLefniNh9oRCErmLEHSKAgvHnjobkrDgl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02mh4xTBVbnN83MUABWvAKULTqN6ufjGmUWLefniNh9oRCErmLEHSKAgvHnjobkrDgl
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Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Quảng Trị và Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Vùng 3 Hải Quân năm 2022  

ký kết Chương trình phối hợp năm 2023 

 

 
 

LinkL https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17777?tab=tab1 

 

 

Phần 3: 

CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM THÁNG 01/2023 

--------- 

1. Tổ chức chương trình “Bữa cơm tất niên - Ấm lòng tình mẹ” và các hoạt 

động chăm sóc, thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng và cựu TNXP, các gia 

đình chính sách trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên Đán".   

2. Tổ chức các hoạt động chương trình tình nguyện và chăm lo, hỗ trợ, thanh 

niên công nhân, thiếu nhi trong dịp. 

3. Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão."   

4. Tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện – Chia sẻ yêu thương” năm 2023

 5. Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2023.   

6. Tổ chức Hội thi GV, TPT Giỏi và GV, cán bộ Đoàn giỏi.   

7. Kiểm tra công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi, học kỳ I năm 

học 2022 - 2023. 

8. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tuyên truyền, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại 

hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 

- 2027.   

 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17777?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 73 năm 

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

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

(09/01/1950 - 09/01/2023).  

2. Kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, 

lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1972 – 27/01/2023) 

- Tuyên truyền nội dung và ý nghĩa của sự kiện 50 năm Ngày ký Hiệp 

định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 -

27/01/2023). Xây dựng niềm tin, nêu cao trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên 

và nhân dân trong cả nước đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa. 

- Tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân 

dân về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại sâu sắc của Hiệp định Paris - đỉnh cao 

thắng lợi của mặt trận ngoại giao nước ta thời kỳ chống Mỹ cứu nước; tôn vinh 

những chiến công của trí tuệ, lòng quả cảm và ý chí quật cường của dân tộc, 

quân đội và nhân dân ta; đánh dấu thắng lợi lịch sử của nhân dân ta sau hơn 19 

năm đấu tranh kiên cường, bất khuất trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại 

giao chống Mỹ xâm lược; là mốc son trong trang sử vàng của nền ngoại giao 

cách mạng Việt Nam. Khẳng định sự đúng đắn và tất thắng của đường lối chiến 

tranh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước dưới 

sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. 

3. Kỷ niệm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt 

Nam (28/01/1941 - 28/01/2023) 

- 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. 
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Phần 5: 

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày hội “Em làm Kế hoạch nhỏ” năm học 2022 - 2023 
-------- 

Ngày 16/12/2022, Hội đồng Đội tỉnh ban hành Kế hoạch số 442- 

KH/HĐĐ về việc Tổ chức Ngày hội “Em làm Kế hoạch nhỏ” năm học 2022 - 

2023, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ” của đội viên, thiếu nhi.  

- Phát huy tinh thần “Tuổi nhỏ, làm việc nhỏ”, giáo dục ý thức tiết kiệm, 

tình yêu lao động, bảo vệ môi trường, tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết 

giúp đỡ nhau trong đội viên, thiếu nhi. 

- Khẳng định ý nghĩa của phong trào “Kế hoạch nhỏ” của đội viên, thiếu 

nhi là phong trào có bề dày truyền thống của tổ chức Đội, đã và đang mang lại 

nhiều ý nghĩa thiết thực.  

2. Yêu cầu: Ngày hội cần được tuyên truyền và triển khai rộng rãi, đồng bộ 

trong các cấp bộ Đội, đảm bảo tính giáo dục, thu hút đông đảo đội viên, thiếu nhi 

tích cực hưởng ứng tham gia. 

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ 

1. Thời gian 

- Đợt 1: Tổ chức đồng loạt vào ngày 09/01/2023 (Thứ Hai).  

- Đợt 2: Tổ chức đồng loạt vào ngày 13/3/2023 (Thứ Hai). 

2. Đối tượng tham gia: Đội viên, thiếu niên và nhi đồng đang học tập và 

sinh hoạt tại các Liên đội khối trường học trên địa bàn toàn tỉnh. 

3. Quy mô: Mỗi đợt hoạt động, đơn vị cấp huyện chọn 01 Liên đội tổ chức 

điểm cấp huyện. 

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH 

1. Nội dung: Tổ chức cho đội viên, thiếu nhi thực hành tiết kiệm, yêu lao 

động, bảo vệ môi trường thông qua hoạt động hằng ngày, thường xuyên tại 

trường, lớp, gia đình; tự nguyện quyên góp các sản phẩm phế liệu; hoặc lao động 

để tạo nguồn kinh phí xây dựng, thực hiện các công trình măng non, hỗ trợ thiếu 

nhi có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho đội viên, 

thiếu nhi, theo đó tùy điều kiện thực tế để chọn các nội dung sau: 

- Tổ chức để đội viên, thiếu nhi quyên góp giấy vụn, phế liệu, vỏ chai nước, 

vỏ lon nước giải khát… để tổ chức hoạt động tái chế các sản phẩm phục vụ sinh 

hoạt của thiếu nhi tại Liên đội hoặc xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ đội viên thiếu nhi 

có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng công trình, phần việc măng non đảm bảo phòng 

chống cháy, nổ và không làm ảnh hưởng tới cảnh quan vệ sinh môi trường 

- Quyên góp sách, truyện cũ, đồ chơi... để xây dựng “Tủ sách tặng bạn” 

tặng các Liên đội vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. 
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- Đăng ký đảm nhận phần việc măng non để gây quỹ giúp đỡ bạn nghèo 

thông qua hình thức đội viên, thiếu nhi lao động, trồng, chăm sóc bồn hoa, cây 

xanh trong khuôn viên trường học. 

- Đóng góp cây xanh, cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh thân thiện phù hợp với 

thiếu nhi.  

- Triển khai các mô hình hoạt động tiết kiệm khác của thiếu nhi, như: Nuôi 

heo đất giúp bạn đến trường, hũ gạo tình thương… phù hợp với điều kiện thực tế 

của đơn vị và đảm bảo mục đích, tôn chỉ của phong trào, có ý nghĩa giáo dục 

thiếu nhi. 

- Khuyến khích các Liên đội vận động các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội 

đóng góp, hỗ trợ đóng gói, vận chuyển quà tới các đơn vị khó khăn. 

2. Chương trình: Chương trình Ngày hội “Em làm Kế hoạch nhỏ” được 

thiết kế khoa học, sôi nổi, phù hợp với điều kiện thực tế của từng Liên đội, cụ thể 

như sau: 

- Chào cờ; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Phát biểu khai mạc Ngày hội; 

- Phát biểu hưởng ứng của đại diện đội viên, thiếu nhi; 

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày hội; 

- Kết thúc. 

* Lưu ý: 

- Chỉ vận động, khuyến khích, hướng dẫn và tạo điều kiện để đội viên, 

thiếu nhi tham gia phong trào với hình thức phù hợp với điều kiện của bản thân, 

gia đình. Việc biểu dương thiếu nhi tích cực tham gia phong trào phải trên cơ sở 

tính tích cực, chủ động, thường xuyên làm kế hoạch nhỏ của các em, tuyệt đối 

không dựa vào số lượng đóng góp để tuyên dương, không yêu cầu thiếu nhi nộp 

tiền mặt thay cho các hình thức khác. 

- Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố thống nhất phương án sử dụng 

kinh phí thu được từ phong trào “Kế hoạch nhỏ” theo tinh thần Kế hoạch số 177-

KH/TĐTN-TTNTH, ngày 28/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc triển 

khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2020 - 2023 để tổ chức các hoạt động 

của các cấp bộ Đội. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng Đội tỉnh 

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch Ngày hội “Em làm Kế hoạch nhỏ” năm 

học 2022 - 2023 đến các cấp bộ Đội. 

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai Ngày hội; tham dự chương trình tại một 

số Liên đội để đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện tại đơn vị. 

- Triển khai công tác tuyên truyền cho Ngày hội “Em làm Kế hoạch nhỏ” 

năm học 2022 - 2023 trong toàn tỉnh. 

2. Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố 

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Ngày hội “Em làm Kế hoạch 

nhỏ” năm học 2022 - 2023.  
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- Làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa và mục đích của phong trào tới 

các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng, Ban Giám hiệu nhà trường và phụ huynh 

học sinh.  

- Theo dõi, giám sát việc sử dụng kinh phí từ phong trào “Kế hoạch nhỏ” 

đảm bảo theo yêu cầu tại Kế hoạch số 177-KH/TĐTN-TTNTH, ngày 28/5/2020 

của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. 

- Mỗi đợt hoạt động lựa chọn 01 Liên đội chỉ đạo điểm cấp huyện, gửi danh 

sách về Hội đồng Đội tỉnh (qua Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn, 

email: bantnthqt@gmail.com) trước ngày 26/12/2022; báo cáo kết quả thực hiện 

đợt 1 trước ngày 13/01/2023, đợt 2 trước ngày 17/3/2023. 

 

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

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện - Chia sẻ yêu thương” năm 2023 

--------  

Ngày 03/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 16- 

KH/TĐTN-TTNTH về việc Tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện - Chia sẻ 

yêu thương” năm 2023, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Phát huy tinh thần tương thân tương ái, “Lá lành đùm lá rách” của đội 

ngũ cán bộ Đoàn - Đội và thanh thiếu nhi nhằm giúp đỡ các em học sinh vùng 

khó khăn được đón Tết vui tươi và ý nghĩa.  

- Tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, qua đó động viên, khích lệ tinh 

thần, tạo động lực giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên 

tốt, cháu ngoan Bác Hồ. 

- Chương trình phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, đảm bảo các yêu 

cầu phòng, chống dịch COVID - 19. 

II. NỘI DUNG 

1. Trao tặng quà (áo ấm, vở học sinh) cho học sinh Trường PTDTBT TH 

& THCS Hướng Sơn, huyện Hướng Hoá. 

2. Trao tặng Công trình măng non“Tủ sách thiếu nhi” cho học sinh 

Trường PTDTBT TH & THCS Hướng Sơn, huyện Hướng Hoá. 

3. Trao tặng máy tính cho Liên đội Trường PTDTBT TH & THCS Hướng Sơn. 

4. Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 01 buổi, vào lúc 14h00, ngày 12/01/2023 (Thứ Năm).  

2. Địa điểm: Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Hướng Sơn, huyện 

Hướng Hoá. 

 

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

 

 

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

Tổ chức Chương trình “Bữa cơm tất niên - Ấm tình lòng Mẹ” 

-------- 

 

Ngày 28/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 15- 

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

lòng Mẹ”, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua hoạt động nhằm giáo dục cho đoàn viên, thanh niên nhận thức 

sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa; tuyên truyền 

cho đoàn viên, thanh niên về sự đóng góp, hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh 

hùng, các anh hùng liệt sỹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ 

Tổ quốc.  

- Phát huy tinh thần tình nguyện của đoàn viên, thanh niên; thăm hỏi sức 

khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất 

mát của các Mẹ; đồng thời tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự 

nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc; giúp các mẹ có những giây phút sum họp, 

không khí vui vẻ, hạnh phúc bên bữa cơm gia đình. 

 - Chương trình phải được tổ chức đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh 

hình thức, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên. 

II. NỘI DUNG 

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

trên địa bàn tỉnh. 

2. Thời gian: Ngày 12/01/2023 (Thứ Năm, nhằm ngày 21/12 âm lịch). 

3. Địa điểm: Tại nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng (có kèm theo danh sách 

các mẹ). 

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. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tỉnh Đoàn  

- Xây dựng và triển khai Chương trình “Bữa cơm tất niên - Ấm tình lòng 

Mẹ” đến các huyện, thị, thành Đoàn. 

- Vận động nguồn lực, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều 

kiện đảm bảo tổ chức chương trình. 

- Giao Ban Phong trào thanh niên Tỉnh Đoàn làm bộ phận thường trực khâu 

nối, tổ chức chương trình theo đúng kế hoạch đề ra. 
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- Giao Ban Xây dựng Đoàn trực tiếp phụ trách công tác tuyên truyền cho 

hoạt động. 

2. Các huyện, thị, thành Đoàn 

- Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các đơn vị báo cáo chủ 

trương với cấp ủy Đảng, chính quyền hỗ trợ nguồn lực tổ chức bữa cơm gia đình. 

- Huy động đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động trong chương 

trình tại nhà các mẹ; khuyến khích các đơn vị vận động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ 

gia đình các mẹ dưới nhiều hình thức và tổ chức bữa cơm đảm bảo phù hợp với 

từng gia đình.  

- Kịp thời đăng tải hình ảnh, tin bài tổ chức chương trình “Bữa cơm tất niên 

- Ấm tình lòng Mẹ”, khuyến khích các huyện, thị, thành Đoàn xây dựng và phát 

hành 01 video ngắn (khoảng 03 phút) với chủ đề “Tuổi trẻ tri ân Mẹ Việt Nam 

anh hùng” nhằm bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hi sinh mất mát của các 

mẹ, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ. 

- Xây dựng chương trình chi tiết, chủ động trong công tác tổ chức; phối hợp 

Ban Phong trào thanh niên Tỉnh Đoàn, Đoàn cơ sở tại địa phương nhằm khảo sát 

tình hình tại nhà các mẹ, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo trong công tác tổ chức 

bữa cơm, báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (qua Ban Phong trào Tỉnh Đoàn, 

email: banpttn@gmail.com, số điện thoại: 02333.851.149) trước ngày 

07/01/2023. 

 

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

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho thanh niên công nhân,  

người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023 

-------- 

 

Ngày 27/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 14-

KHPH/TĐTN-UBH về việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho thanh 

niên công nhân, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023, 

với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, văn 

hóa, tinh thần cho thanh niên công nhân, người lao động, góp phần giúp đỡ cho 

thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền 

được đầm ấm, vui tươi. 

- Tiếp tục thể hiện tinh thần cộng đồng trách nhiệm, tương thân, tương ái 

của toàn xã hội, của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân đối với thanh niên 

công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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- Tạo sự đồng loạt trong tổ chức hoạt động; triển khai các chương trình, 

hoạt động hưởng ứng phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu 

cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị, tránh phô trương, hình thức.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thời gian: Vào lúc 08h00 - 11h00, ngày 14/01/2023 (Thứ Bảy). 

2. Địa điểm: Tại các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn. 

3. Nội dung hoạt động  

- Thăm, tặng các suất quà an sinh đón Tết cho thanh niên công nhân và 

con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn.  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục 

thể thao, các hội thi, hội diễn phục vụ vui chơi đón Tết lành mạnh, theo nếp 

sống mới, tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho thanh niên công nhân và con em 

người lao động có hoàn cảnh khó khăn trước và sau dịp Tết.  

- Các hoạt động sáng tạo khác trong đồng hành, hỗ trợ thanh niên công 

nhân và người lao động tại địa phương, đơn vị: Hỗ trợ vé xe, vé tàu cho người 

lao động về quê; tặng dụng cụ tập thể dục, thể thao, sách, báo; tặng bảo hiểm y 

tế;... 

- Tổ chức biểu dương, khen thưởng các thanh niên công nhân có ý tưởng, 

sáng kiến sáng tạo và đóng góp tích cực trong công việc chuyên môn, hoạt động 

phong trào tại cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho thanh 

niên công nhân, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023. 

Phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho thanh niên công 

nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

- Giao Ban Phong trào thanh niên Tỉnh Đoàn làm bộ phận thường trực 

khâu nối, tổ chức các hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra. 

- Giao Ban Xây dựng Đoàn phụ trách hoạt động truyền thông các hoạt 

động của tổ chức Đoàn, Hội trong toàn tỉnh về đồng hành, hỗ trợ thanh niên 

công nhân, người lao động nhân dịp đón Tết cổ truyền.  

2. Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 

- Báo cáo cấp ủy, chính quyền về nội dung Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động hỗ trợ, chăm lo cho thanh niên công nhân, người lao động nhân dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão - năm 2023.  

- Xây dựng Kế hoạch triển khai cấp huyện. Vận động nguồn lực, triển 

khai tổ chức các chương trình, hoạt động theo Kế hoạch đề ra đảm bảo thiết 

thực, sáng tạo và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, đơn vị. 

 

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

 

 

 

 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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Phần 6 

TUỔI TRẺ THAM GIA QUẢNG BÁ VĂN HÓA, LỊCH SỬ, 

DU LỊCH, TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

       ------- 

1.  Sân bay Tà Cơn - Chứng tích một thuở hào hùng 

Giữa bốn bề núi non hùng vĩ huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), Sân bay Tà 

Cơn còn lưu giữ những chứng tích một thuở hào hùng của quân dân ta trong 

cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Cùng với Nhà tù Lao Bảo, Sân bay Tà Cơn là 

điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá vùng phi quân sự ở "miền 

đất lửa" Quảng Trị hôm nay. 

 

           
 

Sân bay Tà Cơn là một cụm cứ điểm quân sự chiến lược quan trọng của 

quân đội Mỹ trong những năm 1966 – 1968, là cái lõi của tập Đoàn cứ điểm Khe 

Sanh - Nơi có tầm quan trọng đặc biệt trong chiến lược phòng ngự, ngăn chặn ở 

phía Tây - Bắc chiến trường Trị Thiên của Đế quốc Mỹ, là bàn đạp cho các cuộc 

hành quân càn quét trên bộ, nơi cất cánh của máy bay trinh sát kiểm tra, tìm diệt 

bộ đội chủ lực của quân đội ta và chỉ điểm cho các hoạt động đánh phá, ngăn 

chặn và cắt đứt tuyến vận chuyển chiến lược ta từ miên Bắc cho của chiến 

trường miền Nam trên tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử. 

https://ipa.quangtri.gov.vn/khamphaquangtri/sanbaytc.html 

2. Nhà tù Lao Bảo - Địa ngục trần gian  

Nằm trên vùng đồi tĩnh lặng, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 linh 

thiêng, trầm mặc là nơi minh chứng cho một huyền thoại Đường 9 ghi dấu 

những sự kiện bi tráng trên chiến trường Quảng Trị trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ. 

Đây cũng là nơi đón các anh – những chiến sĩ không tiếc máu xương cống 

hiến cả cuộc đời vì hòa bình của tổ quốc, vì nghĩa cử Quốc tế cao đẹp vĩnh viễn 

nằm lại yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam. 

Nhà tù Lao Bảo (hay còn gọi là Nhà đày Lao Bảo) là một trong những di 

tích lịch sử nổi tiếng của tỉnh Quảng Trị, được biết đến là một trong năm nhà tù 

https://ipa.quangtri.gov.vn/khamphaquangtri/sanbaytc.html
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lớn nhất Việt bấy giờ, nơi đây từng giam giữ nhiều lãnh đạo của Đảng cùng vô 

vàn những người con yêu nước. Nhà tù Lao Bảo được công nhận tích lịch sử cấp 

quốc gia vào năm Từ đó đến nay, nhà tù Lao Bảo điểm đến lịch sử mà bất cứ sự 

hành trình "xuôi Nam, ngược Bắc" muốn tìm hiểu và ghé thăm đôi lần. 

 

             
 

Nằm cuối đường Lê Thế Tiết, thuộc khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, 

huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. 

https://ipa.quangtri.gov.vn/khamphaquangtri/nhatulaobao.html 

 

 

Phần 7 

THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT 

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 01/2023 

------- 

 

1. Điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng 

và y tế cơ sở 

Theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2023, từ ngày 1/1/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi 

nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW 

ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị. 

2. Trong 21 ngày nhận hợp đồng bảo hiểm, khách hàng có quyền từ 

chối tiếp tục tham gia bảo hiểm 

Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 của Quốc hội có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2023. 

Trong đó, tại Mục 2 Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Luật quy 

định rõ, về thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm, đối với các hợp đồng bảo 

hiểm có thời hạn trên 01 năm, trong 21 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng 

bảo hiểm, khách hàng có quyền từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm. Khi đó, hợp 

đồng bị hủy bỏ và khách hàng được hoàn lại chi phí, sau khi trừ đi chi phí hợp lý 

nếu có. 

https://ipa.quangtri.gov.vn/khamphaquangtri/nhatulaobao.html
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3. Từ 1/1/2023, thay thế nội dung 186 chỉ tiêu tại Danh mục chỉ tiêu 

thống kê quốc gia 

Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định 

nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình 

biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hiệu lực từ ngày 1/1/2023. 

So với Nghị định 97/2016/NĐ-CP, Nghị định số 94/2022/NĐ-CP có 

những điểm mới như sau: 

Thay thế nội dung của 186 chỉ tiêu quy định tại Danh mục chỉ tiêu thống 

kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê 2015 bằng Danh mục chỉ tiêu 

thống kê quốc gia ban hành theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục 

Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 2021. 

Nghị định 94/2022/NĐ-CP cũng bổ sung quy trình biên soạn GDP, GRDP 

và làm rõ các bước trong quy trình. 

4. Chế độ BHXH, hỗ trợ đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại 

công ty Nhà nước từ 15/01/2023 

Nghị định 97/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách đối với 

người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có hiệu lực từ 

ngày 15/01/2023. 

Trong đó, chính sách đối với người lao động dôi dư được tuyển dụng lần 

cuối cùng trước ngày 21/4/1998 hoặc trước ngày 26/4/2002 như sau: 

- Lao động dôi dư có tuổi thấp hơn từ đủ 01 - 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, 

có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu 

và các chế độ gồm: 

+ Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; 

+ Trợ cấp 03 tháng tiền lương/năm (đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) 

nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu; 

+ Hỗ trợ khoản tiền bằng 0,4 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân 

cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. 

- Lao động dôi dư có tuổi thấp hơn dưới 01 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, có 

đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên được hưởng lương hưu và các 

chế độ gồm: 

+ Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; 

+ Hỗ trợ khoản tiền bằng 0,2 mức lương tối thiểu một tháng bình quân 

cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. 

- Lao động dôi dư đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo 

hiểm xã hội bắt buộc tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được 

Nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất để giải 

quyết chế độ hưu trí… 

5. Quy định mới về cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp 

Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp có hiệu lực từ ngày 

1/1/2023. 
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Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: Xây dựng và thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra 

văn bản quy phạm pháp luật, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính; thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, bồi thường nhà 

nước, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, công tác pháp chế; 

quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của bộ. 

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Tư pháp có 25 tổ chức. 

Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Con 

nuôi, Cục Công tác phía Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cho đến khi Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Cục Phổ biến, 

giáo dục pháp luật, Vụ Con nuôi. 

6. 4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản  

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ban hành Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm có hiệu lực từ 15/1/2023. Trong 

đó, Nghị định quy định rõ 4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản 

(biện pháp bảo đảm). 4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm gồm: 

1- Đăng ký thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lưu quyền sở hữu theo 

quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan; 

2- Đăng ký theo thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm hoặc 

theo yêu cầu của bên nhận bảo đảm, trừ cầm giữ tài sản; 

3- Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp một tài sản 

được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ mà có nhiều bên cùng nhận bảo 

đảm hoặc trong trường hợp bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có thỏa thuận; 

4- Đăng ký thay đổi nội dung đã được đăng ký (đăng ký thay đổi); xóa 

đăng ký nội dung đã được đăng ký (xóa đăng ký) đối với trường hợp quy định 

tại các điểm 1, 2 và 3 trên. 

7. Từ 1/1/2023, cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước có 25 

đơn vị 

Nghị định 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/1/2023. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang 

bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân 

hàng và ngoại hối (tiền tệ và ngân hàng); thực hiện chức năng của Ngân hàng 

Trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng 

dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi 

quản lý của Ngân hàng Nhà nước. 

Về cơ cấu tổ chức, Ngân hàng Nhà nước có 25 đơn vị. 

Vụ Quản lý ngoại hối, Sở Giao dịch tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ theo các quy định hiện hành cho đến khi Thống đốc NHNN ban hành quyết 
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định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản 

lý dự trữ ngoại hối nhà nước, Vụ Quản lý ngoại hối và Sở giao dịch. 

Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng được hoàn thành các nhiệm vụ đang 

thực hiện cho đến khi Thống đốc NHNN thực hiện xong việc sắp xếp tổ chức, 

nhân sự, tài chính, tài sản của Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng. 

8. Bỏ quy định nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính 

Có hiệu lực từ ngày 1/1/2023, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ công. 

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, 

chủ yếu thuộc nhiều lĩnh vực như: việc làm, bảo hiểm y tế, giáo dục, y tế, đất 

đai, thuế, nhà ở, nhà ở xã hội, điện lực, nuôi con nuôi… 

Thay vào đó, khi thực hiện các thủ tục trên, người dân chỉ cần xuất trình 

một trong các loại giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy 

xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin 

công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

9. Từ 15/1/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 28 đơn vị 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký Nghị định 

105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính 

phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, 

lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển 

nông thôn; quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật. 

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 28 đơn vị. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, chế biến và Phát 

triển thị trường bảo đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn của Cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; 

Cục Thủy lợi bảo đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Thủy lợi; Cục 

Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai bảo đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn 

của Tổng cục Phòng, chống thiên tai; Cục Thủy sản, Cục Kiểm ngư bảo đảm kế 

thừa nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Thủy sản; Cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm 

lâm bảo đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Lâm nghiệp theo quy 

định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, 

bổ sung các quy định pháp luật liên quan. 

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục 

Phòng, chống thiên tai, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản tiếp tục duy 
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trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi có quyết định kiện toàn, sắp 

xếp lại của cấp có thẩm quyền. 

10. Cơ cấu tổ chức mới của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam 

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký Nghị định 

106/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính 

phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển 

công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ 

và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo 

nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật. 

Về cơ cấu tổ chức, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 

38 đơn vị. 

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có trách nhiệm 

chỉ đạo trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án kiện toàn, sắp xếp các 

đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm bảo đảm theo đúng quy định, cụ thể như sau: 

Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang tiếp tục hoạt động 

đến hết năm 2024, sau đó thực hiện sáp nhập vào Viện Hải dương học. 

Viện Khoa học năng lượng và Viện Công nghệ môi trường tiếp tục hoạt 

động đến hết năm 2023, sau đó thực hiện hợp nhất thành Viện Khoa học công 

nghệ Năng lượng và Môi trường. 

Trung tâm Phát triển công nghệ cao và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển 

giao công nghệ tiếp tục hoạt động đến hết năm 2023, sau đó thực hiện hợp nhất 

thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao. 

11. Cơ cấu tổ chức mới của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký Nghị định 

108/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, 

thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung 

cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của 

đất nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tư 

vấn về chính sách phát triển trong lĩnh vực khoa học xã hội; đào tạo nhân lực có 

trình độ cao về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật. 

Về cơ cấu tổ chức, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có 38 đơn vị. 

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo 

trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án kiện toàn, sắp xếp các đơn 

vị trực thuộc Viện Hàn lâm bảo đảm theo đúng quy định, cụ thể như sau: 

Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Kinh tế Việt Nam hoạt động đến hết 

năm 2023, sau đó thực hiện sáp nhập Trung tâm Phân tích và Dự báo vào Viện 

Kinh tế Việt Nam. 
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Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện Nghiên cứu Châu Phi và 

Trung Đông hoạt động đến hết năm 2023, sau đó thực hiện hợp nhất thành Viện 

Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi. 

Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Khảo cổ học hoạt động đến hết năm 2024, 

sau đó thực hiện sáp nhập Viện Nghiên cứu Kinh thành vào Viện Khảo cổ học. 

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Viện Ngôn ngữ học hoạt 

động đến hết năm 2024, sau đó thực hiện sáp nhập Viện Từ điển học và Bách 

khoa thư Việt Nam vào Viện Ngôn ngữ học. 

12. Từ 1/1/2023, áp dụng chế độ phụ cấp mới đối với cán bộ công đoàn 

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ban hành Quyết định số 

5692/QĐ-TLĐ quy định về chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn các cấp 

(gọi tắt là QĐ 5692). Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.  

Quy định nêu rõ, đối tượng chi phụ cấp trách nhiệm gồm Chủ tịch và Phó 

Chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS), CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận (nếu 

có); Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra CĐCS, Ủy viên ban chấp hành CĐCS, CĐCS 

thành viên, công đoàn bộ phận (nếu có); Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn. 

Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ CĐCS được xác định theo số lượng 

đoàn viên công đoàn, kết quả nộp đoàn phí công đoàn của năm trước liền kề, 

thực hiện theo khung số lượng đoàn viên. 

Phụ cấp trách nhiệm với cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

Đối tượng chi phụ cấp trách nhiệm gồm Ủy viên Ban chấp hành công 

đoàn, Ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và thành viên 

Ban nữ công CĐCS. 

Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ CĐCS được xác định theo số lao động 

bình quân tham gia bảo hiểm xã hội làm căn cứ trích nộp kinh phí công đoàn 

trong phạm vi đơn vị quản lý của năm liền kề. Cụ thể như sau: 

 
Mức chi phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp 

cơ sở hàng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy 

định của Nhà nước). 

Phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương và 

tương đương 

Theo Quyết định số 5692, phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp tỉnh, 

ngành Trung ương và tương đương gồm Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, 

thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Ủy viên ủy ban kiểm 

tra LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, công đoàn ngành Trung ương 

và tương đương; 



26 
 

Hệ số phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn cấp tỉnh, cấp Trung 

ương và tương đương được xác định theo số lao động tham gia bảo hiểm xã hội 

bình quân để làm căn cứ trích nộp kinh phí công đoàn trong đơn vị quản lý của 

năm trước. Theo đó, số lao động bình quân dưới 300.000 đoàn viên thì hệ số uỷ 

viên ban chấp hành là 0,40, ủy viên uỷ ban kiểm tra là 0,30. Từ 300.000 đoàn 

viên trở lên thì hệ số phụ cấp trách nhiệm của ủy viên ban chấp hành là 0,45 và 

ủy viên ủy ban kiểm tra là 0,35 

Mức chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp tỉnh, ngành trung 

ương và tương đương hàng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương 

cơ sở theo quy định của Nhà nước). 

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng quy định rõ phụ cấp trách 

nhiệm cán bộ cấp Tổng Liên đoàn; phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch công đoàn cấp trên, Phó Chủ tịch công đoàn cùng cấp và cán bộ công 

đoàn cấp trên kiêm nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cấp dưới là công 

đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên. 

13. Quy trình giám định BHYT mới: Thực hiện song song 2 hình thức 

giám định  

Từ ngày 1/1/2023, Quy trình giám định BHYT sẽ được thực hiện theo quy 

định mới tại Quyết định số 3618/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. 

Quyết định số 3618/QĐ-BHXH hướng dẫn cụ thể 2 hình thức giám định 

được thực hiện song song bao gồm công tác giám định chủ động (đây là giám 

định do cơ quan BHXH trực tiếp thực hiện); Giám định tự động (đây là hình 

thức giám định sử dụng phần mềm kiểm tra thông tin trong dữ liệu điện tử). 

Ngoài ra, quy trình giám định mới cũng hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ 

giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo 3 hình thức: Giám định trên dữ 

liệu; giám định trên hồ sơ, tài liệu và giám định thanh toán trực tiếp. 

Có thể đăng ký mua thẻ BHYT tại nhà thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia 

Theo Quyết định số 3510/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có 

hiệu lực từ ngày 1/1/2023, trường hợp chỉ đăng ký tham gia BHYT bao gồm cả 

đăng ký tham gia lần đầu, đóng tiếp BHYT, thay đổi đối tượng từ nhóm khác 

sang nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc tham gia theo hộ gia đình có thể 

thực hiện thủ tục đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Vì vậy, từ ngày 1/1/2023, người dân có thể ngồi tại nhà đăng ký mua thẻ 

và đóng tiền BHYT thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia mà không cần đến 

trực tiếp cơ quan BHXH. 

Tuy nhiên, Điều 2 Quyết 3510/QĐ-BHXH quy định, tính năng đăng ký 

BHYT online trên Cổng dịch vụ công quốc gia chỉ áp dụng cho người tham gia 

BHYT thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHYT; người 

thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung bình; người tham gia BHYT hộ gia đình. 

13. Quy định mới về lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở áp dụng trong năm 

2023 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 2081/QĐ-NHNN 

ngày 12/12/2022 về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong 
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năm 2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông 

tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN 

ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016. 

Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 

2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại các Thông 

tư kể trên là 5,0%/năm 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023. 

14. Xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng 

Thông tư 14/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định mã số, 

tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức 

chuyên ngành Ngân hàng có hiệu lực từ ngày 1/1/2023. 

Thông tư quy định, việc bổ nhiệm và xếp lương vào các ngạch công chức 

chuyên ngành Ngân hàng phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ 

và nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận của công chức. 

Khi chuyển xếp từ ngạch công chức hiện giữ sang ngạch công chức 

chuyên ngành Ngân hàng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch 

công chức. 

Về cách xếp lương, Thông tư nêu rõ, các ngạch công chức chuyên ngành 

Ngân hàng quy định tại Thông tư này áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, 

nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm 

theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ 

tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (đã được 

sửa đổi, bổ sung) như sau: 

a) Ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng áp dụng bảng lương công 

chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00; 

b) Ngạch Kiểm soát viên chính ngân hàng áp dụng bảng lương công chức 

loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78; 

c) Ngạch Kiểm soát viên ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại 

A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; 

d) Ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại 

A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89; 

đ) Ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ áp dụng bảng lương công chức loại 

B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06. 

Việc chuyển xếp lương đối với công chức từ các ngạch công chức chuyên 

ngành hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng quy định tại 

Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư số 

02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng 

ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức. 

 
(Nguồn:https://baochinhphu-vn.translate.goog/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-1-

2023-102221231075746073.htm?_x_tr_sl=vi&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc) 
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Phần 8 

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 01/2023 

------ 

- Tuyên truyền, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc 

lần thứ XII, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

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

phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2030. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động chào mừng 93 năm Ngày thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), 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, 

đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

- 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 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 

3/2/2023), Kỷ niệm 94 năm Ngày sinh anh Kim Đồng (15/2/1929 - 15/2/2023), 

Kỷ niệm 44 năm Ngày chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc (17/2/1979 - 

17/2/2023), Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 

27/02/2023)... 

- 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   


