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Phần 1: 
SINH HOẠT CHI ĐOÀN CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 VỚI CHỦ ĐỀ 

"TUỔI TRẺ QUẢNG TRỊ TỰ HÀO TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG” 

VÀ TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CHÍNH TRỊ CAO ĐIỂM HỌC TẬP 

4 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN 

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVII, 

NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

---------- 

 

I. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10 với chủ đề “Tuổi trẻ 

Quảng Trị tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” 

1. Nội dung tuyên truyền  

- Tuyên truyền sâu đậm lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, những kết quả đã 

đạt được trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.  

- Tuyên truyền sâu rộng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVI trên tất cả các lĩnh vực; những kết quả đạt được trong triển khai 

thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. 

- Tuyên truyền sâu rộng về kết quả triển khai việc học tập và làm theo tư 

tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng 

Đảng trong sạch, vững mạnh; cổ vũ, động viên đoàn viên, thanh thiếu niên, gắn 

với thực hiện Cuộc vận động Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Việt 

Nam với 12 tiêu chí và xây dựng phong cách cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới.  

- Tuyên truyền, khẳng định và ghi nhớ công ơn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh - Người trực tiếp sáng lập, tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Động 

viên tuổi trẻ chủ động tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã 

hội, giữ vững ổn định chính trị, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, bác bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch 

nhằm chống phá Đảng, chống phá chế độ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; đặc biệt là cuộc đấu tranh trên 

không gian mạng hiện nay.  

- Tuyên truyền về sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh và công tác thanh niên, sự quan tâm của Đảng trong giáo dục, rèn luyện 

cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên. Tuyên truyền về những đóng góp to 

lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam cho sự nghiệp cách 

mạng của đất nước trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam; đóng góp của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Quảng Trị đối với quê hương. 

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

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

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

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

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

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

xây dựng Đảng… 
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2. Hình thức tổ chức sinh hoạt 

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

với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Trị tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” bằng các hình 

thức phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hấp 

dẫn đối với đoàn viên, thanh niên. 

- Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, các cuộc thi tìm hiểu về các kỳ Đại 

hội Đảng, về nội dung các văn kiện Đại hội Đảng các cấp và văn kiện Đại hội 

XIII của Đảng. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng cấp bộ Đoàn và các nhóm đối 

tượng thanh niên để tổ chức các hoạt động: Diễn đàn “Đảng với thanh niên, 

thanh niên với Đảng”; các chương trình giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo cấp 

ủy, chính quyền với đoàn viên, thanh niên; các buổi tọa đàm, hội thảo, các hội 

thi, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về lịch sử các kỳ Đại hội Đảng; về chủ trương, 

chính sách của Đảng qua từng giai đoạn phát triển của đất nước và về nội dung 

văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

- Tuyên truyền các tin, bài biết, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch; thực 

hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện 

đẹp; tích cực tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, gương thanh niên tiêu 

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

các lĩnh vực trên các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là trên không 

gian mạng; nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh 

niên về Đại hội Đảng các cấp. 

- Gắn việc sinh hoạt Đoàn với việc phát động, đẩy mạnh, triển khai các 

phong trào, hoạt động, đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên 

chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, Đại hội toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng; hành hương về thăm các di tích lịch sử, văn hóa, địa chỉ đỏ 

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

Địa đạo Vĩnh Mốc…  kết hợp với giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu 

nước cho thế hệ trẻ. 

 II. Tổ chức tuần sinh hoạt chính trị cao điểm học tập 04 bài học lý 

luận chính trị dành cho đoàn viên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng 

Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

- Đẩy mạnh việc học tập 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên theo  

Kế hoạch số 157-KH/TĐTN-XDĐ, ngày 12/3/202020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

Đoàn.  

- Đảm bảo 100% cán bộ, đoàn viên tham gia học tập trực tuyến tại Cổng 

thông tin điện tử học tập, nghiên cứu lý luận chính trị tại địa chỉ 

http://hoclyluan.doanthanhnien.vn.  

- Thời gian học tập: từ ngày 12 -18/10/2020. 

- Việc học tập lý luận chính trị hoàn thành trước ngày 25/10/2020.  
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Phần 2: 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 

Quan điểm Hồ Chí Minh về thanh niên và việc vận dụng 

 trong xây dựng và phát triển đội ngũ thanh niên Việt Nam 

 gắn với Cách mạng công nghiệp 4.0 

---------- 

 

Cách mạng công nghiệp 4.0 được cho là đã bắt đầu từ vài năm gần đây, 

tập trung chủ yếu vào sản xuất thông minh dựa trên các thành tựu đột phá trong 

công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nano. Việt Nam không nằm 

ngoài những tác động của việc ứng dụng các công nghệ số hóa và kết nối vào 

sản xuất và kinh doanh của Cách mạng công nghiệp 4.0. Môi trường kỹ thuật số 

năng động này đòi hỏi phải xây dựng và phát triển những tài năng mới, đặc biệt 

là đội ngũ thanh niên, bởi vì thanh niên là “người chủ tương lai của nước nhà”, 

là người xung phong trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến thanh niên. Người cho 

rằng thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời 

là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai - tức là các cháu nhi đồng; 

thanh niên là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, 

trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; thanh niên là lực lượng cơ bản trong 

bộ đội, công an và dân quân tự vệ, đang hăng hái giữ gìn trật tự, trị an, bảo vệ 

Tổ quốc; trong mọi công việc, thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu: Đâu cần, 

thanh niên có; việc gì khó, thanh niên làm. Bài viết dưới đây phân tích những 

nội dung cơ bản trong quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên, coi 

đây là kim chỉ nam trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ thanh niên Việt 

Nam gắn với Cách mạng công nghiệp 4.0. 

Quan điểm Hồ Chí Minh về thanh niên 

Sinh thời Bác Hồ luôn đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của thanh 

niên - lực lượng kế cận của Đảng đối với sự nghiệp của Đảng, tương lai, vận 

mệnh của dân tộc, tiền đồ của Tổ quốc. Bác khẳng định: “Thanh niên là người 

chủ tương lai của nước nhà”, là “mùa Xuân của xã hội”, “Nước nhà thịnh hay 

suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Người nhận thấy thanh 

niên có những ưu điểm nổi trội: Trẻ, khỏe, chiếm số đông trong xã hội, hăng hái, 

nhiệt tình, nhanh nhạy tiếp thu cái mới, giàu ước mơ... Đó là lứa tuổi ham hiểu 

biết, giàu niềm tin, tự thể nghiệm mình, có khả năng tiềm ẩn trong việc thực 

hiện lý tưởng, mục tiêu cao quý... Do vậy, nếu biết định hướng, động viên đúng 

thì thanh niên sẽ say sưa với lý tưởng sống cao đẹp, phát huy tài năng, tính sáng 

tạo, sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa. 

Sau khi tìm được con đường cứu nước, Người đã lựa chọn đối tượng đầu tiên để 

truyền bá tư tưởng cách mạng vào Việt Nam là thanh niên. Cuối năm 1924, từ 

Liên Xô, quê hương của Lê-nin vĩ đại, Bác đến Quảng Châu (Trung Quốc), liên 

lạc với nhóm thanh niên yêu nước trong Tâm Tâm xã - một tổ chức cách mạng 

của nhóm thanh niên Việt Nam yêu nước, hướng dẫn cho họ về phương pháp tổ 

chức và hoạt động; lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, trực tiếp tổ chức 
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các lớp huấn luyện chính trị cho các thanh niên yêu nước Việt Nam; lựa chọn 

những thanh niên xuất sắc gửi đi đào tạo tiếp ở những trường huấn luyện của 

Quốc tế Cộng sản. Rất nhiều người trong số đó sau này đã trở thành những cán 

bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng. 

Nhận thức được vai trò quan trọng của đội ngũ thanh niên, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh rất chú ý quan tâm và động viên thanh niên. Khi nhận được báo cáo 

thành tích của thanh niên công trường đá Sơn Tây, Người đã gửi thư khen: “Các 

cháu đã cố gắng tăng năng suất và tiết kiệm… Thế là tốt”1. Người động viên 

thanh niên xung phong thực hành “đời sống mới”. Người cho rằng, thanh niên 

cần phải hăng hái, kiên quyết, không sợ khó, không sợ khổ; phải siêng học, phải 

siêng làm, phải tiết kiệm; việc nên làm (như ủng hộ kháng chiến, tăng gia sản 

xuất) thì ta không chờ ai nhắc nhủ; việc nên tránh (như tự tư tự lợi) thì ta không 

đợi ai ngăn ngừa. Chỉ có “thực hành đời sống mới, thanh niên mới trở nên 

những công dân mới, xứng đáng với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. 

Bên cạnh việc đánh giá cao vai trò của thanh niên, dành nhiều lời ngợi 

khen để động viên thanh niên tích cực học tập và rèn luyện, hăng say lao động, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng không ít lần thẳng thắn phê bình những khuyết điểm 

của thanh niên như: “Tham ô, lãng phí”; “thấy khó khăn mà rụt rè, nóng ruột”; 

“chưa biết lịch sử, không học thời sự, mà về mặt chính trị cũng chưa cao lắm”; 

“làm việc gì cũng lo lắng, cũng cho công tác mình làm là không vẻ vang, tiền đồ 

không biết thế nào?”... Hồ Chí Minh chỉ rõ: Phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt 

yếu là con đường để tự hoàn thiện nhân cách của thanh niên. Thanh niên muốn 

làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải không ngừng rèn luyện 

tinh thần và lực lượng cho mình, phải làm những việc chuẩn bị cái tương lai đó. 

Theo Người, thanh niên muốn khắc phục được những khuyết điểm, sửa 

chữa được những sai lầm thì phải có quyết tâm, không ngại khó, tránh sốt ruột, 

chống bi quan; đồng thời phải củng cố tổ chức của Đoàn, phải đoàn kết nội bộ 

thật chặt chẽ và phải đoàn kết rộng rãi với các tầng lớp thanh niên. Chỉ có như 

vậy, thanh niên mới vượt qua được khó khăn, sửa chữa được sai lầm, phát huy 

được thành tích. Tất cả thanh niên phải làm gương mẫu: “(1) Phải giữ vững đạo 

đức cách mạng: Phải khiêm tốn, cần cù, hăng hái, dũng cảm. Phải tránh tư tưởng 

kiêu ngạo, công thần, tự tư tự lợi; (2) Phải xung phong trong mọi công tác; xung 

phong là đi trước, làm trước để lôi cuốn quần chúng, chứ không phải là xa rời 

quần chúng; (3) Phải cố gắng học tập chính trị, văn hoá, nghề nghiệp để tiến bộ 

mãi, để sẵn sàng trở thành cán bộ tốt, đảng viên tốt; (4) Phải rèn luyện thân thể 

cho khoẻ mạnh, khoẻ mạnh thì mới có đủ sức để tham gia một cách dẻo dai bền 

bỉ những công việc ích nước lợi dân... Thực hiện những điều đó thì sẽ làm tròn 

nhiệm vụ của mình, sẽ tiến kịp thanh niên các nước bạn”. 

Người yêu cầu thanh niên phải không ngừng học tập nâng cao trình độ về 

mọi mặt “để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của thanh niên. Thanh niên sẽ làm chủ 

nước nhà, phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên”. Bác nói: “Ngày 

nay, ta đã được độc lập, tự do, thanh niên mới thật là người chủ tương lai của 

nước nhà. Muốn xứng đáng vai trò người chủ, thì phải học tập”. Bác yêu cầu 

thanh niên cần phải mạnh dạn chuyển hướng trong việc học tập, luôn tự cải tạo 
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để tiến bộ mãi, tích cực tự học tập, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện mình thành những 

người có đức, có tài để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, thanh niên cách mạng phải là người có 

cả “tài” và “đức”. Nói chuyện tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ II 

(07/5/1958), Người khẳng định: “Có tài mà không có đức ví như một anh làm 

kinh tế tài chính rất giỏi, nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm 

được gì ích lợi cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không 

có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không có lợi gì cho loài 

người”. “Tài” ở đây chính là tài năng, tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm để mỗi 

thanh niên có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất; người thanh 

niên có tài là người đem hết tài năng của mình ra phụng sự Tổ quốc và Nhân 

dân. “Đức” là đạo đức, là lòng nhiệt tình, là những khát vọng hướng tới “chân, 

thiện, mĩ”; thanh niên có đức là người luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ, 

rèn luyện bản thân để hoàn thành nhiệm vụ được giao, có tinh thần sẵn sàng 

nhường bước, ủng hộ những người tài năng hơn mình để họ ra gánh vác việc 

nước, việc dân. 

Người nhấn mạnh: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc 

rất quan trọng và rất cần thiết”. Và trách nhiệm này thuộc về tất cả các cấp, các 

ngành, trước hết là của Đảng, của Chính phủ và của tổ chức Đoàn. Trong Di 

chúc để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, Người căn dặn: “Những 

chiến sĩ trẻ tuổi trong các lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong 

đều đã được rèn luyện trong chiến đấu và đều tỏ ra dũng cảm. Đảng và Chính 

phủ cần chọn một số ưu tú nhất, cho các cháu ấy đi học thêm các ngành, nghề, 

để đào tạo thành những cán bộ và công nhân có kỹ thuật giỏi, tư tưởng tốt, lập 

trường cách mạng vững chắc. Đó là đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng 

thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. 

Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển đội 

ngũ thanh niên gắn với Cách mạng công nghiệp 4.0 

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quán 

triệt quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thanh niên, Hội nghị lần 

thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Nghị quyết khẳng 

định: “Đảng ta tiếp tục đề cao vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên; xác định 

thanh niên là lực lượng xung kích trong giai đoạn cách mạng mới”; “Thanh niên 

là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung 

kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự 

thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc 

tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong 

chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người”. Đồng thời nêu 

rõ “thanh niên nước ta đang đứng trước những cơ hội, thuận lợi lớn, nhưng cũng 

phải đương đầu với những khó khăn, thách thức không nhỏ…”. 

Trách nhiệm của đội ngũ thanh niên 

Quá trình đẩy mạnh Cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên số hóa và kết 

nối có thể mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội để đẩy nhanh công nghiệp hóa, 
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hiện đại hóa đất nước; đồng thời cũng đưa đến những thách thức đối với quá 

trình phát triển. Trong bối cảnh mới, đội ngũ thanh niên được xem là đội quân 

chủ lực để đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để làm 

tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, thanh niên phải cố gắng nhiều hơn nữa, tiến bộ 

hơn nữa, tích cực rèn “đức”, luyện “tài”, không sợ khó, không sợ khổ trước mọi 

hoàn cảnh, đem hết tài năng của mình ra phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. 

Trước hết, thanh niên cần chủ động trang bị các kỹ năng mới, đó là các kỹ 

năng liên quan đến nhận thức; các kỹ năng về thể chất và các kỹ năng về xã hội. 

Các kỹ năng liên quan đến nhận thức bao gồm: Tư duy phản biện, kỹ năng giao 

tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tự phê bình; khả năng sáng tạo tri thức, 

hay chiến lược học tập. Các kỹ năng về thể chất bao gồm: Kỹ năng ngôn ngữ, kỹ 

năng về cuộc sống, kỹ năng số. Các kỹ năng về xã hội bao gồm: Kỹ năng giao 

tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ. 

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, khi tri thức tồn tại khắp mọi 

nơi, xuất hiện trong mọi mặt của cuộc sống, đòi hỏi đội ngũ thanh niên phải có 

kiến thức tổng hợp. Bên cạnh đó, khi hàng ngày, hàng giờ đều có những thay đổi 

về mặt công nghệ, ảnh hưởng đến đời sống thì khả năng thích ứng và khả năng 

giải quyết vấn đề một cách linh hoạt, sáng tạo là chìa khóa để nâng cao năng 

suất lao động. Ngoài ra, để gia nhập vào xu thế của Cách mạng công nghiệp 4.0, 

đội ngũ thanh niên cần phải tập trung học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo 

trong một số lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là vật lý, sinh học, khoa học máy tính 

và trí tuệ nhân tạo, các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ mang tính đột phá. 

Việc học tập và nghiên cứu của thanh niên đòi hỏi phải xuất phát từ thực tiễn 

sản xuất - đời sống, và để phục vụ cho thực tiễn sản xuất - đời sống. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với hội nhập quốc tế toàn diện đặt ra 

yêu cầu đối với thanh niên phải có những kỹ năng mang tính toàn cầu. Khi lao 

động của các nước di chuyển tự do vào Việt Nam tạo ra những thuận lợi, cơ hội, 

nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn và thách thức đối với thanh niên Việt Nam. 

Sự chuẩn bị kiến thức, kỹ năng và thái độ cũng như tâm lý để sẵn sàng di 

chuyển sang làm việc tại các nước của thanh niên Việt Nam chưa cao. Muốn di 

chuyển sang các nước làm việc thì phải có ngoại ngữ, nhưng ngoại ngữ là một 

trong những điểm hạn chế của thanh niên Việt Nam hiện nay. Thanh niên Việt 

Nam được đánh giá là cần cù, sáng tạo, nhiều sáng kiến nhưng khi năng lực 

không giao tiếp được, không chia sẻ được thì sáng tạo, sáng kiến cũng không 

được đưa vào thực tiễn sản xuất - đời sống. 

Trách nhiệm của các cấp, các ngành 

Các cấp, các ngành cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò quan trọng 

của đội ngũ thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

trước xu thế của Cách mạng công nghiệp 4.0; chăm lo xây dựng và phát triển 

đội ngũ thanh niên, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục; xây dựng kế 

hoạch phát triển đội ngũ thanh niên, tiến hành đánh giá định kỳ để có những giải 

pháp kịp thời trong việc phát triển đội ngũ thanh niên. 

Hiện nay, do sự chênh lệch về thu nhập, điều kiện làm việc giữa Việt Nam 

và các nước nên tình trạng “chảy máu chất xám” lao động trình độ cao là khá 
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phổ biến. Việc di chuyển của lao động thanh niên nói chung, thanh niên trí thức 

có trình độ chuyên môn cao nói riêng ra nước ngoài là một tổn thất đối với đất 

nước. Để giải quyết vấn đề này, nhiều nước sử dụng tiền lương như là điều kiện 

quan trọng nhất nhằm khuyến khích người di cư về nước. Việt Nam ở trong 

hoàn cảnh chưa cung cấp đủ điều kiện về tiền lương hay cơ sở hạ tầng làm việc 

như ở các nước phát triển. Trong trường hợp đó, các cấp, các ngành vẫn có thể 

thu hút được các thanh niên Việt kiều tài năng về làm việc trong nước, yêu cầu 

đặt ra là trả được một mức lương ít nhất cạnh tranh được với khu vực tư nhân ở 

trong nước, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc của 

thanh niên Việt kiều. Ngoài ra, vẫn sử dụng được tri thức của thanh niên Việt 

kiều mà không nhất thiết phải mời họ chuyển hẳn về nước làm việc, nhất là xu 

hướng Cách mạng công nghiệp 4.0 và bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế đang 

tạo ra những điều kiện rất thuận lợi. Các cấp, các ngành có thể sử dụng các 

thanh niên tài năng đang cư trú và làm việc ở nước ngoài tham gia vào các hoạt 

động kinh tế, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ,... ở trong 

nước. Trên thực tế, mục tiêu chủ yếu của cách làm này là làm cho các thanh niên 

Việt kiều trở thành một bộ phận của quá trình phát triển đất nước mà không cần 

buộc họ phải từ bỏ nơi làm việc ở nước ngoài để trở về nước. Vấn đề khó nhất là 

cần tạo nên những mối liên kết sao cho các thanh niên Việt kiều mặc dù không 

trở về nước nhưng vẫn kết nối một cách có hiệu quả và mang lại lợi ích cho sự 

phát triển của đất nước. 

Trước xu thế mới, Đảng và Nhà nước cần thay đổi chính sách đào tạo, bồi 

dưỡng nói chung và chính sách đào tạo, bồi dưỡng thanh niên nói riêng. Theo 

đó, cần tích hợp các kiến thức và kỹ năng cần thiết về khoa học, công nghệ, kỹ 

thuật và toán học (STEM) vào chương trình giáo dục vì hiện nay khoảng cách 

giữa nhà trường và công nghiệp đang ngày càng lớn. Một trong những trụ cột 

quan trọng của xu thế hiện tại là nhân tài, vì thế việc tạo ra môi trường đào tạo, 

nuôi dưỡng và thu hút thanh niên tài năng là điều cấp thiết đối với Việt Nam 

hiện nay. 

Tóm lại, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, với vai trò là “đội 

quân chủ lực”, đội ngũ thanh niên phải chủ động, tích cực học tập và rèn luyện, 

lao động và sáng tạo; xung phong trong mọi lĩnh vực, luôn đi trước, làm trước 

để lôi cuốn quần chúng; hăng hái, kiên quyết, không sợ khó, không sợ khổ trong 

mọi hoàn cảnh. Chỉ có như vậy, thanh niên ta mới gia nhập được xu thế mới, 

góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, xứng 

đáng là “Người chủ tương lai của nước nhà”, là “mùa Xuân của xã hội”./. 

 

 

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

(Link:https://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tu-ban-quan-ly-lang/7204-quan-

diem-ho-chi-minh-ve-thanh-nien-va-viec-van-dung-trong-xay-dung-va-phat-

trien-doi-ngu-thanh-nien-viet-nam-gan-voi-cach-mang-cong-nghiep-4-0.html) 

 

 

https://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tu-ban-quan-ly-lang/7204-quan-diem-ho-chi-minh-ve-thanh-nien-va-viec-van-dung-trong-xay-dung-va-phat-trien-doi-ngu-thanh-nien-viet-nam-gan-voi-cach-mang-cong-nghiep-4-0.html
https://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tu-ban-quan-ly-lang/7204-quan-diem-ho-chi-minh-ve-thanh-nien-va-viec-van-dung-trong-xay-dung-va-phat-trien-doi-ngu-thanh-nien-viet-nam-gan-voi-cach-mang-cong-nghiep-4-0.html
https://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tu-ban-quan-ly-lang/7204-quan-diem-ho-chi-minh-ve-thanh-nien-va-viec-van-dung-trong-xay-dung-va-phat-trien-doi-ngu-thanh-nien-viet-nam-gan-voi-cach-mang-cong-nghiep-4-0.html
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Phần 3: 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ DIỄN RA 

------- 

 

Tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm" năm 2020 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6627?tab=tab1 

 

Tổ chức Chương trình gặp mặt Thanh niên tiêu biểu con của “Chiến sỹ 

cách mạng bị địch bắt tù đày” tỉnh Quảng Trị 

 
 Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6625?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6627?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6625?tab=tab1
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Tổ chức Chương trình “Cùng em đến trường

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6636?tab=tab1 

 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị tổ chức Tổng kết 

Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6624?tab=tab1 

 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6636?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6624?tab=tab1
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Tỉnh Đoàn Quảng Trị và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức  

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6623?tab=tab1 

 

Tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” 

tại các chốt Biên phòng trên tuyến biên giới Việt - Lào 

 

 

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6582?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6623?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6582?tab=tab1
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Khánh thành “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng em bé Bru Vân Kiều mồ côi 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6561?tab=tab1 

 

Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Quảng Trị tổ chức sinh hoạt  

câu lạc bộ Quý III, năm 2020 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6635?tab=tab1 

 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6561?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6635?tab=tab1
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Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị vinh dự nhận Bằng khen 

 vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai các hoạt động 

 Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 

 

 
Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1308479729501464 

 

Thăm, tặng quà, động viên các mô hình 

thanh niên phát triển kinh tế huyện Gio Linh 

 
Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1306833136332790 

 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1308479729501464
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1306833136332790
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Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội  

và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2019 - 2020 

 

 
 

 
Link:http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6600?tab=tab1 

 

 

 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6600?tab=tab1
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 Tuổi trẻ Quảng Trị ra quân khắc phục hậu quả do cơn bão số 5  

 

 
Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1311794962503274 

 

Hơn 12 tỷ đồng và nhiều mô hình sáng tạo trong  

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6571?tab=tab1 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1311794962503274
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6571?tab=tab1
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Phần 4: 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 

------- 

 

1. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 

04/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 

- Cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn 

của đồng chí Tố Hữu - người chiến sĩ cộng sản, nhà thơ cách mạng hàng đầu của 

dân tộc Việt Nam thế kỷ XX, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế với sự nghiệp cách mạng của 

Đảng và dân tộc. 

- Nêu bật vai trò và những đóng góp to lớn của đồng chí đối với công tác 

tuyên huấn, công tác tư tưởng - văn hóa của Ðảng, nhất là việc giáo dục, bồi đắp 

lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, trong thơ ca Việt Nam. 

2. Kỷ niệm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

(15/10) 

- Tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về lịch sử, sự ra đời, 

quá trình hình thành, phát triển và truyền thống 64 năm của Hội Liên hiệp Thanh 

niên Việt Nam; tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên về các 

phong trào của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ, đặc biệt là 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tuyên truyền, giới 

thiệu các mô hình, hoạt động, công trình thanh niên, tấm gương thanh niên tình 

nguyện tiêu biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung hướng về biên giới, biển 

đảo Tổ quốc, về các tấm gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, các anh hùng trẻ 

tuổi; nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần về khởi nghiệp, lập nghiệp cho 

thanh niên và cộng đồng, về những kết quả triển khai các chương trình, dự án 

thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Chế Lan Viên (23/10/1920 - 

23/10/2020) 

- Cuộc đời, sự nghiệp thi ca của nhà thơ Chế Lan Viên gắn bó chặt chẽ 

với đời sống dân tộc và sự nghiệp cách mạng. Ông là một nhà thơ lớn, một nhà 

văn hoá tiêu biểu, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị với sự nghiệp cách 

mạng của Đảng và dân tộc. 

- Nêu bật vai trò và những đóng góp to lớn của nhà thơ đối với văn học 

Việt Nam hiện đại, đối với việc xây dựng nền văn hoá dân tộc, đối với quê 

hương, đất nước, bồi đắp lý tưởng, phát huy di sản văn học quý báu của nhà thơ 

cho thế hệ trẻ, trong thơ ca Việt Nam. 

4. Kỷ niệm 97 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923 - 

29/10/2020) 

- Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Đoàn Khuê - một chiến sĩ 

cộng sản kiên cường, nhà chính trị, quân sự xuất sắc, suốt đời chiến đấu vì lý 

tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, luôn đem 
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hết tinh thần, nghị lực và trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng dưới sự 

lãnh đạo của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị. 

- Nêu bật vai trò của Đại tướng Đoàn Khuê trong sự nghiệp xây dựng, 

chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta trong những năm toàn dân tộc tiến 

hành đấu tranh giải phóng dân tộc và trong thời kỳ đầu đổi mới, xây dựng, bảo 

vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

 

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

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

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

 

 

 

Phần 5: 

ĐẢNG VỚI THANH NIÊN, THANH NIÊN VỚI ĐẢNG 

 

Những ý kiến tâm huyết của tuổi trẻ hướng về  

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII 

-------- 
  

Giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp trên quê hương mình 

 

Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ 2020 - 

2025, các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường 

lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên. Đoàn 

viên, thanh niên cần được tạo điều kiện thuận 

lợi trong việc bồi dưỡng lý tưởng, truyền 

thống cách mạng, đạo đức, lối sống. Cùng 

với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục 

ủng hộ về cơ chế, chính sách giúp đoàn viên, 

thanh niên vay vốn phát triển các mô hình 

kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, 

đặc biệt là sau thời điểm COVID-19 diễn 

biến phức tạp. Cần có những giải pháp huy 

động nguồn lực để tăng vốn hỗ trợ việc làm 

cho thanh niên nông thôn; đầu tư mở rộng mạng lưới dạy nghề, phổ cập nghề 

cho thanh niên; có chính sách tín dụng ưu đãi cho các cơ sở dạy nghề, đặc biệt là 

các nghề kỹ thuật cao; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng dịch vụ thị trường lao 

động, tín dụng ưu đãi cho thanh niên nông thôn vay vốn tạo việc làm… Một 

điều vô cùng cần thiết là tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các thành phần 

 

Đồng chí NGUYỄN HỒNG QUÂN, 

Bí thư Huyện đoàn Gio Linh 
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kinh tế đầu tư vào khu vực nông thôn để phát triển sản xuất, tạo việc làm mới, 

tăng thu nhập cho thanh niên nông thôn cải thiện đời sống. 

Hiện nay, phong trào khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên nói chung, 

đặc biệt là thanh niên nông thôn đang phát triển sâu rộng. Chúng tôi rất mong 

được tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để hỗ trợ thanh niên khởi 

nghiệp, xây dựng các mô hình điểm về nông nghiệp công nghệ cao, tổ hợp tác, 

hợp tác xã thanh niên phát triển kinh tế. Đây chính là động lực lớn giúp tuổi trẻ 

tiếp tục cống hiến, thể hiện vai trò làm chủ trên chính mảnh đất quê hương. 

----------- 

Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên ưu tú được kết nạp Đảng 

 

Cũng như nhiều đoàn viên, thanh 

niên khác đang ngồi trên ghế nhà trường, tôi 

rất mong muốn được đứng vào hàng ngũ 

của Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự, 

tự hào lớn lao mà còn là một kỷ niệm đẹp 

trong thời học sinh. Vì vậy, tôi nghĩ việc 

quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện để phát triển 

Đảng trong học sinh THPT khi đủ điều kiện 

theo quy định là rất cần thiết. 

Hiện nay, có một bộ phận học sinh sa 

vào tệ nạn xã hội, sống thực dụng, xa rời 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Việc tạo 

cơ hội cho các học sinh xuất sắc đứng vào 

hàng ngũ của Đảng sẽ giúp xây dựng, củng 

cố niềm tin, bản lĩnh chính trị cho các bạn 

trẻ, từng bước xây dựng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tôi cho rằng, người 

hiểu thanh niên nhất chính là thanh niên. Sự hăng hái, nhiệt tình, tiền phong, gương 

mẫu của những đảng viên trẻ sẽ thúc đẩy hiệu quả việc học tập, rèn luyện, các 

phong trào thi đua, đưa Đảng, Đoàn đến gần với thanh niên hơn. 

Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh, tôi hy vọng cấp trên sẽ quan tâm nhiều hơn 

đến đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, các cấp ủy đảng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn 

nữa cho đoàn viên, thanh niên ưu tú được kết nạp Đảng khi đang học trong nhà 

trường. 

 

----------- 

 

Đồng chí TRẦN THỊ KIỀU ANH, đoàn viên 

Đoàn Trường THPT Cam Lộ 
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Quan tâm hơn nữa đến người trẻ đang làm kinh tế 

 

Hướng đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này, 

tôi mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ cùng 

với HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các 

sở, ban, ngành, địa phương quan tâm hơn nữa 

đến thế hệ trẻ đang làm kinh tế trên địa bàn. 

Trong đó, điều quan trọng là có đường lối, 

chính sách, hướng dẫn rõ ràng để giúp cho các 

doanh nhân trẻ không bị bỡ ngỡ khi định hướng 

phát triển cho doanh nghiệp; quyết liệt chỉ đạo 

các cơ quan hữu quan tạo mọi điều kiện thuận 

lợi nhất để các bạn trẻ có thể tự tin khởi nghiệp; 

tránh tình trạng chồng chéo về thủ tục pháp lý; 

giải quyết triệt để các vấn đề khó khăn trong 

khâu tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp 

trẻ… 

Tôi mong muốn lãnh đạo tỉnh chú trọng đến việc thông tin, tuyên truyền 

về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của địa phương. Một việc làm rất 

cần thiết khác là tổ chức nhiều hơn nữa các buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh và 

các bạn trẻ khởi nghiệp. 

Tại đây, lãnh đạo tỉnh sẽ hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng cũng như khó 

khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đang khởi nghiệp, từ đó đưa ra những quyết 

định hợp lý nhất để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, tạo lòng tin vững chắc cho 

thế hệ trẻ tiên phong trên mặt trận kinh tế đối với Đảng và chính quyền. 

 

----------- 

 

Cần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên vùng cao 

Mặc dù đã nhận được sự quan tâm của 

Đảng, Nhà nước nhưng cuộc sống người dân 

vùng cao nói chung, đoàn viên, thanh niên nói 

riêng còn gặp nhiều khó khăn. Ngay vấn đề 

nước sạch để phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu đã là 

nỗi trăn trở của người dân nơi tôi sinh sống 

nhiều năm nay. 

Thấu hiểu những thách thức mà dân bản 

phải đối diện, thời gian qua, tôi cũng như các 

đoàn viên, thanh niên khác đã nỗ lực để góp 

sức xây dựng quê hương. Tuy nhiên, sự đóng 

góp của chúng tôi vẫn còn nhỏ bé vì bản thân 

còn gặp nhiều khó khăn. Vì thế tôi rất mong 

trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh sẽ quan tâm đến việc xây dựng các mô 

 

Đồng chí NGUYỄN THANH 

THỦY, Phó Chủ tịch Hội Doanh 

nhân trẻ tỉnh Quảng Trị 

 

Đồng chí HỒ VĂN NGỞI, đoàn viên 

xã Lìa, huyện Hướng Hóa 
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hình thanh niên lập nghiệp ở vùng cao. Trong đó chú ý đến việc hỗ trợ những 

thanh niên yếu thế. Tôi tin rằng, nếu nhận được sự hỗ trợ kịp thời, đoàn viên, 

thanh niên vùng cao sẽ phát huy nội lực, không trông chờ, ỷ lại vào Đảng, Nhà 

nước. Cùng với việc xây dựng các mô hình thanh niên lập nghiệp, đoàn viên, 

thanh niên vùng cao còn rất cần được tạo điều kiện ứng dụng tiến bộ khoa học, 

kỹ thuật vào sản xuất để giúp bản thân, gia đình và bản làng vượt qua đói nghèo. 

Hiện nay, đời sống tinh thần của đoàn viên, thanh niên vùng cao vẫn còn 

hạn chế. Vì thế, tôi mong muốn cấp trên tạo điều kiện cho các bạn trẻ có những 

sân chơi lành mạnh, giúp tránh xa tệ nạn xã hội. Một thực tế khác là hiện nhiều 

sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng nhưng vẫn chưa tìm được việc làm ổn 

định. Hy vọng các cấp, ngành liên quan quan tâm đến các đoàn viên, thanh niên 

này, từ đó tạo động lực, truyền cảm hứng cho những bạn trẻ khác trên con 

đường học tập. 

 

 

 

----------- 

Xây dựng khu vực biên giới của tỉnh  

trở thành địa bàn vững mạnh toàn diện 

 

Tin tưởng vào sự thành công của Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tôi hy vọng 

đại hội lần này sẽ đề ra những mục tiêu, giải 

pháp mang tính đột phá giúp lực lượng vũ 

trang (LLVT) làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. 

Vững tin và tự hào tiến bước dưới cờ 

Đảng, tuổi trẻ LLVT kỳ vọng nhận được sự 

quan tâm, sâu sát hơn nữa của Đảng bộ tỉnh 

trong các hoạt động, xây dựng LLVT cách 

mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện 

đại. Cùng với đó, sức mạnh tổng hợp của cả 

hệ thống chính trị trên địa bàn sẽ được huy 

động để xây dựng nền quốc phòng toàn dân 

và an ninh nhân dân vững mạnh. Các cấp ủy 

đảng, chính quyền tích cực vào cuộc cùng lực 

lượng chức năng chủ động đấu tranh phòng, 

chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; giải 

quyết tốt những phức tạp từ cơ sở; không để 

hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự… 

Là một chiến sĩ biên phòng, tôi mong muốn Nghị quyết số 33-NQ/TW 

của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” sẽ đi sâu vào thực 

tiễn cuộc sống. Các cấp, các ngành, tổ chức, lực lượng, người dân trên địa bàn 

thực sự hiểu được quan điểm của Đảng: “Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là 

nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả 

 

Đồng chí Thượng úy  

LÊ THỪA VĂN, Bí thư Đoàn cơ sở, 

Đội trưởng Vận động quần chúng 

Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo 
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hệ thống chính trị và cả nước; dựa vào dân, lấy dân làm gốc, Nhân dân là chủ 

thể”. Từ đây, lãnh đạo và người dân trong tỉnh sẽ hướng về biên giới, quyết tâm 

xây dựng khu vực biện giới của tỉnh trở thành địa bàn vững mạnh toàn diện. 

---------- 

 

Cần tìm hướng tiêu thụ nông sản thuận lợi, 

ổn định cho các mô hình khởi nghiệp 

 

Những năm gần đây, khởi nghiệp đã trở 

thành phong trào mạnh mẽ trong đoàn viên, 

thanh niên. Nhiều chương trình, dự án khởi 

nghiệp đã được khởi động giúp các bạn trẻ tìm ra 

hướng phát triển kinh tế phù hợp. Đối với những 

đoàn viên, thanh niên ở vùng nông thôn như tôi, 

khởi nghiệp là một quá trình dài với nhiều khó 

khăn, thử thách. Ngoài phát huy nội lực, chúng 

tôi còn rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, 

ngành, đơn vị liên quan trên nhiều mặt. 

Từ thực tế bản thân, tôi nhận thấy, điều 

cần nhất để đoàn viên, thanh niên vùng nông 

thôn khởi nghiệp thành công chính là tìm được 

đầu ra cho sản phẩm. Nhiều thanh niên ở vùng 

nông thôn đã tiên phong, nỗ lực xây dựng được các mô hình phát triển kinh tế, 

vượt qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng cuối cùng lại không hiệu quả khi đưa 

sản phẩm của mình ra thị trường. Vì thế, tôi rất mong Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVII sẽ có những quyết sách giải quyết những khó khăn cho người dân nói 

chung, đoàn viên, thanh niên nói riêng trong quá trình khởi nghiệp, đặc biệt là 

khâu tìm đầu ra cho sản phẩm. 

----------- 

 

Cần chú trọng đến chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài 

 

Là một đội viên thuộc đề án thí điểm chọn  

trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia 

phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 

2020 của Thủ tướng Chính phủ và là một đoàn 

viên, thanh niên, tôi rất kỳ vọng vào những chủ 

trương, chính sách mà Đại hội Đảng bộ tỉnh 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. 

Tôi mong muốn cấp trên sẽ có nhiều chính 

sách thiết thực, phù hợp cho đoàn viên, thanh 

niên. Trong đó, việc cần thiết là ban hành các 

 

Đồng chí LÊ VĂN HOÀN, đoàn viên 

xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh 

 

Đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG, 

đội viên Đề án 500 trí thức trẻ 



22 
 

chủ trương, đường lối có tính định hướng lâu dài cho thanh niên; mạnh dạn giao 

nhiệm vụ để khai thác tối đa sức sáng tạo, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ; khuyến 

khích thế hệ trẻ lập thân, lập nghiệp và khởi nghiệp. 

Tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, 

đặc biệt là lực lượng thanh niên có trình độ, năng lực và đội ngũ trí thức trẻ tăng 

cường về các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

 

----------- 

 

Cần có những giải pháp đưa cây cao su 

trở thành cây công nghiệp mũi nhọn 

 

Tôi là Phó Bí thư Đoàn cơ sở Nông 

trường Quyết Thắng cũng là công nhân trực 

tiếp khai thác, chăm sóc cây cao su. Những 

năm gần đây, giá mủ cao su xuống thấp, đời 

sống của đoàn viên, công nhân bị ảnh hưởng 

đáng kể. 

Mặc dù Công ty Cao su Quảng Trị đã 

nỗ lực thực hiện tốt chế độ, chính sách cho 

cán bộ, công nhân nhưng đời sống đoàn viên, 

công nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Lực 

lượng đoàn viên, thanh niên của công ty có 

chiều hướng ít lại vì không tuyển dụng thêm. 

Trước thực tế ấy, tôi mong muốn Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tìm ra những 

giải pháp, quyết sách, chiến lược để đưa cây 

cao su trở thành cây công nghiệp mũi nhọn của tỉnh. 

Cùng với đó, các cấp, ngành liên quan cần quan tâm hơn nữa đến việc áp 

dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong trồng trọt, khai thác, chế biến cao su. 

Việc tìm đầu ra ổn định cho cây cao su cũng vô cùng cần thiết. Đây chính là 

điều kiện quan trọng để giúp nâng cao đời sống của người lao động, tạo môi 

trường cho đoàn viên, người lao động gắn bó lâu dài với công ty. 

----------- 

 

 

Đồng chí DƯƠNG CHÍ KHÁNH, Phó Bí 

thư Đoàn cơ sở Nông trường Quyết 

Thắng, Công ty Cao su Quảng Trị 
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Phần 6: 

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH 

 

Công văn thông báo phân bổ kinh phí triển khai  

CTTN Ánh sáng đường quê đợt 1 năm 2020 

-------- 

Ngày 14/9/2020, Ban điều hành đề án Công trình Thanh niên Ánh sáng 

đường quê ban hành Công văn số 89 -CV/BĐH về việc phân bổ kinh phí triển 

khai CTTN Ánh sáng đường quê đợt 1 năm 2020, với những nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Phân bổ kinh phí cho các đơn vị đã nộp trên 50% chỉ tiêu thu kinh phí 

tổ chức triển khai xây dựng công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” và 

đồng loạt khánh thành công trình vào ngày 12/10/2020 chào mừng Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Mức phân bổ 100% kinh phí được phân bổ theo tỷ lệ phân bổ của Đề án: 

phân bổ 100% nguồn kinh phí đơn vị đã nộp cho các đơn vị sau: Đông Hà, Triệu 

Phong, Cam Lộ, thị xã Quảng Trị, Gio Linh; phân bổ 20% kinh phí cho đơn vị 

Công an. (Có danh sách phân bổ kèm theo). 

2. Phân bổ mức thưởng không quá 20% từ tổng nguồn kinh phí không 

thực hiện phân bổ của các đơn vị còn lại cho các đơn vị nộp đầy đủ và đúng thời 

gian: Đông Hà, Gio Linh, Cam Lộ  

3. Trừ điểm nội dung về thực hiện công trình Ánh sáng đường quê trong 

Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 

2020 đối với các đơn vị không thực hiện tốt việc thu nộp kinh phí Ánh sáng 

đường quê như sau: Trừ 10 điểm đối với các đơn vị chưa nộp đủ; trừ 20 điểm 

đối với các đơn vị chưa nộp kinh phí công trình đến hết tháng 8/2020 (chậm 02 

tháng so với quy định); đến ngày 10/10/2020 đơn vị nào không hoàn thành việc 

thu nộp kinh phí sẽ không xếp loại đơn vị xuất sắc năm 2020 theo quy định của 

Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện. 

4. Công tác khảo sát, phân bổ kinh phí và triển khai công trình 

- Căn cứ chỉ tiêu đã thực hiện và mức hỗ trợ kinh phí 10.150.000đ/01km, 

các đơn vị tiến hành lựa chọn địa điểm, khảo sát nguồn đối ứng trong nhân dân, 

danh mục vật tư, thời gian triển khai và thời gian hoàn thành...; lập tờ tình gửi về 

Ban Phong trào thanh niên Tỉnh Đoàn thẩm định và trình Ban Điều hành Đề án 

ra Quyết định phân bổ kinh phí để triển khai xây dựng công trình. 

- Sau khi có quyết định phân bổ kinh phí của Ban Điều hành Đề án, các 

đơn vị được tạm ứng khởi công công trình 50% tổng kinh phí được phân bổ, 

50% kinh phí còn lại được thanh toán khi hoàn thành nghiệm thu và hoàn tất hồ 

sơ, chứng từ theo quy định. 

- Điều chuyển kinh phí: Ban Điều hành Đề án rà soát, kiểm tra tiến độ 

thực hiện công trình của các đơn vị đã được quyết định phân bổ để điều chỉnh kế 

hoạch. Các đơn vị đã được phân bổ và hỗ trợ kinh phí nhưng không có khả năng 

thực hiện theo đúng tiến độ được ghi trong kế hoạch thì Ban Điều hành Đề án 
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xem xét thu hồi kinh phí đã ứng và chuyển toàn bộ kinh phí đó sang cho các đơn 

vị thực hiện vượt tiến độ. 

5. Về thanh toán kinh phí xây dựng công trình 

- Thanh toán kinh phí công trình: Sau khi đã hoàn thành việc triển khai 

xây dựng công trình, các đơn vị hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán công trình 

gồm: 

+ Tờ trình đề nghị quyết toán kinh phí xây dựng công trình của các đơn vị; 

+ Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng có xác 

nhận của Ban điều hành Đề án (Thành viên phân công phụ trách địa bàn), đại 

diện Đoàn cấp huyện, đại diện chi nhánh Điện lực huyện, thị xã, thành phố và 

UBND xã, phường, thị trấn; địa phương thụ hưởng. 

+ Hóa đơn đỏ và chứng từ theo quy định của Nhà nước. 

6. Lưu ý trong quá trình triển khai xây dựng công trình 

- Đề nghị các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trước khi tổ chức 

xây dựng công trình phải có văn bản thỏa thuận với đơn vị Điện lực quản lý điện 

lưới tại địa phương. Phối hợp với Điện lực các huyện, thị xã, thành phố trong triển 

khai lắp đặt công trình “Ánh sáng đường quê” đảm bảo các quy định an toàn của 

ngành điện. 

- Trong quá trình triển khai công trình, không lắp đặt các biển tên công 

trình, bóng đèn hoặc các công cụ khác trên các trụ điện cao thế do Điện lực 

Quảng Trị quản lý; đảm bảo các yêu cầu về an toàn cho đoàn viên, thanh niên 

tham gia hoạt động.  

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

 

 

 

Công văn giới thiệu nhân sự tham gia xét trao Giải thưởng 15 tháng 10 và 

Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020 

-------- 

 

Ngày 14/9/2020, Ban điều hành đề án Công trình Thanh niên Ánh sáng 

đường quê ban hành Công văn số 89 -CV/BĐH về việc phân bổ kinh phí triển 

khai CTTN Ánh sáng đường quê đợt 1 năm 2020, với những nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, thông tin rộng rãi trong cán bộ Hội, hội viên, 

thanh niên về Giải thưởng “15 tháng 10” và Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” 

năm 2020 (Quy chế Giải thưởng đăng tải trên website: 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-1.html). 

2. Lựa chọn, giới thiệu cá nhân tham gia xét trao Giải thưởng “15 tháng 

10” và Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2020, cụ thể: 

2.1. Giải thưởng “15 tháng 10”  

- Về đối tượng, tiêu chuẩn 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-1.html
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Theo quy chế Giải thưởng “15 tháng 10” sửa đổi, bổ sung được ban hành 

theo Quyết định số 642-QĐ/TWH, ngày 29/7/2019 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương Hội LHTN Việt Nam. 

- Về số lượng: Mỗi đơn vị giới thiệu 01 cá nhân tiêu biểu tham gia xét 

chọn Giải thưởng. 

2.2. Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” 

- Về đối tượng, tiêu chuẩn 

Theo quy chế Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” ban hành theo Quyết 

định số 276-QĐ/TWH, ngày 31/7/2017 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương 

Hội LHTN Việt Nam. 

- Về số lượng: Mỗi đơn vị giới thiệu 01 cá nhân tham gia xét chọn. 

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

 

 

 

Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021 

 

Ngày 20/9/2020, Hội đồng đội tỉnh đã ban hành Chương trình số 186 - 

CTr/HĐĐ về Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 

- 2021, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. Chủ đề năm học 

Thiếu nhi Quảng Trị 

Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn 

II. Trọng tâm công tác 

1. Tập trung tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, tình yêu quê 

hương đất nước, giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu nhi trong và ngoài nhà 

trường gắn với triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo 

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

2015-2030”. Phát động và tổ chức các đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; 110 năm ngày Bác Hồ ra 

đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021); Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); Kỷ niệm 80 năm ngày thành 

lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021). 

2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thiếu nhi Quảng Trị thi đua làm theo 5 

điều Bác Hồ dạy” bằng nhiều hình thức mới, phong phú và đa dạng gắn với triển 

khai các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid- 19, chương trình 

giáo dục phổ thông mới, tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, 

trang bị kỹ năng thực hành xã hội hỗ trợ học sinh đạt được các phẩm chất và năng 

lực theo yêu cầu; chú trọng rèn luyện cho các em tính trung thực, biết sẻ chia. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2019 

- 2022. Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các công trình, phần việc, hoạt 

động tình nguyện gắn với tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ trẻ em, chú 

trọng tới trẻ em ở khu vực vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, biên giới, hải 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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đảo; các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi học tập, rèn luyện trong tình hình dịch bệnh 

Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. 

4. Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, trong 

đó, tập trung đồng bộ các giải pháp tuyên truyền để thiếu nhi, phụ huynh, người 

thân của các em nắm và hiểu được các quy định của Luật Trẻ em. Tham mưu 

cho tổ chức Đoàn các cấp duy trì và phát huy tốt vai trò thực hiện nhiệm vụ đại 

diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện 

chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.  

III. Một số chỉ tiêu năm học 2020 - 2021 

1.Chỉ tiêu 1: 100% Liên đội tổ chức cho các em đội viên, thiếu nhi đến với 

địa chỉ đỏ. 

2. Chỉ tiêu 2: 100% Liên đội có hoạt động, công trình, phần việc chào mừng 

kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 80 năm ngày thành lập 

Đội TNTP Hồ Chí Minh. 

3. Chỉ tiêu 3: 100% Hội đồng Đội cấp huyện có công trình măng non chào 

mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. 

4. Chỉ tiêu 4: 100% đội viên tham gia sinh hoạt chủ điểm nhân dịp kỷ 

niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. 

5. Chỉ tiêu 5: 100% Liên đội hỗ trợ ít nhất 10 thiếu nhi có hoàn cảnh khó 

khăn, trong đó đỡ đầu thường xuyên ít nhất 02 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 

6. Chỉ tiêu 6: 100% Liên đội có ít nhất 01 mô hình trong tổ chức hoạt động 

trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi. 

7. Chỉ tiêu 7:  Hội đồng Đội cấp tỉnh tổ chức ít nhất 01 hoạt động tập huấn 

kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội. 

8. Chỉ tiêu 8: 100% Hội đồng Đội cấp huyện tham gia Liên hoan các đội 

tuyên truyền măng non về Luật Trẻ em. 

9. Chỉ tiêu 9: Mỗi Hội đồng Đội cấp huyện xây dựng mới được ít nhất 01 

điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn. 

10. Chỉ tiêu 10: 100% Hội đồng Đội cấp huyện tổ chức ít nhất 02 lớp dạy 

bơi an toàn, phòng chống đuối nước miễn phí cho thiếu nhi. 

IV. Nhiệm vụ, giải pháp 

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Thiếu nhi Quảng Trị 

thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”  

2. Công tác xây dựng Đội 

3. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi 

4. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện 

Luật Trẻ em 

5. Công tác phối hợp; kiểm tra, giám sát 

V. Nội dung chủ điểm theo từng tháng (Có danh mục kèm theo) 

VI. Các hoạt động trọng tâm, tập trung 

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

 

 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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Phần 7: 

THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT 

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 9 

----- 

1. Rút ngắn thời gian nghỉ hè của giáo viên phổ thông từ năm học 

2020 - 2021 

Nghị định 84/2020/NĐ-CP của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Giáo dục quy định thời gian nghỉ hè của nhà giáo được quy định cụ thể 

như sau: 

Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 

dục phổ thông, trường chuyên biệt là 08 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm; 

Thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo viên trường trung cấp và giảng viên 

trường cao đẳng là 06 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm; 

Thời gian nghỉ hè hàng năm của giảng viên cơ sở giáo dục đại học được 

thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học; 

Trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng chống thiên tai, dịch bệnh hoặc 

trường hợp cấp bách, thời gian nghỉ hè của các đối tượng trên do Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quyết định theo thẩm quyền.  

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 01/9/2020. 

2. Thu phí cách ly người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 1/9 

Đây là nội dung Thông báo 313/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính 

phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống 

dịch COVID-19 chiều ngày 27/8/2020. 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải bố trí các cơ sở cách ly 

đáp ứng yêu cầu của người nhập cảnh, không phân biệt người nước ngoài và 

người Việt Nam: Đồng ý mở rộng thực hiện việc cách ly tại cơ sở lưu trú có thu 

phí. Giao Bộ Công an, chính quyền các địa phương, nhất là ngành y tế thực hiện 

giám sát chặt chẽ việc cách ly tại cơ sở lưu trú, bảo đảm yêu cầu phòng, chống 

dịch. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế 

khẩn trương hướng dẫn gấp để thực hiện: Từ ngày 01/9/2020 thu phí đối với tất 

cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ở tất cả các nơi cách ly. Chi phí 

khám chữa bệnh tiếp tục do ngân sách nhà nước chi trả theo Khoản 2 Điều 48 

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. 

3. Nâng mức hỗ trợ chi phí chữa bệnh nghề nghiệp 

Có hiệu lực từ ngày 15/9, Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc quy định: Hỗ trợ 100% chi phí 

khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành tại thời điểm người lao động khám bệnh nghề nghiệp;  và chữa bệnh nghề 

nghiệp tại thời điểm người lao động chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định của 

Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả; số lần hỗ trợ tối đa đối 

với mỗi người lao động là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần. 
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Như vậy, so với Nghị định 37/2016/NĐ-CP thì Nghị định mới đã nâng mức hỗ 

trợ chi phí chữa bệnh nghề nghiệp lên 100% thay vì 50% như trước đây. Mặt 

khác, bổ sung thêm đối tượng được hưởng là “thân nhân người lao động bị bệnh 

nghề nghiệp” thay vì chỉ giới hạn là người lao động bị bệnh nghề nghiệp như 

trước đây./. 

4. Cưỡng ép kết hôn phạt đến 20 triệu đồng 

Theo Nghị định 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia 

đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, có hiệu lực từ ngày 

01/9/2020 thì phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu 

về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; Kết hôn hoặc 

chung sống như vợ chồng giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi;  Cưỡng ép kết hôn 

hoặc lừa dối kết hôn; cưỡng ép ly hôn hoặc lừa dối ly hôn;  Lợi dụng việc kết 

hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước 

ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục đích khác mà 

không nhằm mục đích xây dựng gia đình;  Lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh 

nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục 

đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân. 

Cũng tại Nghị định này, quy định tăng mức phạt với người đang có vợ 

hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác từ 3-5 triệu 

đồng, thay vì 1-3 triệu đồng như hiện nay. 

Mức phạt tương tự cũng áp dụng với người đang có vợ hoặc có chồng mà 

kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người 

mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ. 

(Nguồn:http://dangcongsan.vn/thoi-su/mot-so-chinh-sach-noi-bat-co-hieu-luc-

tu-thang-9-562717.html) 

 

 

 

 

Phần 8: 

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11/2020 

------ 

 

- Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh triển khai, tổ chức các phong trào hành động 

cách mạng, các công trình thanh niên của tuổi trẻ, các hoạt động văn hóa văn 

nghệ, thể dục thể thao chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị 

lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng; phát động thi đua và đăng ký công trình 

thanh niên chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Các cấp bộ Đoàn tăng cường 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. 

http://dangcongsan.vn/thoi-su/mot-so-chinh-sach-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-9-562717.html
http://dangcongsan.vn/thoi-su/mot-so-chinh-sach-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-9-562717.html
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- Tiếp tục thông tin các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác Đoàn 

- Hội - Đội đến với đoàn viên, thanh niên.  

- Tiếp tục triển khai học tập 04 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn 

viên; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên năm 2020; Giải pháp xây dựng 

giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; Cung cấp kiến thức về bảo vệ nền tảng 

tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 

tình hình mới. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên,  thanh niên chấp hành tốt 

pháp luật, hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam 9/11, tích cực tuyên truyền các hoạt động phòng, chống tội phạm, phong 

trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuyên truyền các giá trị văn hóa truyền 

thống của dân tộc, các chuẩn mực đạo đức trong gia đình; Luật phòng chống ma 

túy, Luật giao thông đường bộ, phòng chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và 

trẻ em, Luật an ninh mạng…. 

- Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai, nâng cao tinh thần chủ 

động, ý thức sẵn sàng ứng phó với những biến đổi bất thường của thời tiết, hạn 

chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, thông tin các hoạt động đầu tư, 

nâng cấp, nạo vét kênh mương, hệ thống tiêu thoát nước, tránh ngập úng cục bộ. 

Tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ, tai nạn đuối nước, tai nạn thương 

tích cho trẻ em; thông tin công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, 

tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. 

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

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

xuyên báo cáo với lãnh đạo để xử lý kịp thời.  

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

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

tộc, của Đoàn - Hội - Đội: Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công 

(07/11); Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (09/11); Ngày thành lập Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam (18/11); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Kỷ niệm 80 

năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11); Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-

ghen (28/11)... 

- 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, 
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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  

 

  


