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Phần 1:
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
---------Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc
về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam như giải phóng dân tộc, xây
dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, con con người...
Trong những tư tưởng ấy, đại đoàn kết dân tộc là một nội dung cốt lõi, làm nên
dấu ấn quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách
mạng Việt Nam. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Người đã được Đảng Cộng
sản Việt Nam vận dụng thành công trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc
và xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ đổi mới cũng như trong cuộc chiến
chống Covid-19 hiện nay.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là hệ thống những luận
điểm, nguyên tắc, phương pháp tập hợp quần chúng nhân dân, tổ chức lực lượng
cách mạng nhằm phát huy cao nhất sức mạnh tolớn của toàn dân tộc. Trong lịch
sử tư tưởng của Việt Nam, đã có nhiều người nhắc đến đoàn kết dân tộc nhưng
đến Hồ Chí Minh, đoàn kết trở thành đại đoàn kết toàn dân.
Đoàn kết có thể hiểu là sự tập hợp, kết thành một khối thống nhất, cùng
hoạt động vì một mục đích chung nào đó. Còn đại đoàn kết là đoàn kết rộng
rãi, tức muốn nhấn mạnh tới thành phần, quy mô, lực lượng của khối đoàn
kết. Đại đoàn kết có thể nhân lên sức mạnh to lớn của cả một dân tộc như Hồ
Chí Minh khẳng định: “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số
nhân dân, mà đại đa số nhân dân là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân
dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết.Nó cũng như cái nền của nhà,
cái gốc của cây.Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp
nhân dân khác”.
Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, có thể nhận thấy cụm từ “đoàn kết”
được Người nhắc tới hơn hai nghìn lần và cụm từ “đại đoàn kết” được nhắc tới
hơn tám mươi lần. Điều đó nói lên sự quan tâm của Người đối với vấn đề đoàn
kết, đại đoàn kết ở mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh lịch sử.
Đoàn kết là một truyền thống quý báu của nhân dân tộc Việt Nam.
Khái quát quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng
định đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Do đó, Người
luôn kêu gọi mọi người, nhất là cán bộ phải luôn trân trọng truyền thống ấy và
giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc như giữ gìn “con ngươi trong mắt
mình”. Người nói: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và
của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn
kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.
Đại đoàn kết là tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó liên minh
giữa nông dân, công nhân và trí thức là nòng cốt.
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Với tư tưởng “lấy dân làm gốc”, Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của
nhân dân và sức mạnh đoàn kết của nhân dân: “Trong bầu trời không có gì quý
bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của
nhân dân”. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân có một nội hàm rất rộng, để
chỉ tất cả mọi con dân của nước Việt Nam nói chung. Do đó, đại đoàn kết dân
tộc trongtư tưởng Hồ Chí Minh là đoàn kết tất cả các tầng lớp nhân dân, các giai
cấp, các chính đảng, đoàn thể, các dân tộc, tôn giáo, kể cả những người trước
đây lầm đường lạc lối nhưng đã biết hối cải, quay về với chính nghĩa của dân
tộc. Đoàn kết trong tư tưởng của Người là đoàn kết rộng rãi, mở rộng và tranh
thủ tất cả những lực lượng và bộ phận có thể tranh thủ sức mạnh của họ: “Bất kỳ
ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, thì dù những
người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với
họ. Ai có tài, có sức, có đức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì
ta đoàn kết với họ”.
Theo Hồ Chí Minh, cốt lõi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân dân
lao động mà trước hết là nông dân, công nhân. Người khẳng định: “Đại đoàn kết
tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là
công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của
đại đoàn kết.Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây.Nhưng đã có nền vững,
gốc tốt, còn phải đoàn kết với các tầng lớp nhân dân lao động khác”. Trong các
tầng lớp nhân dân lao động khác mà Hồ Chí Minh nhắc đến, Người chú trọng
đến đội ngũ trí thức vì đó là những người có thể giúp cho nước nhà phát triển và
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Người viết: “Trong sự nghiệp cách
mạng, trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, lao động trí óc có một vai trò
quan trọng và vẻ vang; và công, nông, trí cần phải đoàn kết chặt chẽ thành một
khối”. Như vậy, khác với các nhà cách mạng tiền bối khi chỉ nhìn ra vai trò của
giai cấp nông dân hoặc tầng lớp sĩ phu trí thức, Hồ Chí Minh đã thấy được vai
trò to lớn của quần chúng nhân dân lao động và chỉ ra sự cần thiết phải đoàn kết,
tập hợp họ thành một khối thống nhất, cùng với các giai cấp, lầng lớp khác để
tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là tư tưởng tiến bộ của Hồ Chí
Minh, trên cơ sở kế thừa quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của
quần chúng nhân dân và thể hiện tầm nhìn xa trộng rộng của Người về việc phát
huy sức mạnh toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng.
Đại đoàn kết là một chiến lược quan trọng của cách mạng, là nhân tố
quyết định mọi thành công
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết không phải là ý muốn chủ
quan, cảm tính mà là một chiến lược quan trọng của cách mạng nhằm tập hợp
sức mạnh của toàn dân tộc để giành lấy thành công. Người từng khẳng
định: “Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính
trị”. Điều này có nghĩa là đoàn kết là một chiến lược lâu dài của cách mạng,
không phải là một thủ đoạn được áp dụng trong một tình huống nào đó. Do đó,
đại đoàn kết dân tộc vừa là mục đích, vừa là nhiệm vụ hàng đầu mà sự nghiệp
cách mạng cần hướng tới.
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Trong quá trình khảo nghiệm thực tế, Người đã nhận ra rằng: “Sử dạy cho
ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập,
tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm
lấn”; “Không đoàn kết thì suy và mất.Có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta
phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà”(9).
Trong nhiều bài nói và viết, Người luôn nhấn mạnh đến luận điểm: Đoàn kết là
sức mạnh, đoàn kết là một lực lượng vô địch. Từ đó, Người đi đến khẳng định
một vấn đề có tính chất giống như một chân lý của thời đại: “Đoàn kết, đoàn kết,
đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”.
Xuất phát từ thực tiễn Việt Nam là một nước nhỏ, còn nghèo, dân số ít lại
thường xuyên phải đối mặt với nhiều kẻ thù xâm lược vốn có ưu thế về vật chất,
phương tiện chiến tranh, Hồ Chí Minh luôn khẳng định chỉ có quy tụ được sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc mới có thể tạo nên sức mạnhto lớn để đương đầu
và chiến thắngkẻ thù. Người đã từng khẳng định bằng một niềm tự hào về sức
mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam: “Toàn dân Việt Nam chỉ có một lòng:
Quyết không làm nô lệ, chỉ có một ý chí: Quyết không chịu mất nước, chỉ có
một mục đích: Quyết kháng chiến để tranh thủ thống nhất và độc lập cho tổ
quốc. Sự đồng tâm của đồng bào ta đúc thành một bức tường đồng vững chắc
xung quanh Tổ quốc. Dù địch hung tàn, xảo quyệt đến mức nào, đụng đầu nhằm
bức tường đó, chúng cũng phải thất bại”.
Phương thức để thực hiện đại đoàn kết dân tộc là thống nhất những điểm
tương đồng, khắc chế những điểm khác biệt.
Không chỉ khẳng định vai trò của đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh còn
chỉ ra phương thức để thực hiện sự đoàn kết rộng rãi đến các tầng lớp, giai cấp
nhân dân. Người cho rằng, mỗi giai cấp, tầng lớp đều có đặc điểm riêng về lối
sống, trình độ, nhận thức: “Cố nhiên, dân chúng không nhất luật như nhau.
Trong dân chúng, có nhiều tầng lớp khác nhau, trình độ khác nhau, ý kiến khác
nhau.Có lớp tiền tiến, có lớp chừng chừng, có lớp lạc hậu”.Sự khác biệt đó đôi
khi tạo nên những mâu thuẫn, xung đột về lợi ích giữa họ.Tuy nhiên, để quy tụ
họ thành một khối đại đoàn kết, cần phải tìm kiếm, trân trọng và phát huy những
điểm tương đồng, thống nhất để khắc chế, giải quyết các điểm khác biệt, mâu
thuẫn. Hồ Chí Minh đã nhận ra yếu tố tương đồng để quy tụ sức mạnh của cả
dân tộc làsự phản ánh khát vọng cháy bỏng của mọi người Việt Nam yêu nước,
đó là tinh thần: “Hy sinh tiền bạc, thời gian và cả máu vì lợi ích các dân tộc bị
áp bức; tóm lại, phải vị tha và không ích kỷ, phải tuân thủ theo phương châm
“TỔ QUỐC TRÊN HẾT” ở mọi nơi và mọi lúc”(13).Việc tìm ra sợi dây kết nối
mọi tầng lớp, giai cấp của Việt Nam là tinh thần yêu nước đã giúp Hồ Chí Minh
mau chóng tập hợp được sức mạnh của quần chúng, tạo thành một khối đại đoàn
kết vững chắc. Đây là thành quả cách mạng to lớn mà không phải vị lãnh tụ nào
cũng có được.
Điều đặc biệt là Hồ Chí Minh không chỉ đưa ra tư tưởng đại đoàn kết mà
còn trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ở
thời đại Hồ Chí Minh, các tầng lớp, giai cấp nhân dân ở mọi vùng miền của Tổ
quốc, kể cả đồng bào sinh sống ở nước ngoài đã cùng chung tay đoàn kết, thống

5
nhất, tạo thành sức mạnh to lớn để Việt Nam lần lượt chiến thắng được kẻ thù
xâm lược, thực hiện được mục tiêu độc lập cho dân tộc và tự do cho nhân dân.
Đây cũng là điểm đặc sắc vừa làm nên giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa làm
cho tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành “kim chỉ nam” để dẫn dắt, lãnh đạo cách
mạng Việt Nam.
Vận dụng trong cuộc chiến chống COVID-19
Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã từng bước vào nhiều cuộc
chiến với quy mô, tính chất khác nhau. Từ cuối năm 2019, có một cuộc chiến
không có tiếng súng nhưng lại rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của
người dân trên phạm vi toàn cầu. Đó là cuộc chiến chống Covid-19.
Ngay từ khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên (ngày 22/1/2020), Việt Nam đã
xác định đây là một dịch bệnh nguy hiểm, có khả năng ảnh hưởng đến nhiều
người, trên phạm vi rộng nên cần phải nêu cao tinh thần: Chống dịch như chống
giặc. Sự chủ động đó đã giúp cho Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp hữu
ích.Một trong những giải pháp đã mang lại hiệu quả cao là huy động sự tham gia
của đông đảo nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong công tác phòng,
chống Covid-19.
Chủ trương của Đảng, Chính phủ huy động sức mạnh toàn dân tộc tham
gia phòng, chống dịch.
Khi ca bệnh đầu tiên xuất hiện không lâu, ngày 29/1/2020,Ban Bí thư
đã ban hành công văn số 79-CV/TW gửi các tỉnh, thành phố, các cơ quan Trung
ương yêu cầu phải coi phòng, chống dịch là nhiệm vụ “trọng tâm, cấp bách”.
Từ đó, kêu gọi toàn thểnhân dân cả nước đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và
hành động để tham gia chống dịch với quyết tâm cao, nỗ lực lớn.
Ngày 30/3/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra lời
kêu gọi toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua
mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19. Lời kêu gọi nêu rõ:
“Với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, tôi kêu gọi
toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy
đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả
những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống
dịch bệnh”. Lời kêu gọi giống như một lời hiệu triệu khơi dậy tinh thần đoàn
kết của cả dân tộc trong công tác phòng, chống dịch.
Để cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch và có thêm nguồn
lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội,
ngày 17/3/2020 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
ra Lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”. Mục đích của
Lời kêu gọi là phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng của toàn thể
nhân dân Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch.
Tỏa sáng truyền thống đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong công tác
phòng, chống dịch
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, kế thừa truyền thống đại
đoàn kết của dân tộc và hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ, nhân dân
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Việt Nam lại cùng chung tay, đồng lòng chống dịch. Tất cả tỉnh, thành phố, bộ,
ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đều nhiệttình,tích cực
tham gia phòng, chống dịch.
Đi đầu là lực lượng cán bộ, nhân viên ngành Y tế. Họ đã không kể ngày
đêm tham gia xét nghiệm, sàng lọc, cứu chữa bệnh nhân bị mắc Covid-19. Mặc
dù cũng có không ít nhân viên y tế bị nhiễm bệnh nhưng với tinh thần “tất cả vì
cộng đồng”, các y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch đã nêu cao tinh thần đoàn
kết, chia sẻ những khó khăn, vất vả trong các khu điều trị cách ly để hàng ngày,
hàng giờ cứu chữa người bệnh. Đặc biệt, có nhiều sinh viên ngành y mặc dù
chưa tốt nghiệp nhưng đã tình nguyện tham gia chống dịch tại địa phương cũng
như xung phong đến những vùng dịch lớn để tăng cường cho các y, bác sĩ.
Lực lượng cán bộ các cấp, các ngành tại địa phương đã đồng sức, đồng
lòng ngày đêm rà quét, khoanh vùng dập dịch tại các khu dân cư. Ở khắp cả
nước, đã có nhiều Tổ Covid cộng đồng với sự tham gia của nhiều cán bộ cơ sở
như công an, dân phòng, mặt trận, phụ nữ, thanh niên... Nhiều doanh trại quân
đội được trưng dụng làm cơ sở cách ly cho nhân dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ sẵn
sàng vào rừng nhường lại nơi ăn, chốn ở cho nhân dân có điều kiện tốt để cách
ly. Trong các doanh trại cách ly của quân đội, người cán bộ, chiến sĩ vừa là
người hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng quy định của Nhà nước về cách ly tập
trung song họ cũng giống như những người thân trong gia đình, luôn sẵn sàng
giúp đỡ những người cách ly mỗi khi họ cần. Có thể nói, chưa bao giờ các doanh
trại quân đội lại được sưởi ấm tình quân dân đến thế!
Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị của Việt
Nam đã cùng vào cuôc để chung tay bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân
dân. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
nhân dân cả nước không chỉ đóng góp công sức mà còn tích cực đóng góp tiền
bạc, vật chất cho công tác phòng, chống dịch. Ở nhiều nơi trên khắp đất nước đã
hình thành các ATM đặc biệt như ATM gạo, ATM mì, ATM khẩu trang và
nhiều của hàng 0 đồng. Nhiều người dân, trong đó có cả những ca sĩ, người mẫu
vốn chỉ quen ánh đèn sân khấu nhưng cũng đã chung tay phát đồ ăn, nhu yếu
phẩm miễn phí cho nhân dân vùng dịch. Đã có nhiều bếp ăn từ thiện được mọc
lên khắp nơi để lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia, tình đoàn kết của nhân dân
Việt Nam. Hiếm có một đất nước nào mà có sự tham gia đông đảo, đầy trách
nhiệm của Đảng, Chính phủ và các tầng lớp nhân dân trong cuộc chiến chống
covid-19 như Việt Nam.
Biểu tượng cao đẹp nhất cho tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam
trong cuộc chiến chống đại dịch là Quỹ Vaccine. Quỹ được thành lập ngày
26/5/2021 để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự
nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các
nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu,
sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vacccine phòng, chống Covi-19 cho
nhân dân.
Ngay khi vừa thành lập, Quỹ Vaccine đã nhanh chóng nhận được sự đồng
tình, ủng hộ của đông đảo nhân dân trong cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước
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ngoài. Chỉ trong một thời gian ngắn, Quỹ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, to
lớn không chỉ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn... mà còn của các
tầng lớp nhân dân, trong đó có nhiều em nhỏ, nhiều cụ già, cán bộ hưu trí và
đông đảo kiều bào ở nước ngoài. Cho đến nay, Quỹ Vaccine đã tiếp nhận được
8.000 tỉ đồng số tiền đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Số
tiền mà các tổ chức, cá nhân đóng góp không chỉ có giá trị vật chất mà còn thể
hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, cộng đồng trách nhiệm của nhân dân với Đảng
và Chính phủ.Điều đó giúp cho Việt Nam tiếp tục được thế giới đánh giá cao
trong việc phát huy được sức mạnh của cả dân tộc trong cuôc chiến chống đại
dịch.
Cuộc chiến chống Covid-19 phía trước còn rất nhiều cam go với sự xuất
hiện của nhiều ổ dịch mới, với những biến thể có tốc độ lây lan mạnh. Điều đó
tiếp tục gây nên những khó khăn rất lớn cho Việt Nam và nhiều nước trên thế
giới.Tuy nhiên, với tinh thần đại đoàn kết, sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt
Nam sẽ tiếp tục được nhân lên và trở thành động lực to lớn để nhân dân ta vượt
qua những khó khăn, thử thách. Hơn bao giờ hết, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại
đoàn kết dân tộc đã được Đảng, Chính phủ kế thừa và phát huy có hiệu quả
trong cuộc chiến chống đại dịch./.

(Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo)
(Link:https://tuyengiao.vn/theo-guong-bac/van-dung-tu-tuong-ho-chi-minh-vedai-doan-ket-dan-toc-trong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-134724)
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Phần 2:
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ DIỄN RA
------Phát động Tuần lễ thi đua cao điểm kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Hội LHTN Việt Nam với chủ đề “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi 2021 - Áo
xanh hành động đẩy lùi COVID-19” của tuổi trẻ Quảng Trị

Link: http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10129?tab=tab1
Chương trình “Triệu túi an sinh” - Hướng đến người dân có hoàn cảnh
khó khăn tại các khu vực phong tỏa trên địa bàn thành phố Đông Hà

Link: http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10182?tab=tab1
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Thiếu nhi Quảng Trị: “Vui Tết Trung thu - Chung tay vượt qua đại dịch”

Link: http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10195?tab=tab1
Chiến dịch truyền thông “Trend anti COVID - Áo xanh
hành động đẩy lùi COVID"

Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/158240692544207
5
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Trao tặng 1.500 balo học sinh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn huyện Triệu Phong, Hải Lăng

Link: http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10201?tab=tab1
Sôi nổi các hoạt động của tuổi trẻ Quảng Trị hỗ trợ các em học sinh
tựu trường trong mùa dịch

Link: http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10132?tab=tab1
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Nhiều công trình phần việc trong tuần cao điểm thi đua kỷ niệm 65 năm
ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2021)

Link: http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10166?tab=tab1
Tuổi trẻ Quảng Trị đồng loạt ra quân
Ngày chủ nhật xanh lần thứ 4, năm 2021

Link: http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10183?tab=tab1
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Hoàn tất bàn giao hạng mục hỗ trợ sáng kiến phát triển kinh tế đợt 1

Link: http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10229
Phần 3:
CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM THÁNG 10/2021
-------1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền
thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021)
2. Tiếp tục tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19
3. Tổ chức tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021
4. Phối hợp tổ chức các hoạt động Hãy làm sạch biển
5. Triển khai một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm
kỳ 2022-2027
6. Triển khai xây dựng Kênh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thanh niên khởi
nghiệp Quảng Trị online.
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Phần 4
GƯƠNG SÁNG THANH NIÊN TRONG “MÙA” DỊCH
------Xem F0 như người thân
Thời gian qua, tình hình
COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức
tạp.Số trường hợp dương tính với
SARSCoV-2 (F0) được đưa vào cách
ly, điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa
Lao và Bệnh phổi tăng.Thực tế ấy
khiến công việc của các bác sĩ, nhân
viên y tế vốn đã khó khăn, áp lực nay
càng vất vả hơn. Thế nhưng, thử thách
đó không làm vơi giảm nhiệt huyết
trong bác sĩ Trương Thị Hằng, sinh
năm 1990, Trưởng Khoa Khám bệnh,
Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh
phổi tỉnh.
Gắn bó với bệnh nhân lao và
bệnh phổi ngót nghét 6 năm, chị
Trương Thị Hằng đã quá quen với những đêm trắng cấp cứu cho bệnh nhân; vừa
làm bác sĩ chuyên khoa vừa làm “chuyên gia tâm lý”; chịu sự kỳ thị từ một số
người chưa hiểu công việc của mình… Từ khi COVID-19 phát sinh, thử thách
đến với bác sĩ Hằng và đồng nghiệp nhiều thêm.Gần như mọi việc gia đình, con
cái của họ đều phải nhờ sự hỗ trợ của người thân.
Bác sĩ Trương Thị Hằng và đồng nghiệp biết rằng nếu không xem F0 như
người thân thì khó làm tốt nhiệm vụ. Sau khi nhập viện, các F0 cần được theo
dõi, chăm sóc, điều trị thường xuyên vì bệnh có thể trở nặng nhanh. Vì vậy, các
y, bác sĩ phải túc trực suốt ngày đêm.Dưới lớp đồ bảo hộ, sức lực của họ như bị
hút cạn. “Ban đầu, ai cũng có chút lo lắng về nguy cơ lây nhiễm và nhiều thứ
khác. Song, khi đã vào guồng quay công việc, tất cả nỗi lo đều tan biến. Điều
đọng lại duy nhất trong tâm trí chúng tôi là làm thế nào giúp F0 khỏi bệnh”.
Hầu hết F0 nhập viện với tâm trạng hoang mang, lo sợ, thậm chí hoảng
loạn. Vì vậy, bác sĩ Trương Thị Hằng và đồng nghiệp không đơn thuần điều trị
theo phác đồ mà còn phải tiếp “liều thuốc” tinh thần. Công việc ấy có khi kéo
dài cả tuần lễ.Cũng từ đây, bác sĩ Hằng và đồng nghiệp biết nhiều F0 có hoàn
cảnh rất khó khăn, rồi lặng thầm tìm cách giúp đỡ.
Nói về công việc đang làm, bác sĩ Trương Thị Hằng chia sẻ, đến giờ, đã
quen với khó khăn, thử thách, áp lực trong công việc. Ở tuyến đầu chống dịch,
giây phút hạnh phúc nhất của chị là nhìn thấy các F0 khỏi bệnh về đoàn tụ với
gia đình.
-------
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Hết lòng “vì dân phục vụ”
Đến giờ, Đại úy Cao Tất
Linh, sinh năm 1990, Phó Bí thư
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
cùng đoàn viên, thanh niên không
thể nhớ hết số hoạt động, phong
trào mình đã tổ chức, tham gia để
chung tay phòng, chống COVID19. Luôn nêu cao tinh thần “vì
nước quên thân, vì dân phục vụ”,
họ không cho phép mình đứng
ngoài “cuộc chiến” với đại dịch.
Cách đây tầm 2 năm, khi
COVID-19 phát sinh, cùng với
các thủ lĩnh đoàn Công an tỉnh,
Đại úy Cao Tất Linh đã tham mưu
thành lập tổ cán bộ, chiến sĩ trẻ
xung kích phòng, chống dịch. Điều khiến Đại úy Linh rất vui là chủ trương ấy
đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao, 100% đoàn viên, thanh niên Công
an tỉnh tình nguyện góp sức. Từ điểm mốc này, dấu ấn của cán bộ, chiến sĩ trẻ
trong giúp dân phòng, chống COVID-19 đậm nét hơn. Mới đây, 50 đoàn viên,
thanh niên Công an tỉnh đã đăng ký vào Thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ,
sẵn sàng lên đường khi có sự điều động của Bộ Công an.
Là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đại úy Cao Tất Linh hiếm
khi vắng mặt trong hoạt động phong trào. Cùng các thủ lĩnh đoàn, anh Linh từng
lặn lội lên các chốt phòng, chống COVID-19 ở khu vực biên giới để thăm hỏi,
động viên, tặng quà cho lực lượng chức năng. Anh và đoàn viên, thanh niên
cũng thường xuyên đến hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên trực chốt cách
ly tập trung, cách ly y tế, phong tỏa tạm thời. Từ sự nỗ lực của Đại úy Linh và
đồng đội, nhiều người dân gặp khó khăn do COVID-19 đã được “tiếp sức”.
Trong tháng ngày miệt mài góp sức chống dịch, kỷ niệm đáng nhớ của
Đại úy Cao Tất Linh là lần dẫn đoàn đưa hàng vào Thành phố Hồ Chí Minh hỗ
trợ lực lượng chức năng và người dân. Trước đó, được sự chỉ đạo của lãnh đạo
Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã huy động hơn 5
tấn gạo, 1 tấn đường, 3 tạ bột ngọt, 5 tạ cá khô, 400 chai dầu ăn… với tổng trị
giá khoảng 200 triệu đồng. Với tinh thần xung kích, Đại úy Linh cùng một số
đoàn viên đã lên 3 chiếc xe chở nặng hàng hóa nghĩa tình đi vào “tâm dịch”.
“Chuyến đi mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc.Tôi dặn lòng phải cống hiến
nhiều hơn cho “cuộc chiến” với COVID-19 và nỗ lực khơi thêm nhiệt huyết
trong tuổi trẻ Công an tỉnh”, Đại úy Linh chia sẻ.
-----------
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Miệt mài làm “việc không công”
Hơn 1 năm trước, tôi gặp
Hoàng Bùi Yến Nhi, sinh năm
1991, Bí thư Chi đoàn Khu phố 9,
Phường 1, thành phố Đông Hà. Bấy
giờ, Nhi là một trong những shipper
mẫn cán phục vụ khu cách ly tập
trung tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào
tạo cũ. Bất kể đêm ngày, mưa nắng,
hễ người dân ở khu cách ly tập
trung nhờ mua nhu yếu phẩm, hàng
hóa, cô lại lên đường.“Nhiều người
hỏi em có mệt không khi làm “việc
không công”.Em bảo, mệt nhưng
vui. Được góp sức trẻ để phòng,
chống COVID-19 là em vui rồi”,
Yến Nhi chia sẻ.
Sau lần gặp gỡ ấy, tôi lại hạnh ngộ Hoàng Bùi Yến Nhi trong nhiều hoạt
động, phong trào của tuổi trẻ thành phố Đông Hà như: Tuyên truyền phòng,
chống COVID-19; phát khẩu trang miễn phí cho người dân; hướng dẫn bà con
cài đặt bluezone, khai báo y tế, dán mã QR-Code… Các hoạt động tiếp sức cho
tuyến đầu chống dịch ít khi vắng bóng Nhi. Điều đặc biệt là dù ở đâu, làm gì,
Nhi cũng luôn nở nụ cười thân thiện.
Gần đây, Hoàng Bùi Yến Nhi thường xuyên đứng bếp nấu những món ăn
ngon tặng cho các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Để làm tròn nhiệm vụ, Nhi
cùng các đoàn viên, thanh niên khác phải bỏ khá nhiều thời gian, công sức.
Chăm chút cho từng món ăn, Nhi và các bạn rất vui khi mang niềm vui đến với
các bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng chức năng.
Như nhiều người, Hoàng Bùi Yến Nhi cũng gặp nhiều khó khăn do
COVID-19. Tuy nhiên, điều đó không ngăn Nhi đến với các hoạt động chung
tay phòng, chống COVID-19 của tuổi trẻ. Từ lâu, cô đã quen thức khuya, dậy
sớm làm những “việc không công” vì cộng đồng.
Link:http://www.baoquangtri.vn/Chinh-tri/modid/415/ItemID/160785/title/Gopsuc-tre-chongdich?fbclid=IwAR21rJhgnXEZqGutA82TRgm0BIEOqJCyiPEqGKGOPeOr2Iz
7vy-1s3rQbg0
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Phần 5:
THEO DÒNG LỊCH SỬ
------1. Kỷ niệm 101 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 04/10/2021), 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 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 10/10/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻvề cuộc đời, sự nghiệp và công lao,
đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ với sự nghiệp cách mạng của Đảng,
dân tộc nói chung và công tác tổ chức xây dựng Ðảng, công tác ngoại giao nói
riêng.
- Tuyên truyền về phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Lê
Đức Thọ - người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng, một
trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc học tập và noi theo
tấm gương sáng ngời của một người cộng sản kiên cường, suốt đời trung thành,
tận tuỵ với nước, với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn có tinh
thần tiến công, lạc quan cách mạng, chủ động, quyết đoán và sáng tạo; hết lòng
thương yêu đồng đội, đồng chí và đồng bào của đồng chí Lê Đức Thọ.
3. Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam
(15/10/1956-15/10/2021)
- Tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên và xã hội về truyền
thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam và các tầng lớp thanh niên Việt Nam;
thông qua các hoạt động giúp hội viên, thanh niên tự hào về lịch sử, truyền
thống cách mạng vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam, giáo dục hội viên, thanh
niên ý thức phấn đấu vươn lên, lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước, nêu cao
tinh thần xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.
- Đẩy mạnh triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và các chương
trình của Hội LHTN Việt Nam, củng cố hệ thống tổ chức Hội tại cơ sở, nâng cao
năng lực của đội ngũ cán bộ Hội.
- Tuyên truyền lịch sử, truyền thống anh hùng của hội viên, thanh niên và
Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị, những thành tựu của công tác Hội và
phong trào thanh niên Quảng Trị trong những năm qua.
4. Kỷ niệm 101 năm ngày sinh nhà thơ Chế Lan Viên (23/10/1920 23/10/2021)
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- 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.
5. Kỷ niệm 97 năm ngày sinhĐại 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
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 52-HD/TĐTN-XDĐ, ngày 30/3/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớnvà sự kiện
quan trọng trong năm 2021)

Phần 6:
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị
lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
-------Ngày 15/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 252KH/TĐTN-XDĐ về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027,
với những nội dung cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
Đại hội Đoàn các cấp thực hiện 04 nội dung sau:
1. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 và
xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh
thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.
2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn
toàn quốc lần thứ XII và dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên trực tiếp.
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3. Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.
4. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.
IV. VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP
1. Dự thảo văn kiện
2. Tổ chức thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội
V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH
1. Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành
2. Độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành Đoàn các cấp
3. Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành
4. Cơ cấu Ban Chấp hành Đoàn các cấp
5. Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội
6. Số lượng đại biểu Đại hội Đoàn các cấp
VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
1. Thời gian tổ chức đại hội điểm các cấp
- Đại hội điểm cấp cơ sở: Hoàn thành trước ngày 15/02/2022.
- Đại hội điểm cấp huyện: Hoàn thành trước ngày 15/4/2022.
2. Thời gian tổ chức đại hội Đoàn các cấp
Đại hội có thể chia làm 02 phần, gồm: Nội dung trực tuyến và nội dung
trực tiếp tại hội trường. Nội dung trực tiếp tại hội trường đảm bảo không vượt
quá thời gian sau:
- Đại hội cấp cơ sở: Không quá 01 ngày, hoàn thành chậm nhất trước
ngày 31/5/2022.
- Đại hội cấp huyện: Không quá 1,5 ngày, hoàn thành chậm nhất trước
ngày 15/8/2022.
- Đại hội cấp tỉnh: Không quá 02 ngày, dự kiến tổ chức trong tháng
9/2022.
Link tải văn bản:http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html

Kế hoạch tuổi trẻ Quảng Trị ứng phó với các cấp độ dịch COVID-19
trong tình hình mới
-------Ngày 09/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 250KH/TĐTN-XDĐ về tuổi trẻ Quảng Trị ứng phó với các cấp độ dịch COVID-19
trong tình hình mới, với những nội dung cụ thể như sau:
I. CÁC CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19
- Cấp độ 1: Xuất hiện ca bệnh mắc, lây lan trong cộng đồng nhưng các ổ
dịch khu trú, chưa lây lan rộng trên địa bàn tỉnh (dưới 200 người mắc COVID-19).
- Cấp độ 2: Dịch lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng, các ổ dịch lây lan
trên địa bàn tỉnh (từ 200 đến 1.000 người mắc COVID-19).
- Cấp độ 3: Dịch lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng, lây lan rộng trên địa
bàn tỉnh (trên 1.000 người mắc COVID-19).
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II. NỘI DUNG GIẢI PHÁP
1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền
2. Thành lập các “Đội hình tình nguyện viên thường trực”
3. Tăng cường lực lượng các đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ các công
tác phòng, chống dịch trên địa bàn
4. Duy trì tổ chức các hoạt động, mô hình sáng tạo và tổ chức các hoạt
động thăm, tặng quà động viên lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch
COVID-19 và người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID19
5. Giải pháp theo từng cấp độ
Link tải văn bản:http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html

Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022
-------Ngày 10/9/2021 Hội đồng Đội tỉnh ban hành Chương trình số 301CTr/HĐĐ về Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022, với
những nội dung cụ thể như sau:
I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC
Thiếu nhi Quảng Trị
Học tốt, chăm ngoan
Vui khỏe, an toàn
II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC
III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2021 – 2022
1.Chỉ tiêu 1: 100% Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phốcó mô hình
hoạt động dành cho đội viên lớn.
2.Chỉ tiêu2: 100% Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phốxây dựng mới
được ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn; tổ chức ít
nhất 02 lớp dạy bơi miễn phí.
3. Chỉ tiêu3: Hội đồng Đội cấp tỉnhtriển khai xây dựng ít nhất 01 mô hình
không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội.
4. Chỉ tiêu4: 100% Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phốtổ chức tập
huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ chỉ huy Đội, phụ trách Sao Nhi đồng.
5. Chỉ tiêu 5: 100% Liên đội có công trình, phần việc chào mừng Đại hội
Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.
6. Chỉ tiêu 6:100% Liên đội tổ chức sinh hoạt chủ đề “Mỗi tuần một câu
chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.
7. Chỉ tiêu 7: 100% Liên đội tổ chức cho các em đội viên, thiếu nhi đến
với địa chỉ đỏ.
8. Chỉ tiêu 8: 100%Liên đội hỗ trợ ít nhất 10 thiếu nhi có hoàn cảnh khó
khăn, xây dựng ít nhất 03 mô hình “Cùng bạn đến trường”.
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9. Chỉ tiêu9: 100% Liên đội tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày hội “Em
làm Kế hoạch nhỏ”.
10. Chỉ tiêu 10: 100% Liên đội xây dựng hòm thư“Điều em muốn nói” tại
trường học.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Đổi mới phương thức triển khai phong trào và các hoạt động chăm sóc,
hỗ trợ thiếu nhi trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp
2. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Thiếu nhi Quảng Trị thi
đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”
3. Công tác xây dựng Đội
4. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi
5. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng, triển khai
thực hiện Luật Trẻ em
6. Công tác phối hợp; kiểm tra, giám sát
Link tải văn bản:http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào
thanh niên trường học, năm học 2021 - 2022
-------Ngày 10/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Chương trình số
21-CTr/TĐTN-TTNTH về Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học,
năm học 2021 - 2022, với những nội dung cụ thể như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1. 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh
niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 04 bài học lý luận chính trị.
2. 100% Đoàn trường học tổ chức thành lập có hiệu quả Câu lạc bộ Lý
luận trẻ.
3. 100% Đoàn Thanh niên các trường có ít nhất 01 công trình thanh niên
chào mừng Đại hội Đoàn của đơn vị.
4. 100% Đoàn Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX tổ chức diễn
đàn“Xây dựng tình bạn đẹp -Nói không với bạo lực học đường”; “Tuần lễ thanh
niên trường học nói không với ma tuý”.
5. Mỗi Đoàn trường học có ít nhất 20% đoàn viên, thanh niên trường học
đề xuất ý tưởng, sáng kiến.
6. 100% Đoàn trường học tổ chức ít nhất 02 hoạt động thúc đẩy tinh thần
khởi nghiệp dành riêng cho học sinh, sinh viên.
7. 100% Đoàn cấp huyện có ít nhất 01 đội hình tình nguyện “Hoa phượng
đỏ” năm 2022; 100% Đoàn Thanh niên các trường Cao đẳng, các cơ sở giáo dục
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nghề nghiệp hệ Trung cấp tổ chức chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè
xanh” năm 2022.
8. 100% Đoàn Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX tổ chức hoạt
động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh.
9. Phấn đấu, vận động ít nhất 04 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên có
hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.
10.100% Đoàn trường học tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn
trường học, tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp cho cán bộ Đoàn
trường học.
11.Giới thiệu ít nhất 150 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; ít
nhất 50đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; mỗi huyện,
thị, thành Đoàn kết nạp từ 1 - 2 Đảng viên theo mô hình “Đảng viên tuổi 18”.
III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP
1. Công tác giáo dục
2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng
3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên
4. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên trường học hội nhập quốc tế
5. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng
Link tải văn bản:http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html

Công văn triển khai các hoạt động tuổi trẻ Quảng Trị chung tay
đẩy lùi đại dịch COVID-19 trong tình hình mới
-------Ngày 20/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 1506KH/TĐTN-PTTN về việc triển khai các hoạt động tuổi trẻ Quảng Trị chung tay
đẩy lùi đại dịch COVID-19 trong tình hình mới, với những nội dung cụ thể như
sau:
1. Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên và
người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch
COVID-19, trọng tâm là triển khai có hiệu quả Chiến dịch truyền thông “Trend
anti COVID - Áo xanh hành động đẩy lùi COVID” thông qua ứng dụng Tiktok
hoặc các nền tảng khác và đăng tải trên facebook, zalo… nhằm tuyên truyền
hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch.
2. Phát huy vai trò chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa
phương theo phương châm “4 tại chỗ”; huy động các đội hình thanh niên tình
nguyện tham gia hỗ trợ tại các chốt kiểm tra y tế, chốt kiểm soát phòng, chống
dịch và các điểm tiêm chủng vắc xin trên địa bàn tỉnh.
3. Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc vận động nguồn lực xã hội
hóa, các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu để tổ chức các hoạt động hưởng
ứng Chương trình “Triệu túi an sinh” tặng cho người dân có hoàn cảnh khó
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khăn trên địa bàn thành phố Đông Hà đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16
và các khu cách ly, khu vực phong tỏa tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
4. Triển khai Chương trình “Cùng em học trực tuyến” tại các địa phương
đang thực hiện giãn cách xã hội, bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, học sinh
đang học theo hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh.
Link tải văn bản:http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html

Công văn tổ chức Đại hội Đoàn trong các Trường THPT, Trung tâm
GDNN-GDTX, nhiệm kỳ 2021 - 2022
-------Ngày 24/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 1509KH/TĐTN-TTNTH về việc tổ chức Đại hội Đoàn trong các Trường THPT,
Trung tâm GDNN-GDTX, nhiệm kỳ 2021 - 2022, với những nội dung cụ thể
như sau:
1. Hướng dẫn Đại hội
Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn bám sát Hướng dẫn số 81HD/TWĐTN-BTC, ngày 01/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tổ
chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và các nội dung được quy định tại
Công văn này (có Hướng dẫn kèm theo).
2. Nội dung Đại hội
Đoàn Trường học tổ chức Đại hội với 02 nội dung sau:
2.1. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Trường nhiệm kỳ
2020 - 2021 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và
phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2021 - 2022 (bám sát Kế hoạch năm học 2021 2022 của ngành giáo dục, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên
trường học, năm học 2021 - 2022 của Ban Thường vụ các huyện, thị, thành
Đoàn);
2.2. Bầu Ban Chấp hành khóa mới.
Đối với nội dung bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đoàn cấp trên và góp ý,
đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và
dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên: Đại hội Đoàn Trường không thực hiện
nội dung này, giao lại Ban Chấp hành Đoàn khóa mới tổ chức Hội nghị Ban
Chấp hành để bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn cấp trên sau khi có
thông báo phân bổ số lượng, thành phần đại biểu dự Đại hội và tham gia góp ý
dự thảo văn kiện khi có yêu cầu của Đoàn cấp trên.
3. Về nhân sự Đại hội
3.1. Về số lượng
3.2.Về tiêu chuẩn nhân sự
3.3.Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội
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4. Công tác đại biểu
- Đối với Chi Đoàn (kể cả Chi đoàn cơ sở): Tổ chức Đại hội đoàn viên.
- Đối với Đoàn trường (Đoàn cơ sở): Căn cứ tình hình thực tế, Ban Chấp
hành Đoàn Trường, nhiệm kỳ 2020 - 2021 xin ý kiến cấp ủy, Ban Giám hiệu
Nhà trường, Ban Giám đốc Trung tâm để có phương án tổ chức phù hợp với tình
hình thực tế tại đơn vị và tình hình phòng, chống dịch COVID-19, tuy nhiên số
lượng đại biểu triệu tập ít nhất 60 đại biểu.
5. Về tiến bộ thời gian: Đại hội Chi đoàn hoàn thành trước 10/10/2021;
Đại hội Đoàn Trường hoàn thành trước ngày 30/10/2021.
Link tải văn bản:http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html

Công văn tổ chức các hoạt động kỷ niệm
60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)
-------Ngày 06/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 1488 CV/TĐTN-XDĐ về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở
đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), với những nội dung cụ
thể như sau:
1. Tuyên truyền về bối cảnh lịch sử và đường lối, chủ trương của Đảng
trong việc quyết định mở tuyến đường chiến lược quan trọng trên biển; khẳng
định đây là một trong những con đường huyết mạch để vận chuyển người và vũ
khí đến các chiến trường xa ở miền Nam, những nơi mà đường Hồ Chí Minh
trên dãy Trường Sơn chưa thể vươn tới góp phần làm nên thắng lợi trong cuộc
kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc; tuyên truyền về những cống hiến,
hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ “Đoàn tàu không số” đã làm nên
trang sử oanh liệt của dân tộc ta, một thiên anh hùng ca bất tử, tô thắm truyền
thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc; đồng thời giáo dục lịch sử truyền thống
cách mạng, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho các thế hệ hôm nay và mai sau
quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. (Có đề cương tuyên truyền kèm theo)
2.Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “60 năm – Huyền thoại Đường
Hồ Chí Minh trên biển” (tháng 10/2021) với các nội dung như: Tìm hiểu về lịch
sử, truyền thống anh hùng của dân tộc, Quân đội và của Hải quân nhân dân Việt
Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; những chiến công huyền
thoại của Đoàn tàu không số và Đường Hồ Chí Minh trên biển; phối hợp với các
đơn vị lực lượng vũ trang tại địa phương tổ chức các diễn đàn, tọa đàm với chủ
đề “Theo dấu tích Đoàn tàu không số - Học kỳ trên biển”; tổ chức phát động các
phong trào, hoạt động hướng về biển, đảo trong đoàn viên, thanh niên; tiếp tục
hưởng ứng Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”... trên các phương
tiện thông tin đại chúng, trên trang mạng xã hội của các cấp bộ Đoàn dưới dạng
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thiết kế, đăng tải inforgraphic, trailer giới thiệu đợt hoạt động kỷ niệm 60 năm
Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển, các tuyến bài về các sự kiện gắn liền
với đường Hồ Chí Minh trên biển...; tuyên truyền về hoạt động hướng về biển,
đảo của tuổi trẻ trong khoảng thời gian từ ngày 01/9 đến 31/10/2021, cao điểm
là tháng 10/2021.
3.Tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi thiết kế sản
phẩm truyền thông “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển” và
hành trình trực tuyến “Theo dấu tích Đường Hồ Chí Minh trên biển” (Có thể lệ
Cuộc thi kèm theo).
Link tải văn bản:http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html

Công văn triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu
Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
-------Ngày 06/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 1491 CV/TĐTN-XDĐ về việc triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại
hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, với những nội dung cụ thể như sau:
1. Đối tượng, thành phần tham gia
- Đối tượng: 100% cán bộ, đoàn viên tham gia cuộc thi; khuyến khích,
vận động thanh niên tham gia.
- Các đơn vị Đoàn cấp huyện có hoạt động hưởng ứng đồng loạt cuộc thi theo
chi đoàn, đoàn cơ sở và triển khai tuyên truyền hình ảnh hoạt động hưởng ứng trên
fanpage của đơn vị.
2. Nội dung thi
- Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
- Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện
Đại hội XIII của Đảng.
- Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng.
- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026.
- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa
XII và một số nội dung khác về Đại hội.
- Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng.
3. Hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi
- Vòng thi Tuần (hình thức trực tuyến trên app Thanh niên Việt Nam)
được diễn ra trong 05 tuần với thời gian như sau:
+ Tuần 1: 15/9/2021 - 26/9/2021
+ Tuần 2: 27/9/2021 - 03/10/2021

25
+ Tuần 3: 04/10/2021 - 10/10/2021
+ Tuần 4: 11/10/2021 - 17/10/2021
+ Tuần 5: 18/10/2021 - 24/10/2021
- Vòng thi đội tuyển: Dự kiến tổ chức trong các ngày 01/11, 03/11, 05/11,
07/11, 09/11, 11/11, 13/11, 15/11/2021.
- Vòng thi Bán kết: Dự kiến tổ chức ngày 22/11 và 24/11/2021.
- Vòng thi Chung kết (hình thức đối kháng sân khấu): Dự kiến tổ chức
ngày 10/12/2021.
Link tải văn bản:http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html

Phần 7:
THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 9
------1. Giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 13/2021/TT-NHNN
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày
5/12/2013 ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam.
Thông tư 13/2021/TT-NHNN được ban hành để tiếp tục có chính sách hỗ
trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 và triển khai thực hiện Nghị
quyết 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền
vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Theo đó, các giao dịch
thanh toán điện tử liên ngân hàng sẽ được giảm 50% phí giao dịch.Thời gian áp
dụng đến hết 30/6/2021.
Thông tư 13/2021/TT-NHNN này có hiệu lực từ ngày 1/9/2021. Thông tư
này cũng bãi bỏ Thông tư số 19/2020/TT-NHNN ngày 30/12/2020 sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 26 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban
hành biểu phí dịch vụ thanh, toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Người tham gia bảo hiểm xã hội có thêm nhiều quyền lợi
Từ ngày 1/9/2021 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực.
Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH có nhiều quy định mới liên quan trực tiếp đến
quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đó là:
- Bổ sung thêm trường hợp vợ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ
điều kiện hưởng chế độ thai sản thì chồng vẫn được hưởng trợ cấp một lần khi
vợ sinh con (trước đây chỉ quy định vợ không tham gia bảo hiểm xã hội thì
chồng mới được nhận khoản tiền này).
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- Bổ sung thêm trường hợp phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, đồng thời là người giao kết hợp
đồng lao động từ 01 tháng trở lên.
- Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên thì chế độ thai sản được
hưởng tính theo số lượng con đã sinh, không kể còn sống hay đã mất (trước đây
chỉ giải quyết chế độ thai sản cho con còn sống)...
3. Nghị định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Nghị định số 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, quy
định rõ nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại, hoặc xây dựng
công trình khác và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm
thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.
Nghị định số 69/2021/NĐ-CP quy định rõ nhà chung cư thuộc diện phải
phá dỡ để xây dựng lại, hoặc xây dựng công trình khác theo quy hoạch quy định
gồm:
- Nhà chung cư phải phá dỡ khẩn cấp do sự cố, thiên tai, cháy nổ theo quy
định của pháp luật.
- Nhà chung cư cũ chưa hết niên hạn sử dụng nhưng có kết luận kiểm định
của cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh thể hiện các kết cấu chịu lực chính xuất
hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể, có nguy cơ sập đổ, không đáp ứng điều kiện
tiếp tục sử dụng, cần phải di dời khẩn cấp các chủ sở hữu, người sử dụng nhà
chung cư. Các nhà chung cư bị hư hỏng nặng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật
phòng cháy chữa cháy; cấp, thoát nước, xử lý nước thải; cấp điện, giao thông nội
bộ không đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành
hoặc có nguy cơ mất an toàn trong vận hành, khai thác sử dụng cần phải phá dỡ.
- Nhà chung cư bị hư hỏng một trong các cấu kiện kết cấu chính của công
trình, gồm móng, cột, tường, dầm, xà không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình
thường…
Nghị định số 69/2021/NĐ-CP cũng nêu rõ phương án bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà
chung cư. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/9/2021.
4. Điều chỉnh mức thu phí trong công tác an toàn thực phẩm
Thông tư số 67/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 19/9/2021.
Đối tượng nộp phí gồm tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu,
xuất khẩu thực phẩm khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền
thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an
toàn thực phẩm; thẩm định cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu;
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm… Thông tư quy
định cụ thể các mức phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận,
công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Thông tư số 67/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/9/2021,
quy định:
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- Trường hợp tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan
nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí được để lại 70% số
tiền phí thu được, để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định; nộp
30% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.
- Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước không được khoán chi
phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định phải nộp toàn bộ số tiền phí thu
được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động cung cấp
dịch vụ và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu
theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.
(Nguồn:https://phunuvietnam.vn/nhung-chinh-sach-moi-ve-kinh-te-cohieu-luc-tu-thang-9-2021-20210901083627742.htm)
Phần 8:
ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11/2021
------ Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai tổ chức học tập, quán triệt
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII; triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Đẩy mạnh tổ chức học tập chuyên đề năm 2021 theo Kết luận số 01KL/TW của Bộ Chính trị: “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh,
hạnh phúc”.
- Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật đặc biệt là các
hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam.
- Tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi), Chiến lược
phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là tham mưu
chính sách cho thanh niên.
- Tiếp tục tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng
đầu năm 2021. Đặc biệt quan tâm tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên, bà
con nhân dân các nội dung Chỉ thị số 15, 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ và
Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục
tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cung cấp kịp
thời, chính xác các thông tin về tình hình dịch COVID-19 và các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân; tăng
cường tuyên truyền qua các hình thức trực quan sinh động; qua mạng xã hội
(Fanpage, Facebook, Zalo,...) do tổ chức Đoàn - Hội - Đội quản lý; thông qua
các bản tin, tài liệu sinh hoạt chi Đoàn...
- Khuyến khích các cơ sở Đoàn đăng tải các ý tưởng, sáng kiến sáng tạo
của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đề xuất lên website và facebook của
đơn vị về những sáng kiến góp triển khai chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại
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hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020
- 2025; sáng kiến phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị.
- 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.
- 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, đặc
biệt Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên
Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, cũng như công tác hợp tác quốc tế trong
phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo Việt
Nam, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng
biển và hải đảo, chủ trương, lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong
giải quyết các tranh chấp; nêu bật sự đoàn kết quyết tâm của toàn Đảng, toàn
quân, toàn dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của
Tổ quốc.
- Tiếp tục nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng, các thông tin dư luận
xã hội, nhất là các thông tin dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội, thường
xuyên báo cáo với lãnh đạo để xử lý kịp thời.
- Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức hoạt động hưởng ứng các Ngày lễ kỷ
niệm: 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); Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11);
Kỷ niệm 201 năm Ngày sinh Ph.Ăngghen (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,
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

