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Phần 1:
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên
---------Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên - những người kế cận của Đảng, thể
hiện tầm nhìn chiến lược với lực lượng thừa kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tình
cảm, sự quan tâm, chăm lo, dìu dắt của Người dành cho thanh niên luôn là nguồn
động lực, khích lệ ý chí tinh thần nghị lực vươn lên chiếm lĩnh những tầm cao
mới của các thế hệ thanh niên trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước hiện nay.
Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh 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. Trong thư gửi thanh niên và nhi
đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến (tháng 1 năm 1946), Người viết: “Một năm
khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã
hội”. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn dành tình cảm đặc biệt cho
thanh niên, quan tâm bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện thế hệ cách mạng cho đời
sau.
Trong bài nói chuyện tại hội nghị chuyên đề sinh viên quốc tế họp tại Việt
Nam (01-9-1961) chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Thời đại này là thời đại vẻ vang
của thanh niên. Mà thanh niên phải là những đội xung phong trên các mặt trận
chính trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật. Thanh niên đã thực hiện những điều mơ ước
của loài người từ bao thế kỷ”. Người khẳng định: Không có việc gì khó. Chỉ sợ
lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên.
Bác khen ngợi, biểu dương, kỳ vọng vào thanh niên, trong bản Di chúc lịch
sử, sau khi nói về Đảng, Bác nhận định “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt,
mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ”. Đồng
thời, Người thẳng thắn phê bình, nhắc nhở số thanh niên không biết quý trọng
công lao của các thế hệ đi trước và yêu cầu cần tích cực giáo dục, dìu dắt thanh
niên: Có số thanh niên không biết sự gian nan, cực khổ cũ. Các đồng chí già phải
kể lại cho họ nghe. Đó là một cách giáo dục thanh niên. Cố gắng dìu dắt thanh
niên; không nên công thần, không nên tiêu cực. Người chỉ rõ: Bồi dưỡng thế hệ
cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết và nhắc nhở:
Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành
những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng vừa “chuyên. Cần
“giáo dục thanh niên ta rèn luyện một chí khí kiên quyết quật cường, một tâm lý
quả cảm xung phong, tin tưởng vào tương lai của Tổ quốc, vào lực lượng của nhân
dân, hy sinh lợi ích riêng cho lợi ích chung của dân tộc”.
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”. Trong bài nói
chuyện với nam nữ thanh niên học sinh các trường trung học Nguyễn Trãi, Chu
Văn An và Trưng Vương (Hà Nội) Bác đã 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
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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 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. Người chỉ rõ: “Thanh niên bây giờ là một thế hệ vẻ vang, vì
vậy cho nên phải tự giác tự nguyện mà tự động cải tạo tư tưởng của mình để xứng
đáng với nhiệm vụ của mình. Tức là thanh niên phải có đức, có tài. 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 lợi gì cho loài người".
Để thực sự là thế hệ tương lai của nước nhà Bác yêu cầu: Thanh niên cần
phải có tinh thần và gan dạ sáng tạo, cần phải có chí khí hăng hái và tinh thần tiến
lên, vượt mọi khó khăn, gian khổ để tiến mãi không ngừng. Cần phải trung thành,
thật thà, chính trực. Những điều nên chống: Thanh niên cần phải chống tâm lý tự
tư tự lợi, chỉ lo lợi ích riêng và sinh hoạt riêng của mình. Chống tâm lý ham sung
sướng và tránh khó nhọc. Chống thói xem khinh lao động, nhất là lao động chân
tay. Chống lười biếng, xa xỉ. Chống cách sinh hoạt ủy mị. Chống kiêu ngạo, giả
dối, khoe khoang.
Người cho rằng giáo dục thanh niên không thể tách rời mà phải liên hệ chặt
chẽ với những cuộc đấu tranh của xã hội. Những kiến thức được trang bị ở trường,
ở lớp, thanh niên phải vận dụng ngay vào thực tiễn “Khi ở nhà, phải thương yêu
cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ về công việc, giúp đỡ về tinh thần (học được điều gì về
tình hình trong nước và thế giới thì nói lại cho cha mẹ nghe). Ở trường thì phải
đoàn kết, giúp đỡ anh chị em, thi đua học tập. Phải đoàn kết giữa thầy và trò, làm
cho trường mình luôn luôn tiến bộ. Ở xã hội: các cháu có thể giúp được nhiều việc
có ích. Thí dụ: tuyên truyền vệ sinh, giúp đỡ các em nhi đồng, xung phong dạy
bình dân học vụ...”.
Người yêu cầu phải kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
trong việc giáo dục thanh niên. Tại buổi khai mạc Trường Đại học nhân dân Việt
Nam (19-01-1955), Người chỉ rõ: “Trường học, gia đình và đoàn thể thanh niên
phải liên hệ chặt chẽ trong việc giáo dục thanh niên. Thanh niên phải chuyên tâm
học hành và công tác, nhưng cũng cần có vui chơi. Vui chơi lành mạnh là một bộ
phận trong sự sinh hoạt của thanh niên,…phải chú ý đến giáo dục tư tưởng, thái
độ, hoạt động và sinh hoạt hằng ngày của thanh niên để kịp thời khuyến khích,
uốn nắn, sửa chữa”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên - những người kế cận của Đảng, thể
hiện tầm nhìn chiến lược với lực lượng thừa kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tình
cảm, sự quan tâm, chăm lo, dìu dắt của Người dành cho thanh niên luôn là nguồn
động lực, khích lệ ý chí tinh thần nghị lực vươn lên chiếm lĩnh những tầm cao
mới của các thế hệ thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước hiện nay.
(Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng)
(Link:http://www.xaydungdang.org.vn/Home/tutuonghochiminh/2017/10360/T
u-tuong-Ho-Chi-Minh-ve-thanh-nien.aspx)
Phần 2:
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MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ DIỄN RA
------'San sẻ yêu thương cùng người miền Trung'

Link: https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1348053092210794

Tuổi trẻ Quảng Trị tích cực tham gia các hoạt động giúp nhân dân
khắc phục mưa lũ; phối hợp với các đơn vị thăm, tặng quà hỗ trợ
người dân Quảng Trị bị thiệt hại do lũ lụt
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Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6733?tab=tab1
Link:http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6709?tab=tab1

6
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6696?tab=tab1
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6753?tab=tab1
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6754?tab=tab1
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6758?tab=tab1
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6760?tab=tab1
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6766?tab=tab1
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6767?tab=tab1
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6770?tab=tab1
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6772?tab=tab1
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6782?tab=tab1
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6788
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6795
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6807
Tuổi trẻ Nghệ An thăm, tặng quà cho bà con vùng lũ Quảng Trị

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6771?tab=tab1

Thành Đoàn Cần Thơ: Hỗ trợ gần 500 triệu đồng
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cho nhân dân huyện Gio Linh và Hải Lăng

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6781?tab=tab1
Tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và khen thưởng cán bộ Đoàn, đoàn viên
xuất sắc trong trong phòng chống bão lũ

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6791
Tỉnh Đoàn thăm động viên và tặng Bằng khen cho thanh niên dũng cảm
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tham gia giải cứu tàu Vietship 01 gặp nạn

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6710?tab=tab1
Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn cho các
thanh niên dũng cảm và trao tặng áo phao cho các đội hình thanh niên
tình nguyện cứu trợ tại Quảng Trị

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6739?tab=tab1
Trao tặng 30 suất quà động viên chủ các mô hình phát triển kinh tế
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trong thanh niên thiệt hại sau lũ lụt

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6746?tab=tab1
“Áo xanh” giúp bà con nhân dân sau lũ
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Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6780?tab=tab1
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KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THAM GIA PHÒNG,
CHỐNG, HỖ TRỢ NHÂN DÂN TRONG ĐỢT MƯA LŨ LỊCH SỬ
THÁNG 10 NĂM 2020
(tính tới ngày 31/10/2020)
1. Hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau mưa lũ
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống
thông tin tuyên truyền của Đoàn Thanh niên, chỉ đạo 100% các cấp bộ Đoàn cập
nhật thường xuyên các thông tin từ các kênh dự báo thời tiết chính thống, các
thông tin cảnh báo của chính quyền các cấp trên website của Đoàn và các trang
mạng xã hội; thực hiện các bản tin phát thanh qua loa phát thanh tại địa phương,
giúp thông tin về tình hình mưa bão được cập nhật thường xuyên và truyền đi rộng
rãi. Đặc biệt, cập nhật liên tục các địa chỉ đường dây nóng liên hệ hỗ trợ người
dân trong mưa lũ. Tuyên truyền về hoạt động của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên
thanh niên hỗ trợ nhân dân và các gương “Tuổi trẻ dũng cảm” giúp nhân dân khắc
phục lụt bão...
2. Công tác huy động lực lượng thanh niên, các đội hình thanh niên
xung kích hỗ trợ cứu hộ, cứu trợ
Để kịp thời hỗ trợ các lực lượng địa phương ứng cứu kịp thời trong tình
hình mưa lũ phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo thành lập các đội hình
phản ứng nhanh ứng phó trước, trong và sau mưa lũ. Kết quả, thành lập 365 đội
hình tình nguyện ứng phó với mưa lũ với gần 3.285 đoàn viên, hội viên tham gia
các hoạt động cứu trợ khắc phục hậu quả lũ lụt. Các đội hình phối hợp với các lực
lượng chức năng và lực lượng quân sự địa phương hỗ trợ các công tác: Vận động,
di dân đến vùng an toàn; giúp nhân dân vận chuyển tài sản lên cao; cùng lực lượng
chức năng địa phương cứu nạn trong mưa bão; tổ chức các đoàn hỗ trợ ứng cứu
kịp thời nhân dân; hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, thực phẩm cho bà con nhân dân;
hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản trong và sau mưa lũ. Tiêu biểu như: các Đoàn
cơ sở phối hợp với các tổ chức, cá nhân nấu cơm, đưa cơm; đội thuyền cứu hộ của
xã Phong Bình huyện Gio Linh; xây dựng hệ thống thông tin cứu hộ cứu trợ của
đồng chí Nguyễn Đức Thiện - Bí thư chi đoàn Sở Ngoại vụ; “ca nô 0 đồng” cứu
hộ của đoàn viên Lê Văn Đinh, Cam Hiếu, Cam Lộ.
3. Công tác vận động nguồn lực hỗ trợ nhân dân khắc phục bão lụt
- Cấp tỉnh: Tính đến ngày 31/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã khâu nối,
vận động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị từ các địa phương triển khai các hoạt
động hỗ trợ bà con nhân dân, các mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm
chủ bị ảnh hưởng do mưa lũ 16.700 suất quà (bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm),
tổng kinh phí hơn 8.4 tỷ đồng (Có danh mục kèm theo). Phối hợp tổ chức thăm
hỏi các mô hình phát triển kinh tế thanh niên sau lũ và hỗ trợ 30 suất quà, mỗi
suất trị giá 01 triệu đồng cho các thanh niên bị thiệt hại nặng về tài sản do mưa lũ
gây ra. Tổ chức trao tặng các trang thiết bị hỗ trợ cho các đội hình thanh niên tình
nguyện cứu trợ người dân bị lũ lụt tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh
như: Áo phao, loa cầm tay, xuồng cứu hộ... phục vụ hỗ trợ, giúp đỡ người dân,
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trao tặng quà, sách vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh, hỗ trợ các trường
học trong mưa lũ.
- Cấp huyện: 100% các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc vận
động nguồn lực, triển khai rộng rãi các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ người dân kịp
thời trong thời điểm cấp bách này với các hình thức như: trao tặng các nhu yếu
phẩm, lương thực, nước uống, quần áo, thuốc chữa bệnh; nấu cơm và đưa cơm
đến từng hộ bị cô lập trong lũ; tặng áo phao cho các đội hình tình nguyện, bà con
nhân dân vùng lũ; vận động các xuồng hơi, cano cứu hộ… với hơn 20.100 suất
quà tổng kinh phí hơn 05 tỷ đồng.
4. Tham mưu trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho các thanh
niên quên thân mình cứu người dân trong bão
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã kịp thời tham mưu trình Ban Bí thư Trung
ương Đoàn trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn cho đồng
chí Trần Xuân Cường, thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh; đồng chí
Phan Xuân Đức, đoàn viên chi đoàn thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu
Phong; đồng chí Lê Xuân Trí, đoàn viên chi đoàn thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa,
huyện Triệu Phong; Đồng chí Nguyễn Hữu Tùng, cán bộ Công an huyện Triệu
Phong; đồng chí Lê Đại Nhân, đoàn viên chi đoàn thôn Tân Mỹ, xã Vĩnh Giang,
Vĩnh Linh; truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” đồng chí Thượng úy Trương
Văn Thắng, công an viên, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa vì đã không quản
ngại thân mình cứu người trong đợt lũ lịch sử vừa qua.
5. Công tác hỗ trợ vệ sinh, dọn dẹp sau bão
Ban thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn huy động lực lượng
đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhân dân tại các vùng bị
ảnh hưởng khắc phụ hậu quả mưa lũ với các hoạt động như: Tổ chức giúp dân thu
hoạch mùa màng, hoa màu, hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa, chuồng trại, trong
đó tập trung hỗ trợ người yếu thế, các cựu TNXP cô đơn, người già neo đơn,
trường học, trạm y tế… 100% Đoàn trường cũng tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường
học kịp thời để đón học sinh quay trở lại trường học sau bão. Tiêu biểu: huyện
Đoàn Cam Lộ phối hợp Đoàn thanh niên Công an tỉnh ra quân giúp bà con nhân
dân xã Cam Thủy thu hoạch 4,2 ha sắn; huyện Đoàn Vĩnh Linh huy động 100
đoàn viên, thanh niên các xã hỗ trợ nhân dân xã Vĩnh Sơn thu hoạch sắn và hoa
màu trên toàn địa bàn xã; thành Đoàn Đông Hà ra quân vệ sinh môi trường, hỗ trợ
vệ sinh nhà cửa cho các hộ gia đình yếu thế, cựu thanh niên xung phong cô đơn,
phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà xử lý nguồn nước cho nhân dân;
Huyện Đoàn Gio Linh huy động đoàn viên, thanh niên vận chuyển, bốc xếp lại
kho lúa hơn 100 tấn tại xã Trung Hải; huyện Đoàn Cam Lộ, huyện Đoàn Gio Linh
tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện từ các xã không ngập nước hỗ trợ các
xã ngập lụt; huyện Đoàn Hướng Hóa dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ huyện
Hướng Hóa để đón chiến sĩ hy sinh trong đợt lũ quét, sạt lở núi tại Đoàn Kinh tế
- Quốc phòng 337 trở về địa phương; hỗ trợ bà con nhân dân phơi sấy lúa sau mưa
bão...
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Công tác chuẩn bị triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện
khắc phục hậu quả lũ lụt

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6786?tab=tab1
Gặp mặt đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Trị tham dự Đại hội
Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6778?tab=tab1
Tổ chức Lớp tập huấn cán bộ Đoàn cấp huyện, cấp xã năm 2020
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Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6674?tab=tab1
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6660?tab=tab1
Tuổi trẻ Quảng Trị vinh dự tham gia Đại hội thi đua yêu nước
tỉnh Quảng Trị lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6659?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6663?tab=tab1
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Phần 3:
THEO DÒNG LỊCH SỬ
------1. Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh cụ Hoàng Văn Thụ lãnh đạo tiền bối
tiêu biểu của Đảng (04/11/1909 - 04/11/2020)
- Thân thế, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Văn
Thụ - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất đối với sự nghiệp cách mạng
của Đảng và dân tộc trong tham gia gây dựng, củng cố phong trào cách mạng Việt
Nam; Nhà lãnh đạo tận tụy vì nhiệm vụ, luôn chăm lo tới cơ sở và phong trào cách
mạng;
- Những bài học quý bái từ cuộc dời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí
Hoàng Văn Thụ về: Tinh thần yêu nước, giác ngộ lý tưởng cộng sản và kiên định
lập trường giai cấp công nhân; Phẩm chất đạo đức cao đẹp của người chiến sĩ
cộng sản; Tác phong của người lãnh đạo cách mạng; việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ trong sự nghiệp đổi mới
đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.
2. Kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công
(07/11/1917)
- Hoàn cảnh, diễn biến, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga.
- Cách mạng Tháng Mười Nga và Cách mạng Việt Nam: Cách mạng Tháng
Mười Nga đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam; Cách mạng Tháng
Mười Nga khởi đầu sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và toàn diện của Đảng, Nhà nước
và nhân dân Liên Xô đối với cách mạng Việt Nam.
- Kế thừa những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam kiên
định mục tiêu, lý tưởng của Đảng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc
đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
3. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt
Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 18/11/2020) và 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền
Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020)
- Tuyên truyền về quá trình hình thành và phát triển của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam; những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩđại của dân tộc, trở thành
một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
- Tuyên truyền về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Namtrong thời
kỳ mới; các hoạt động về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
4. Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)
- Tuyên truyền về bối cảnh, diễn biến, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh
nghiệm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940).
- Tuyên truyền về những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và các
tỉnh miền Nam đạt được; những thành tựu, điển hình nhân tố mới về xây dựng và
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…
5. Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)
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- Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với
sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân.
- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và
công cuộc đổi mới ở Việt Nam.
6. Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)
- Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày lễ hiến chương nhà giáo Việt Nam.
- Phẩm chất đạo đức cao đẹp của các nhà giáo Việt Nam qua các thời kỳ;
việc học tập và làm theo các tấm gương mẫu mực của các nhà giáo trong sự nghiệp
đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.
(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 4:
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Công văn triển khai lấy ý kiến góp ý văn kiện
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
-------Ngày 28/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 193KH/TĐTN-XDĐ về việc triển khai lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng, với những nội dung cụ thể như sau:
1. Nội dung các văn kiện góp ý
- Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021
- 2030.
- Dự thảo 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 - 2025.
- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
nhiệm kỳ Đại hội XII.
Các nội dung Văn kiện được đăng tải trên Website Tỉnh Đoàn theo địa chỉ:
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-6779
2. Hình thức triển khai
Tùy vào tình hình, điều kiện của các đơn vị để triển khai thực hiện, có thể tổ
chức góp ý tại các buổi sinh hoạt chi đoàn, Hội nghị của Đoàn hoặc góp ý trên
Website Tỉnh Đoàn theo địa chỉ: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/HienKe.aspx
3. Thời gian triển khai thực hiện: Từ ngày 29/10 đến ngày 04/11/2020.
4. Định hướng trọng tâm nội dung góp ý
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- Tầm nhìn và định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, 10
năm 2021 - 2030, vai trò của thế hệ trẻ trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ
trọng tâm và đột phá chiến lược nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
- Định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế; giáo dục và đào tạo;
khoa học và công nghệ; văn hóa, xã hội, con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ
môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối
ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh
đạo, cầm quyền của Đảng.
- Định hướng, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, dân
chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng
yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, tạo điều kiện cho thanh niên
xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp và giải pháp đối
với giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, doanh nhân, công tác dân tộc, tôn
giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.
- Định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chăm lo, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thiếu
niên, nhi đồng.
- Định hướng, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường và đổi mới phương thức lãnh
đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
- Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII
và chủ đề, quan điểm phát triển, mục tiêu chiến lược, các đột phá chiến lược trong
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030.
- Những vấn đề về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm
kỳ Đại hội XII liên quan đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh
niên.
Hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ Tuổi trẻ học đường Quảng Trị
với pháp luật” năm 2020
-------Ngày 28/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Hướng dẫn số 125TB/TĐTN-XDĐ về việc tổ chức “Tuần lễ Tuổi trẻ học đường Quảng Trị với pháp
luật” năm 2020, với những nội dung cụ thể như sau:
1. Chủ đề: “Tuổi trẻ học đường nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và
pháp luật”.
2. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Tuổi trẻ học đường Quảng Trị tích cực hưởng ứng "Tuần lễ tuổi trẻ học
đường Quảng Trị với pháp luật" (02-09/11/2020)
- Tuổi trẻ học đường Quảng Trị sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp
luật.
- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam.
- Tuổi trẻ học đường Quảng Trị gương mẫu, tự giác, chấp hành, bảo vệ
Hiến pháp và pháp luật.
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3. Thời gian, địa điểm: "Tuần lễ tuổi trẻ học đường Quảng Trị với pháp
luật" năm 2020 được tổ chức đồng loạt tại các trường THPT, Trung tâm GDTX GDNN trên địa bàn tỉnh từ ngày 02 - 09/11/2020.
4. Chỉ tiêu
- 100% Đoàn Trường THPT, Trung tâm GDTX - GDNN tổ chức hoạt động
hưởng ứng "Tuần lễ tuổi trẻ học đường Quảng Trị với pháp luật" năm 2020.
- 100% Đoàn trường học có hình thức tuyên truyền trực quan tại cổng
trường và địa điểm tổ chức hoạt động.
5. Nội dung hoạt động
Tùy điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị, các Đoàn trường học lựa chọn
các hoạt động để tổ chức hưởng ứng "Tuần lễ tuổi trẻ học đường Quảng Trị với
pháp luật" năm 2020 trong các nội dung sau:
- Tổ chức các chương trình sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền cho đoàn
viên, thanh niên trường học về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh
về công tác phòng, chống tội phạm. Tập trung tuyên truyền về Luật Thanh niên
2020; tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của thanh niên trường học
trong công tác phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, các tệ nạn xã hội, quy
định pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền
gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong trường học. Tổ chức diễn đàn
“Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, các buổi ngoại khóa
sử dụng mạng xã hội văn minh, an toàn; các sân chơi như Rung chuông vàng, hội
thi tìm hiểu, sân khấu hóa ... tuyên truyền pháp luật.
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức các hoạt động tuyên
truyền nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh về thực trạng, tác hại của ma
túy, bạo lực học đường, an toàn giao thông để cùng phối hợp phòng ngừa.

Thông báo Tuyển sinh lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính
dành cho cán bộ Đoàn năm 2021
-------Ngày 23/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Thông báo số 125TB/TĐTN-XDĐ về việc Tuyển sinh lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính
dành cho cán bộ Đoàn năm 2021, với những nội dung cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 học viên/lớp
2. Hệ đào tạo: Hệ tập trung
3. Thời gian
- Thời gian khai giảng: Dự kiến tháng 02/2021.
- Thời gian học tập: 06 tháng.
4. Đối tượng dự tuyển
- Cán bộ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện.
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- Bí thư Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở hoặc các đồng chí được quy hoạch chức
danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở.
5. Tiêu chuẩn dự tuyển
- Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.
- Đối với cán bộ Đoàn xã, phường, thị trấn: Dưới 35 tuổi (sinh năm 1987
trở về sau).
- Cán bộ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở khối
cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang: Dưới 30 tuổi (sinh năm 1991 trở
về sau).
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
6. Hồ sơ dự tuyển
- Đơn xin dự tuyển;
- Văn bản giới thiệu của cấp ủy hoặc chính quyền trực tiếp quản lý cán bộ;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C của Ban Tổ chức Trung ương Đảng năm
1998) có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của chính quyền địa phương hoặc
cơ quan nơi công tác.
- Bản sao văn bằng có chứng thực.
7. Địa điểm học
Trường Chính trị Lê Duẩn (Số 301B, đường Lê Duẩn, Phường Đông Lễ,
thành phố Đông Hà).
8. Thủ tục nhập học
Sau khi có kết quả xét tuyển, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ phối hợp với
Trường Chính trị Lê Duẩn có thông báo cụ thể sau.
Link tải văn bản: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020)
-------Ngày 22/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 195KH/TĐTN-XDĐ về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), với những nội dung
cụ thể như sau:
1. Tổ chức hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống vẻ vang
90 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
1.1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự hào Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh”
- Nội dung:
+ Tuyên truyền những đóng góp, cống hiến to lớn của tổ chức Đoàn và tuổi
trẻ Việt Nam cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Phản ánh sự quan tâm, chăm lo, rèn luyện của Đảng, Bác Hồ và toàn dân
tộc đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam.
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+ Khẳng định được vị trí, vai trò của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh
cũng như ý thức, trách nhiệm của người đoàn viên đối với tổ chức Đoàn và
xã hội.
- Cách thức tiến hành:
+ Cấp tỉnh:
Xây dựng đề cương, các bộ công cụ tuyên truyền ấn phẩm truyền thông trực
quan kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn và triển khai các hoạt động truyền
thông trên mạng xã hội.
Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề, diễn
đàn, tọa đàm với chủ đề “Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.
+ Cấp huyện:
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong các cấp bộ Đoàn, tổ chức sinh
hoạt chi đoàn, diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
và xem phim tư liệu.
Tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn; tuyên dương đoàn viên, thanh niên
tiêu biểu; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo cho cán bộ, đoàn viên có hoàn
cảnh khó khăn.
Chỉ đạo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng hoạt động truyền thông“Tự hào
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” trên mạng xã hội.
- Thời gian: Triển khai thực hiện từ tháng 01 - 03/2020.
1.2. Triển khai cuộc thi tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”
- Nội dung: Tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
phát huy trí tuệ của đoàn viên, thanh niên góp ý xây dựng, hiến kế những mô hình
giải pháp hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
- Cách thức tiến hành: Triển khai cuộc thi theo Kế hoạch của Trung ương
Đoàn (bao gồm 2 hình thức thi trực tuyến và thi viết) trên mạng xã hội.
+ Cấp tỉnh: Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện
+ Cấp huyện: Thực hiện công tác tuyên truyền, đôn đốc các cơ sở Đoàn,
đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng cuộc thi.
- Thời gian: Ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện từ tháng 01 - 03/2020.
2. Tổ chức hoạt động chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh
2.1. Phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày tuổi trẻ Quảng Trị thi đua
chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, triển khai công
trình thanh niên cấp tỉnh và 90 công trình thanh niên các cấp
- Nội dung: Xây dựng các công trình thanh niên gắn với thực hiện các
chương trình, chủ đề công tác lớn trong năm như: Các hoạt động xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông; các
hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng, các công trình tham gia giải quyết
khó khăn của cộng đồng dân cư, các khu vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi,
giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến.
- Cách thức tiến hành:
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+ Cấp tỉnh: Triển khai, tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày tuổi
trẻ Quảng Trị thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh, khởi công công trình thanh niên cấp tỉnh và chỉ đạo triển khai xây dựng 90
công trình thanh niên các cấp.
+ Cấp huyện: Mỗi huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức ít nhất
01 công trình thanh niên, chỉ đạo ít nhất 45% các Đoàn cơ sở xây dựng công trình
thanh niên cấp cơ sở (có phân bổ theo kế hoạch riêng).
- Thời gian: Ban hành kế hoạch tháng 11/2020, tổ chức phát động đợt thi
đua cao điểm từ ngày 15/12/2020 đến ngày 26/3/2021.
2.2. Tổ chức đồng loạt Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” trong các liên đội
Trung học cơ sở và “Thiếu nhi vui, khỏe” trong các liên đội Tiểu học.
- Nội dung: Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong
đội viên thiếu nhi; tổ chức các lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn, kết nạp đoàn viên
mới; các sân chơi, hội thi, ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề về lịch sử 90 năm vẻ
vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Cách thức tiến hành:
+ Cấp tỉnh: Xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện.
+ Cấp huyện: Chỉ đạo 100% các liên đội thực hiện.
- Thời gian: Ban hành kế hoạch tháng 12/2021, triển khai thực hiện tháng
3/2021.
3. Tổ chức các hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn; Đoàn tham
gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân
3.1. Hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn
- Nội dung: Bồi dưỡng phát triển lớp đội viên “Sẵn sàng” chào mừng 90
mùa xuân của Đoàn; lớp đoàn viên “90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; tăng
cường các hoạt động bồi dưỡng cán bộ Đoàn; nâng cao chất lượng các cơ sở Đoàn.
- Cách thức tiến hành:
+ Cấp tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện các nội dung hoạt động; ban
hành hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm năm 2021; hướng dẫn bình
chọn trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu”.
+ Cấp huyện: Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện chương trình rèn
luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022; tăng cường rèn luyện cán bộ Đoàn theo
Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN, ngày 15/7/2013 của Ban Thường vụ Trung ương
Đoàn; tiếp tục triển khai học tập các bài học lý luận chính trị trong đoàn viên,
thanh niên theo các hình thức và bộ công cụ mới. Tổ chức bình chọn và tuyên
dương Chi đoàn mạnh, tuyên dương Bí thư Chi đoàn giỏi, cán bộ Đoàn, đoàn viên
tiêu biểu. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn
định hướng.
- Thời gian: Ban hành các văn bản hướng dẫn tháng 12/2020, triển khai hoạt
động trong quý I/2021.
3.2. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân
- Nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh
niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; chú trọng giới
thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
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- Cách thức tiến hành: Các cấp bộ Đoàn tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu
tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh; tổ chức diễn đàn “Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên”, đối thoại
giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.
- Thời gian: Ban hành hướng dẫn tháng 12/2020, thực hiện trong quý I/2021.
4. Một số hoạt động cấp tỉnh
- Tổ chức Phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày tuổi trẻ thi đua chào mừng
90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, triển khai công trình thanh
niên cấp tỉnh và 90 công trình thanh niên các cấp (tháng 12/2020).
- Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tuyên
dương Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2020 (tháng 3/2021).
- Tổ chức Gặp mặt cán bộ Đoàn tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ nhân kỷ niệm
90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (tháng 3/2021).
Link tải văn bản: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html

Kế hoạch triển khai tổ chức Ngày pháp luật năm 2020
-------Ngày 21/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 193KH/TĐTN-XDĐ về việc triển khai tổ chức Ngày pháp luật năm 2020, với những
nội dung cụ thể như sau:
I. CHỈ TIÊU, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Chỉ tiêu
- 100% đơn vị huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc có ít nhất hoạt
động cấp huyện hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020.
- 100% Đoàn Trường THPT hưởng ứng “Tuần lễ thanh niên trường học
nói không với ma túy” năm 2020.
- Phấn đấu 100% cơ sở Đoàn có hình thức tuyên truyền hoặc hoạt động
ướng hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020.
2. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Tuổi trẻ Quảng Trị sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam.
- Tuổi trẻ gương mẫu, tự giác, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI
1. Nội dung
- Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là
nội dung các luật được Quốc hội thông qua và lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân
trong năm 2020. Trong đó, tập trung tuyên truyền về Luật Thanh niên 2020, Báo
cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống
xâm hại trẻ em”; tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của thanh niên,
tổ chức Đoàn thanh niên các cấp trong công tác phòng, chống ma túy, bạo lực học
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đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội, quy định pháp luật về bảo
đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực
pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp của thanh
niên… Tuyên truyền, phối hợp với các ngành giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh
thiếu niên chậm tiến trên địa bàn dân cư.
- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền
gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ
pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã
hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong chủ động
tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu
quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
2. Hình thức
- Tổ chức tuyên truyền qua hệ thống website, trang facebook cộng đồng
của Đoàn - Hội - Đội; Xây dựng và tổ chức tuyên truyền về các ấn phẩm tuyên
truyền trực quan, trên internet, mạng xã hội như tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích,
phướn, standee, tranh ảnh, đồ họa thông tin, bộ ảnh tuyên truyền, video clip,
trailer, spot, phim ngắn, infographic, teaser… về hoạt động mang tính giáo dục
pháp luật, nội dung về các Luật, những điểm mới sửa đổi, bổ sung. Các cấp bộ
Đoàn tích cực sử dụng mạng xã hội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
cho thanh thiếu niên. Tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên.
- Tổ chức các chương trình sinh hoạt ngoại khóa, tuyên truyền cho đoàn viên
thanh niên và phụ huynh, học sinh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh
về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; thông tin về thực trạng,
nguyên nhân phát sinh, tồn tại và xu hướng phát triển của tội phạm và tệ nạn xã hội
ở địa phương; các địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự, ma túy; tổ chức các sân chơi
như Rung chuông vàng, hội thi tìm hiểu, sân khấu hóa về tuyên truyền phòng, chống
ma túy; nhận hỗ trợ, đỡ đầu thanh thiếu niên là con em của những gia đình có người
nghiện ma túy có hoàn cảnh khó khăn.
- Tổ chức Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua sinh hoạt
chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, đối thoại, hội thảo, hội nghị, tọa đàm, nói chuyện
chuyên đề về pháp luật; tổ chức các cuộc thi viết, thi trực tuyến, thi vẽ, thi dưới
hình thức sân khấu hóa tìm hiểu về pháp luật. Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật
miễn phí cho thanh niên.
- Tổ chức các hoạt động tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội
ngũ cán bộ Đoàn cơ sở; biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu,
gương người tốt, việc tốt, điển hình trong công tác giáo dục pháp luật của Đoàn.
3. Thời gian tổ chức
Các hoạt động hưởng ứng diễn ra trong tháng 11 năm 2020, trong đó cao
điểm được tổ chức từ ngày 02 - 09/11/2020.
Link tải văn bản: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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Công văn tiếp tục triển khai công tác phòng, chống thiên tai,
khắc phục hậu quả mưa lũ tại trên địa bàn tỉnh
----Ngày 21/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 193KH/TĐTN-XDĐ về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống thiên tai, khắc
phục hậu quả mưa lũ tại trên địa bàn tỉnh, với những nội dung cụ thể như sau:
1. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thành lập các đội hình “Thanh niên tình nguyện”
hỗ trợ nhân dân phòng, chống và khắc phục lụt bão tập trung vào một số nội dung
sau:
- Tổ chức giúp nhân dân thu hoạch mùa màng, hoa màu.
- Hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa, chuồng trại, di chuyển đồ đạc, chằng
chống nhà cửa..., đặc biệt là quan tâm hỗ trợ người yếu thế, các cựu TNXP cô
đơn, người già neo đơn. Hỗ trợ các trường học, các cơ sở y tế vệ sinh, khắc phục
hậu quả sau lũ, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để các thầy cô giáo và học sinh
trở lại trường học.
- Ra quân vệ sinh môi trường, khắc phục các tuyến đường do cây cối gãy
ngã, cắm biển cảnh báo, khơi thông cống rãnh, xử lý nguồn nước, phòng chống
dịch bệnh...
2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, kết nối nguồn lực để hỗ trợ cho đoàn
viên, thanh thiếu nhi và bà con nhân dân đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phù hợp với
tình hình thực tế tại các địa phương, trong đó chú trọng đến các trường học, các
vùng bị cô lập do lũ lụt... Triển khai các biện pháp hỗ trợ sinh kế, trao tặng giống
cây trồng, vật nuôi cho người dân để phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống sau
lụt bão.
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về cảnh báo và các
kịch bản ứng phó với tình hình cơn bão số 8 đang diễn biến phức tạp; thường xuyên
theo dõi, nắm bắt kịp thời thông tin về dự báo, cảnh báo từ Ban Chỉ đạo tỉnh về
diễn biến cơn bão số 8 để kịp thời tuyên tuyền, cảnh báo trên các kênh website,
fanpage... của Đoàn, Hội, Đội cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân, đặc
biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Phần 5:
THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 10
----1. Chỉ được gọi điện thoại quảng cáo từ 8h đến 17h
Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư
điện tử rác, cuộc gọi rác có hiệu lực từ 1/10 lần đầu quy định không được phép
gọi quá một cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ
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và chỉ được gọi từ 8h đến 17h mỗi ngày, trừ trường hợp có thỏa thuận với người
sử dụng. Trường hợp vi phạm các quy định này sẽ bị phạt tiền 20-30 triệu đồng.
Nghị định này cho phép mỗi người quảng cáo không được phép gửi quá 3
tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ. Quy định hiện hành
là không được phép gửi quá một tin nhắn quảng cáo có nội dung tương tự nhau
tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ và chỉ được phép gửi trong khoảng thời
gian từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày.
Nghị định bổ sung nhiều quy định về xử phạt các vi phạm hành chính trong
lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao
dịch điện tử. Theo đó, từ ngày 01/10/2020, những hành vi vi phạm liên quan tới
thư điện tử, tin nhắn, gọi điện thoại cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ tùy
theo hành vi, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính từ 5 triệu đồng; mức phạt
cao nhất có thể lên đến 100 triệu đồng và buộc thu hồi số điện thoại do thực hiện
hành vi vi phạm. Những hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ thư điện
tử, tin nhắn, gọi điện thoại quảng cáo, dịch vụ nội dung qua tin nhắn tùy theo hành
vi sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng; mức phạt cao nhất có thể lên đến 170 triệu
đồng.
2. Làm hư hại mốc quốc giới có thể bị phạt đến 50 triệu đồng
Có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10, Nghị định số 96/2020/NĐ-CP của
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ
biên giới quốc gia quy định: Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân
có hành vi vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức
xử phạt bổ sung như: Trục xuất; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để
vi phạm hành chính; Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác, thăm dò tài nguyên,
khoáng sản, hải sản, môi trường và giấy phép xây dựng, vận tải, kinh doanh từ 06
tháng đến 12 tháng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, giấy chứng nhận khả
năng chuyên môn, giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và giấy phép hoạt động
dịch vụ, thương mại tại cửa khẩu biên giới đất liền từ 03 tháng đến 06 tháng.
Đáng chú ý, Nghị định đã quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000
đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi: Công dân Việt Nam vào
khu vực biên giới đất liền, vành đai biên giới không mang theo Chứng minh nhân
dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; Tạm trú, lưu trú, đi lại trong khu
vực biên giới đất liền không đúng quy định; Không thông báo, khai báo đăng ký
hoặc che giấu, giúp đỡ người khác đi lại, lưu trú, tạm trú trái phép trong khu vực
biên giới đất liền.
Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong những hành
vi như: Làm hư hại mốc quốc giới, cọc dấu, dấu hiệu đường biên giới, vật đánh
dấu đường biên giới, cột cờ, điểm cơ sở, bia chủ quyền trên các đảo; Làm thay
đổi dòng chảy sông, suối biên giới hoặc làm ảnh hưởng đến đường biên giới quốc
gia; Xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi 30 mét tính từ đường biên giới
trên đất liền tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc hoặc 100 mét tính từ đường
biên giới trên đất liền tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia;
Xây dựng trái phép công trình trên sông, suối biên giới…
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3. Phạt tối đa 200 triệu đồng nếu sản xuất hàng giả là thực phẩm, mỹ
phẩm, trang thiết bị y tế
Ngày 26/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán
hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Nghị định quy định mức phạt tối đa lĩnh vực thương mại, bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng là 100 triệu đồng với cá nhân; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng
cấm là 200 triệu đồng. Mức phạt với tổ chức sẽ gấp 02 lần mức phạt của cá nhân,
tương đương 200 triệu với hành vi trong lĩnh vực thương mại, bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng; 400 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng
cấm.
Cụ thể, cá nhân có hành vi buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng
bị phạt tiền từ 1 triệu đến 70 triệu đồng phụ thuộc vào giá trị hàng giả tương đương
với hàng thật. Đối với hành buôn bán hàng giả là thực phẩm, mỹ phẩm, trang thiết
bị y tế… mức phạt tiền sẽ tăng gấp đôi.
Đối với hành vi sản xuất hàng giả, mức phạt tiền tối đa là 100 triệu đồng
đối với cá nhân. Tương tự mức phạt tối đa 200 triệu đồng nếu sản xuất hàng giả
là thực phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế.
Người sở hữu website thương mại điện tử mà website đó có chức năng
thanh toán trực tuyến tuy nhiên không công bố trên website chính sách về bảo mật
thông tin thanh toán cho khách hàng sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10.
4. Giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước lớp
Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về
Ban hành Điều lệ Trường tiểu học nêu rõ: Học sinh có khuyết điểm trong quá
trình học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua, tuỳ theo mức độ vi phạm có thể
thực hiện các biện pháp kỉ luật sau: nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh
tiến bộ hơn; thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc
phục khuyết điểm. Giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước
toàn trường hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh.
Thông tư quy định giáo viên không xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai
nội dung kiến thức; Không gian lận trong kiểm tra đánh giá, cố ý đánh giá sai kết
quả giáo dục của học sinh; Không ép buộc học sinh học thêm vì mục đích vật
chất; Không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén nội dung giáo dục.
Thông tư cũng nêu rõ: Mọi tổ chức, cá nhân không được ép buộc học sinh
mua tài liệu tham khảo. Việc quản lý, sử dụng và lựa chọn tài liệu tham khảo sử
dụng trong nhà trường thuộc trách nhiệm của hiệu trưởng.
Thông tư có hiệu lực ngày 20/10./.
(Nguồn: https://dangcongsan.vn/thoi-su/chinh-sach-noi-bat-co-hieu-luctu-thang-10-564755.html)
Phần 6:
ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 12/2020
------
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- Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai, tổ chức các phong trào,
hoạt động giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuyên truyền công tác phòng,
chống thiên tai, nâng cao tinh thần chủ động, ý thức sẵn sàng ứng phó với những
biến đổi bất thường của thời tiết, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây
ra.
- Đẩy mạnh các chương trình, hoạt động tình nguyện mùa đông gắn với các
công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa đặc biệt hướng về nhân dân vùng sâu,
vùng xa, vùng biên giới.
- 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,
ASEAN và các diễn đàn, tổ chức quốc tế khác, trong đó nổi bật là Năm chủ tịch
ASEAN 2020 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc
nhiệm kỳ 2020 - 2021, cũng như công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống dịch
bệnh COVID-19. Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, khẳng định chủ
quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển và hải đảo, chủ
trương, lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các tranh
chấp; nêu bật sự đoàn kết quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong việc
bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
- Tiếp tục nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng, các thông tin dư luận
xã hội, nhất là các thông tin dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội, thường
xuyên báo cáo với lãnh đạo để xử lý kịp thời.
- Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống,
truyền thống cách mạng, ý nghĩa lịch sử các Ngày lễ kỷ niệm của đất nước, dân
tộc, của Đoàn - Hội - Đội: Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12), Ngày quốc
tế phòng chống AIDS (01/12), Ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam
(6/12), Ngày thành lập tổ chức UNESCO (14/12), Ngày toàn quốc kháng chiến
(19/12), Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam (20/12), Kỷ niệm
76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019)
và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019), Ngày dân số
Việt Nam (26/12)...
- 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
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