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Phần 1: 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 

---------- 

 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của 

giáo dục của đất nước. Theo Người, “một dân tộc dốt là một dan tộc yếu”; cả 

cuộc đời, người chỉ có “một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho 

nước ta hoàn toàn độc lập... đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được 

học hành”. 

Coi trọng tài và đức 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục có một vị trí và vai trò vô cùng 

quan trọng. Người chỉ rõ nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục vì con người, 

có vai trò huấn luyện, bồi dưỡng, phát triển toàn diện con người Việt Nam mới 

xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ của nền giáo dục là “phải phục tùng đường lối chính 

trị của Đảng và Chính phủ, gắn liền với sản xuất và đời sống của nhân dân. học 

phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế”. Giáo dục phải góp phần 

đào tạo ra được những người lao động mới. Đó là những người có lòng yêu 

nước nồng nàn, “trung với nước, hiếu với dân”, có đạo đức cách mạng trong 

sáng, có chí khí hăng hái vươn lên, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy 

sinh, có tinh thần gan dạ, dũng cảm, khiêm tốn, thật thà, cần cù, tiết kiệm, trong 

sạch, giản dị, có tri thức và sức khoẻ để trở thành những người chủ tương lai của 

đất nước, “những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa 

chuyên”. 

Với một tầm nhìn thời đại và tư duy toàn cầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

chỉ ra những mục tiêu của giáo dục là “đào tạo các em nên những người công 

dân hữu ích cho nước Việt Nam, phát triển toàn diện con người, thúc đẩy hoàn 

toàn những năng lực sẵn có của các em”. Học để làm việc, làm người, làm cán 

bộ. “Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”; 

“Học để sửa chữa tư tưởng”; “Học để tu công đạo đức cách mạng”; “Học để tin 

tưởng”...  

Muốn đạt được những mục tiêu đó, nội dung giáo dục phải toàn diện, phù 

hợp với tính chất của trường học dưới chế độ mới; phù hợp với đặc điểm Việt 

Nam trong bối cảnh chung của thế giới. Nội dung đó bao gồm cả văn hóa, 

chuyên môn nghề nghiệp, các ngành nghề liên quan trực tiếp tới công nghiệp, 

nông nghiệp, nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; các lĩnh vực an ninh, 

quốc phòng liên quan tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc..  

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng giáo dục phải có tính toàn diện, trong đó 

giáo dục đạo đức là gốc rễ, nền tảng. Trong thư gửi các em học sinh nhân ngày 

mở trường 24/10/1955, Người nhắn nhủ việc giáo dục gồm có: 

- Thể dục: Để làm thân thể mạnh khoẻ, đồng thời cần giữ vệ sinh riêng và 

vệ sinh chung.      

- Trí dục: Ôn lại những điều đã học, học thêm những tri thức mới.   

- Mỹ dục: Để phân biệt cái gì là đẹp, cái gì là không đẹp.    
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- Đức dục: Là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, 

yêu trọng của công”. 

Cả bốn nội dung trên của giáo dục được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát 

lại trong hai chữ “tài” và “đức”. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong giáo dục, kiến thức là rất cần thiết, 

nhưng Người cũng chỉ ra rằng, đạo đức đóng vai trò quan trọng không kém. 

Người khẳng định: “Giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một 

công việc to tát mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản... thì còn làm 

nổi việc gì?”. 

Nói chuyện với cán bộ sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

21/10/1964, Người chỉ rõ: “Dạy cũng như học phải chú trọng đến cả tài lẫn đức. 

Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc, rất quan trọng. Nếu không có đạo đức 

cách mạng thì có tài cũng vô dụng”. Trong bức thư gửi giáo viên, học sinh, cán 

bộ và thanh niên ngày 31/10/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đối với Đại 

học thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý luận và 

khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn của nước ta, để thiết 

thực giúp ích cho công cuộc xây dựng nước nhà. Trung học thì cần đảm bảo cho 

học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và 

tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ những phần nào không cần thiết cho đời sống 

thực tế. Tiểu học thì cần giáo dục các cháu thiếu nhi: Yêu Tổ quốc, yêu nhân 

dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của công” . 

Đổi mới về phương châm, phương pháp tổ chức, xây dựng nền giáo 

dục  

Để đạt được mục tiêu đề ra và nội dung giáo dục trở thành hiện thực, cần 

phải có phương châm, phương pháp giáo dục đúng đắn, nhằm làm cho học sinh 

học tập, rèn luyện một cách tự giác và tích cực để tiếp thu được nội dung giáo 

dục, chuyển hoá nội dung giáo dục thành phẩm chất tốt đẹp của nhân cách.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi giáo dục là một mặt trận quan trọng, giáo 

dục cho tất cả mọi người và làm sao hướng tới cả dân tộc được học, mọi người 

được học Ý tưởng kiến tạo “nền giáo dục cho tất cả mọi người” đã được Hồ Chí 

Minh đề ra và luôn theo đuổi trên con đường cách mạng. Năm 1919, trong bản 

Yêu sách của nhân dân An Nam gửi Hội nghị Véc-xây, Người nêu rõ điểm thứ 6 

ghi rõ phải có quyền “Tự do học tập” cho tất cả các giai tầng ở Việt Nam. Học 

tập, giáo dục không phải là đặc quyền của riêng một nhóm người nào, mà là 

quyền chung, quyền cơ bản của tất cả mọi người, không phân biệt giai cấp, tầng 

lớp, lứa tuổi, giới tính trong xã hội. 

Theo Hồ Chí Minh, học và hành là hai khâu của quá trình nhận thức gắn 

bó khăng khít với nhau, chỉ khi học đi đôi với hành, học tập kết hợp với lao 

động sản xuất thì người học mới rèn luyện được cả tri thức và kỹ năng, mới gắn 

tri thức với thực tiễn xã hội. Người chỉ rõ: “Lý luận phải đem ra thực hành. Thực 

hành phải nhằm theo lý luận. Lý luận cũng như cái tên (hoặc viên đạn). Thực 

hành cũng như cái đích để bắn. Có tên mà không bắn, hoặc bắn lung tung, cũng 

như không có tên. Lý luận cốt để áp dụng vào thực tế. Chỉ học thuộc lòng, để 
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đem loè thiên hạ thì lý luận ấy cũng vô ích. Vì vậy, chúng ta phải gắng học, 

đồng thời học thì phải hành...”. 

Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của nhà trường, gia đình và xã hội 

trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Người nhấn mạnh “Giáo dục các em là việc chung 

của gia đình, của trường học và xã hội. Bố mẹ, thầy giáo và người lớn phải cùng 

nhau phụ trách; trước hết là phải làm gương cho các em trước mọi việc”. Vì vậy, 

giáo dục phải kết hợp cả ba khâu giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường và giáo 

dục xã hội. Người nhận thấy, “trồng người” là sự nghiệp vẻ vang nhưng rất công 

phu, bền bỉ, khó khăn và phải có sự phối hợp của nhiều lực lượng mới đạt kết 

quả tốt. 

Quan điểm kết hợp giáo dục nhà trường, gia đình, xã hội của Người đã trở 

thành phương châm giáo dục được các cấp quản lý và các cơ sở giáo dục cố 

gắng thực hiện. Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở những người làm công tác giáo dục 

phải nhận thức đúng đắn giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, các cấp, các 

ngành và toàn dân, kết quả giáo dục tuỳ thuộc rất nhiều vào sự tham gia tích 

cực, sự giúp đỡ thiết thực và sự giác ngộ về trách nhiệm đối với giáo dục của 

các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội. Để có sự phối hợp 

chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội cần phát huy dân chủ, xây dựng mối 

quan hệ đoàn kết giữa thầy với thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau, 

giữa nhà trường với nhân dân. Để gắn kết các yếu tố nhà trường, gia đình và xã 

hội trong công tác giáo dục cần chú trọng các phong trào thi đua. Người dành sự 

quan tâm chỉ đạo cụ thể, sát sao các phong trào thi đua, như phong trào “Người 

tốt, việc tốt” trong toàn quốc, phong trào “Dạy tốt - học tốt” trong nhà trường, 

đề xuất công tác Trần Quốc Toản, phong trào “Kế hoạch nhỏ” cho các cháu 

thiếu niên và nhi đồng,.. nhằm tạo nên môi trường xã hội rộng lớn và thuận lợi 

cho công tác giáo dục.     

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng một nền giáo dục mới hướng 

vào các giá trị dân tộc, nhân văn, đồng thời kết hợp chặt chẽ với những tinh hoa 

văn hóa nhân loại. Nền giáo dục đó phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cách 

mạng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước, do đó khi tình hình thực tiễn có 

sự thay đổi thì nền giáo dục cũng phải có sự điều chỉnh, đổi mới cho hợp với 

hoàn cảnh mới. 

Đổi mới về phương pháp dạy và học 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, dạy học nhằm phát triển trí tuệ, phát huy 

tính chủ động, sáng tạo của người học. Trong giáo dục, người học bao giờ cũng 

là trung tâm, Hồ Chí Minh luôn lưu ý những người dạy, những nhà giáo phải 

chú ý tới đặc điểm của đối tượng, phải “đóng giầy theo chân”, không phải 

“khoét chân cho vừa giầy”. Điều này đòi hỏi người thầy phải bám sát, hiểu rõ 

đặc điểm đối tượng người học từ đó có phương pháp dạy phù hợp nhằm đảm 

bảo tính vừa sức. Người nhiều lần bày tỏ quan điểm chống lại cách dạy, cách 

học không hướng vào sự phát triển của người học, không kích thích sự suy nghĩ 

trong học tập. Người yêu cầu phải tránh lối dạy nhồi sọ. Người thầy cần phải có 

phương pháp dạy sao cho phát huy tốt tính chủ động, sáng tạo của người học. 

Cần phải thực hành dân chủ trong giáo dục. Đối với mọi vấn đề “thầy và trò 
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cùng nhau thảo luận, ai có ý kiến gì đều thật thà phát biểu. Điều gì chưa thông 

suốt, thì hỏi, bàn cho thông suốt”. Đây là quan điểm mới trái ngược với phương 

pháp giáo dục nhồi sọ, áp đặt của chế độ thực dân, phong kiến. 

Hồ Chí Minh rất chú trọng đến tính thiết thực của việc dạy. Người nhiều 

lần nhắc nhở phải tránh lối dạy học ôm đồm, chạy theo số lượng, chạy theo 

thành tích,vừa không đạt hiệu quả đặt ra, vừa gây tốn kém, lãng phí cả về thời 

gian, công sức và tiền của. Người cho rằng giáo dục phải bảo đảm tính vừa sức, 

phải căn cứ vào đặc điểm của đối tượng, trình độ, năng lực và tâm lý người học, 

không nên tham nhiều sẽ tạo tâm lý chán nản, không hứng thú trong học tập, vì 

thế sẽ không phát triển trí tuệ, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học 

Trong toàn bộ di sản tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư 

tưởng về tự học, đặc biệt là tấm gương mẫu mực tự học và học suốt đời của 

Người là bài học vô cùng quý giá đối với các thế hệ người Việt Nam, vấn đề cơ 

bản nhất, nổi bật nhất là vấn đề xây dựng và hoàn thiện con người thông qua 

hoạt động giáo dục và tự giáo dục. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (năm 

1947), khi nói về công tác huấn luyện cán bộ, Người đã có những chỉ dẫn xác 

đáng “Lấy tự học làm cốt. Do thảo luận và chỉ đạo giúp vào”. Sau này, khi nói 

về công tác huấn luyện và học tập (năm 1950), Người lại nhấn mạnh: “Phải nâng 

cao và hướng dẫn việc tự học”. Những lời dạy ngắn gọn của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh làm nổi bật lên tính cần thiết của việc tự học và mối liên hệ khăng khít của 

các chủ đề tham gia vào quá trình tự học. 

Học tập là công việc đòi hỏi mỗi người phải luôn tự trau dồi kiến thức của 

mình qua nhiều hình thức học tập đa dạng, học mọi nơi, mọi lúc. Hồ Chí Minh 

lưu ý: “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhay và học nhân dân, không học 

nhân dân là một thiếu sót lớn”. Với Người học tập là một sống việc suốt đời, là 

một nhiệm vụ cách mạng. Xã hội ngày càng phát triển, công việc ngày càng 

nhiều, máy móc ngày càng tinh xảo, để không lạc hậu, không bị đào thải, phải 

không ngừng học tập. Người khẳng định “Học không bao giờ cùng. Học mãi để 

tiến bộ mãi. Càng tiến bộ, càng thấy phải học thêm”. Sự học là vô cùng vì “dừng 

lại là lùi bước, là lạc hậu, mình tự đào thải mình trước”. 

Luôn đề cao vai trò của đội ngũ thầy cô giáo 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi thầy giáo, cô giáo phải là những người 

chiến sĩ trên mặt trận giáo dục; là “những người vẻ vang nhất, là những người 

anh hùng vô danh”. Người luôn có sự tin tưởng và mong muốn các thế hệ học 

sinh không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện tốt để mai sau trở thành những 

người có ích cho Tổ quốc. 

Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường tháng 9/1945, Người viết: 

“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước 

tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năn châu hay không, chính là 

nhờ một phần lớn công học tập của các em”. Lời dạy của Người đã hiệu triệu, 

tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ hàng triệu thầy giáo, cô giáo và các em học sinh 

trên cả nước tích cực thi đua dạy tốt- học tốt; trở thành chỉ dẫn mang tính chân 

lý phát triển của Việt Nam từ một nước nông nghiệp, lạc hậu, bị thực dân, đế 
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quốc đàn áp, bóc lột đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây chính là một lời khẳng định 

của Người về vị trí, vai trò to lớn của giáo dục. 

Theo Hồ Chí Minh, vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo dục là 

xây dựng đội ngũ những nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Bởi vì “nếu không 

có thầy giáo thì không có giáo dục, phải xây dựng đội ngũ những người thầy 

giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo. Đó là những người yêu nghề, yêu 

trường, hết lòng thương yêu, chăm sóc, giáo dục học sinh, không ngừng trau dồi 

đạo đức cách mạng “khó khăn thì phải chịu trước thiên hạ, sung sướng thì 

hưởng sau thiên hạ”. Phải thường xuyên tự bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, trình 

độ chuyên môn, phương pháp sư phạm để thực sự là tấm gương sáng cho học 

sinh noi theo; chủ động thích ứng với điều kiện và đối tượng trong quá trình dạy 

- học hiện nay. Cũng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy “người huấn luyện phải 

học thêm mãi thì mới làm được công việc huấn luyện của mình”. Người dẫn lại 

câu nói của Khổng Tử: “Học không biết chán, dạy không biết mỏi”, và lời dạy 

của Lênin: “Học, học nữa, học mãi” để nhấn mạnh rằng người huấn luyện nào tự 

cho mình là đã biết đủ rồi thì người đó dốt nhất.  

Người luôn nhắc nhở các nhà giáo và cán bộ quản lý phải thanh liêm, 

trung thực, biết đặt lợi ích của đất nước, của nhà trường lên trên lợi ích cá nhân: 

“Cô giáo, thầy giáo trong chế độ ta cần phải góp phần vào công cuộc xây dựng 

chủ nghĩa xã hội. Phải có chí khí cao thượng, phải “tiên ưu hậu lạc” nghĩa là khó 

khăn thì phải chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ. Đây là đạo 

đức cách mạng” và “Thầy và trò phải luôn luôn nâng cao tinh thần yêu Tổ quốc, 

yêu chủ nghĩa xã hội, tăng cường tình cảm cách mạng đối với công nông, tuyệt 

đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, triệt để tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

Đảng, sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào mà Đảng và nhân dân giao cho” … 

Bên cạnh việc nêu lên những điều mà nhà giáo phải làm cho tốt, Người 

còn dặn dò các thầy, cô giáo và cán bộ quản lý không được đánh mất phẩm chất 

của mình, dù hoàn cảnh nào cũng phải là tấm gương cho học sinh noi theo, tránh 

thái độ thờ ơ đối với xã hội, xa rời đời sống thực tế, lười biếng trong học tập và 

nâng cao trình độ; thái độ kèn cựa địa vị, xem nhẹ công việc của mình, thiếu tinh 

thần xây dựng tập thể… và quyết tâm: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục 

thi đua dạy tốt và học tốt”. 

Có thể khẳng định, những quan điểm sáng tạo, tấm gương về tự học và 

học tập suốt đời và đổi mới về giáo dục của Hồ Chí Minh chính là nền tảng tư 

tưởng cho việc thực hiện công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của 

Đảng và Nhà nước ta trong 35 năm đổi mới và tiếp tục được khẳng định tại Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Phát triển nguồn nhân lực, nhất 

là nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán 

bộ quản lý giáo dục các cấp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý 

và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển mạnh mẽ, toàn 

diện, cơ bản về chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử 

dụng, đãi ngộ nhân tài...” và “xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn 

cách mạng mới có tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại 
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đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, 

phấn đầu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. 

 

(Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo) 

(Link:https://tuyengiao.vn/theo-guong-bac/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-giao-duc-

136751) 
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 Phần 2:  

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ DIỄN RA 

------- 

 

Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo và Diễn đàn “Tuổi trẻ tiên phong, sáng tạo 

trong tham gia phòng chống dịch COVID-19 và khởi nghiệp, lập nghiệp” 

cụm Bắc Trung Bộ năm 2021 

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

 

Ra mắt mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa” 

 tại chợ Cam Lộ, huyện Cam Lộ 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10459?tab=tab1 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10461?tab=tab1
https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10459?tab=tab1


9 
 

Tập huấn chuyển giao KHKT và sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất 

nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho đoàn viên, thanh niên 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10379?tab=tab1 

 

60 suất học bổng “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường” 

 đến với tân sinh viên tỉnh Quảng Trị 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10455?tab=tab1 

 

 

 

 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10379?tab=tab1
https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10455?tab=tab1
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Trao tặng điện thoại thông minh cho học sinh trên địa bàn huyện Đakrông 

 
Link:https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10380?tab=tab1 

 

Lễ Ký kết Chương trình phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

 và ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 - 2022 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10382?tab=tab1 

 

 

 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10382?tab=tab1
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Diễn đàn truyền thông chăm sóc sức khỏe, kỹ năng chuyển đổi việc làm 

 
Link:https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10388?tab=tab1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-10388?tab=tab1
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Phần 3: 

CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM THÁNG 12/2021 

-------- 

1. Liên hoan các Câu lạc bộ Lý luận trẻ và Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp 

tỉnh năm 2021      

2. Tổ chức lớp tập huấn công tác Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 

2027.      

3. Tiếp tục chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 

2022-2027      

4. Tiếp tục triển khai xây dựng Kênh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thanh niên 

khởi nghiệp Quảng Trị online      

6. Phối hợp tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho 

đoàn viên, thanh niên các huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong, Gio Linh   

7. Tiếp tục tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng Chương trình “Triệu túi an sinh”.   

 8. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

năm 2021.       

 

 

 

 

Phần 4: 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 

------- 

 

1.  Kỷ niệm 101 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2021) 

- Cuộc đời, hoạt động cách mạng của Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong sự 

nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật những công lao, đóng góp của 

đồng chí trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là trong chiến 

thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. 

- Những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Lê Đức Anh - người 

Cộng sản kiên trung, bất khuất suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. 

2. Kỷ niệm 32 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam 

(6/12/1989 - 6/12/2021) 

- Sự ra đời Hội Cựu chiến binh Việt Nam; quá trình xây dựng và hoạt 

động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam qua các kỳ Đại hội; Những truyền thống 

vẻ vang của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 

- Những kết quả nổi bật trong 32 năm với các nội dung: Vận động CCB 

giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia 

xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc; Tổ chức, động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự 

cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền 
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vững, làm giàu hợp pháp; tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước; Phối hợp chặt chẽ với 

Chính phủ và các ban ngành, đoàn thể; tham gia tích cực, có hiệu quả các cuộc 

vận động, các phong trào của đất nước, địa phương; Vận động quân nhân đã 

hoàn thành nghĩa vụ quân sự tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” 

tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, tích cực tham gia các 

phong trào ở cơ sở; Tham gia thực hiện tốt chế độ, chính sách; bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của hội viên và CCB. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và CCB; Tích cực 

tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng 

cách mạng cho thế hệ trẻ; Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần 

thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà 

nước; Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. 

- Bài học kinh nghiệm; Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Hội Cựu chiến 

binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời 

gian tới. 

3. Kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 

19/12/2020) 

- Bối cảnh lịch sử dẫn đến chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến: 

Tình hình thế giới và trong nước sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Chủ 

trương cứu vãn hòa bình của Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa. 

- Nội dung Chủ tịch Hồ chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” 

quyết tâm chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ Tổ quốc. 

- Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, cả dân tộc ta đoàn kết 

một lòng chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược, giành thắng lợi vẻ vang: 

Chuyển đất nước vào thời chiến và chuẩn bị kháng chiến lâu dài; Đẩy mạnh 

kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và dựa vào sức mình là chính; vừa 

kháng chiến vừa kiến quốc, giành thắng lợi vẻ vang. 

4. Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

(22/12/1944 - 22/12/2021), 32 Năm Ngày hội Quốc phòng toàn (22/12/1989 - 

22/12/2021) 

- Sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam vai trò nòng cốt trong cuộc 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc 

kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, chống thực dân Pháp xâm lược 

(1945 - 1954); Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước (1954 - 1975); Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975 - 2021); Truyền thống chiến 

đấu và chiến thắng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

- Lịch sử và ý nghĩa Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Những thành tựu cơ 

bản qua 32 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân. 

- Phát huy truyền thống anh hình, đẩy mạnh xây dựng nền Quốc phòng toàn 

dân, xây dựng Quân đội nhân dân Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện 

đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
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(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 5: 

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH 

 

Kế hoạch  

chỉ đạo Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

 cấp huyện, cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 

-------- 

Ngày 02/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 259- 

KH/TĐTN-XDĐvề việc chỉ đạo Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp 

huyện, cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027, với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Đơn vị lựa chọn Đại hội điểm 

1.1. Cấp huyện 

- Khối Đoàn các huyện, thị, thành Đoàn: Thành Đoàn Đông Hà.  

- Khối Đoàn các đơn vị trực thuộc: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. 

1.2. Cấp cơ sở: Căn cứ Kế hoạch số 252-KH/TĐTN-XDĐ ngày 15/9/2021 

của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và 

Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch Đại hội điểm Đại hội Đoàn cấp cơ sở tại địa 

phương, đơn vị, trong đó lựa chọn 01 đơn vị để Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn dự 

chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở. 

2. Thời gian tổ chức Đại hội điểm 

- Cấp huyện: Hoàn thành trước 15/4/2022. 

- Cấp cơ sở: Hoàn thành trước 15/02/2022. 

3. Phân công tham dự Đại hội điểm 

3.1. Đại hội điểm cấp huyện 

- Cấp tỉnh: Tổ chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện (Có quyết định sau). 

- Khối Đoàn các huyện, thị, thành Đoàn: Các đồng chí Bí thư các huyện, 

thị, thành Đoàn. 

- Khối Đoàn các đơn vị trực thuộc: Bí thư Đoàn các đơn vị trực thuộc; Trợ 

lý Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

3.2. Đại hội điểm cấp cơ sở 

- Cấp tỉnh: Tổ chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở (Có quyết định sau). 

- Cấp huyện: Thường trực Đoàn cấp huyện. 

- Cấp cơ sở: Căn cứ tình hình thực tế điều kiện của các đơn vị được chọn 

Đại hội điểm cấp cơ sở, các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triệu tập số 

lượng, thành phần tham dự phù hợp để học tập, rút kinh nghiệm.  

 

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

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

tổ chức Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2021 

và Xuân tình nguyện năm 2022 

-------- 

 

Ngày 24/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN 

Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 263- KH/TĐTN-PTTN về việc tổ chức 

Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022, 

với những nội dung cụ thể như sau: 

I. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, ĐỊA BÀN 

1. Thời gian:Từ tháng 11 năm 2021 đến hết tháng 02 năm 2022. 

2. Địa bàn 

- Tất cả các địa phương trong tỉnh; trong đó ưu tiên các địa phương khu 

vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; các địa phương thường xuyên bị ảnh 

hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại và tại các xã thuộc huyện Đakrông 

theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Chú trọng tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện đến xã miền núi, 

các xã đăng ký các nội dung xây dựng nông thôn mới, đảo Cồn Cỏ.  

- Địa bàn tại chỗ.  

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng” 

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho 

người dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; 

tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống, thích ứng với 

dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người dân và thanh thiếu 

nhi...  

2. Chương trình “Vì đàn em thân yêu”  

- Vận động các nguồn lực xã hội triển khai Chương trình “Điều ước cho 

em”: huy động nguồn lực xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo “Nhà bán trú cho em”, 

“Trường đẹp cho em”; “Nhà vệ sinh cho em”; lắp đặt, sửa chữa hệ thống lọc 

nước, thư viện; nâng cấp sân chơi tại các trường khó khăn và tại các điểm 

trường xa trung tâm... 

3. Chương trình “Chia sẻ cùng nhà nông”  

- Tổ chức các đội hình tình nguyện có chuyên môn tuyên truyền và hướng 

dẫn nhân dân cách chống rét cho lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm, đặc biệt là các 

biện pháp bảo vệ cây trồng, con giống vụ Đông - Xuân... 

4. Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội  

- Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà gia đình cán bộ chiến sỹ, bác sỹ, y 

tá, các lực lượng tuyến đấu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình 

có người thân mất do đại dịch COVID-19. Tổ chức Chương trình “San sẻ yêu 

thương, chung tay vượt qua đại dịch COVID-19”...  
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5. Kết nối, phối hợp với các tổ chức, Câu lạc bộ, đội, nhóm tình 

nguyện trong triển khai Chương trình “Tình nguyện mùa Đông và Xuân 

Tình nguyện” 

- Tăng cường công tác kết nối địa chỉ, nguồn lực tình nguyện thông qua 

việc câp nhật thông tin trên Cổng thông tin kết nối tình nguyện 

(www.tinhnguyen.doanthanhnien.vn và www.tinhnguyenquocgia.com)... 

 

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

 

Kế hoạch 

kiểm tra công tác Đoàn - Đội khối trường học năm học 2021 - 2022 

-------- 

 

Ngày 29/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 264- KH/TĐTN-TTNTH về việc kiểm tra công tác Đoàn - 

Đội khối trường học năm học 2021 - 2022, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG  

1. Kiểm tra toàn diện Chương trình công tác Đoàn - Đội và phong trào 

thanh thiếu nhi trường học, năm học 2021 - 2022.  

2. Việc triển khai thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các chủ 

trương, kế hoạch của ngành Giáo dục và Đào tạo.  

3. Công tác tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Thường vụ 

Đoàn, Hội đồng Đội các cấp trong việc xây dựng chương trình công tác Đoàn - Đội 

gắn liền với hoạt động của nhà trường và kế hoạch hoạt động của địa phương.  

4. Kiểm tra hồ sơ sổ sách Đoàn - Đội theo quy định.  

5.Ngoài nội dung báo cáo bằng văn bản, đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra thực tế 

một số hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các trường học.  

II. TIẾN ĐỘ KIỂM TRA 

1. Đợt 1 

- Đơn vị kiểm tra: Các Đoàn Trường, Liên đội trên địa bàn huyện Vĩnh 

Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, thành phố Đông Hà. 

- Dự kiến vào tháng 12/2021. 

2. Đợt 2 

- Đơn vị kiểm tra: Các Đoàn Trường, Liên đội trên địa bàn huyện Cam 

Lộ, Gio Linh, Hướng Hóa, Đakrông, thị xã Quảng Trị. 

-Dự kiến vào tháng 03 - 04/2022. 

 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.tinhnguyen.doanthanhnien.vn/
http://www.tinhnguyenquocgia.com/
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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Hướng dẫn 

 thang điểm đánh giá, phân loại, xếp loại thi đua 

công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học,  

năm học 2021 - 2022 

-------- 

 

Ngày 08/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoànban hành Hướng dẫn số 58- 

KH/TĐTN-TTNTHvề việc Hướng dẫn thang điểm đánh giá, phân loại, xếp loại 

thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2021 - 

2022, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: (Có thang điểm đánh giá kèm theo) 

II. CÁCH ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN 

1. Cách đánh giá: Căn cứ thang điểm đánh giá, Ban Thường vụ các 

huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tiến hành kiểm tra, chấm điểm các 

Đoàn trường theo mức độ hoàn thành các nội dung công việc như sau: 

a. Tập thể: Là những tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn 

và phong trào thanh niên trường học, năm học 2021 – 2022: Đạt 85% thang 

điểm đánh giá (đạt 340 điểm trở lên); đối với Đoàn trường thuộc huyện Hướng 

Hoá và Đakrông đạt 80% thang điểm đánh giá (320 điểm trở lên). 

b. Cá nhân:Là những cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có thành tích 

xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 

2021 - 2022; nếu là người đứng đầu tập thể thì tập thể đó phải hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. 

2. Chỉ tiêu 

a. Cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

Căn cứ văn bản giới thiệu của các đơn vị, Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng Tỉnh Đoàn sẽ xét chọn 01 tập thể để đề nghị Ban Chấp hành Trung ương 

Đoàn tặng Cờ thi đua. Các Đoàn trường học được dự xét đề nghị Trung ương 

Đoàn tặng Cờ thi đua khi có 03 năm liên tiếp được Đoàn cấp huyện trao cờ 

thưởng Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc dẫn đầu; trong thời gian đó ít nhất 01 

năm được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen và được Đoàn cấp tỉnh đề 

nghị trao cờ thưởng của Trung ương Đoàn. Mỗi huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn 

trực thuộc giới thiệu xét chọn 01 tập thể.  

b. Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

Mỗi huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc giới thiệu xét chọn 01 tập 

thể hoặc 01 cá nhân, các tập thể và cá nhân phải đạt các tiêu chí sau: 

* Đối với tập thể: Đoàn trường có 02 năm liên tục là đơn vị xuất sắc dẫn 

đầu cấp huyện; có mô hình sáng tạo được triển khai, nhân rộng.  

* Đối với cá nhân: Giáo viên - Cán bộ Đoàn trường học được Ban Chấp 

hành Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen đã có những thành tích trong công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên trường học, tính theo năm trước năm đề nghị xét tặng. 

c. Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn 

Được trao cho Đoàn trường học khi có 02 năm liên tiếp được Đoàn cấp 

huyện trao cờ thưởng Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc dẫn đầuvà năm trước năm 
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đề nghị xét tặng cờ thi đua của Đoàn trường học phải được Ban Chấp hành Tỉnh 

Đoàn tặng Bằng khen. Mỗi huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc giới thiệu 

xét chọn 01 tập thể.  

d. Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn  

- Đối với tập thể:Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc giới 

thiệu 01 tập thể đề nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen. 

- Đối với cá nhân: Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc dự xét 

không quá 2‰ tổng số đoàn viên khối trường học. Trong đó, số lượng Bí thư và 

Phó Bí thư Đoàn trường đề nghị dự xét không quá 50% chỉ tiêu giao. 

3. Quy trình, thủ tục xét đề nghị khen thưởng 

a. Đối với tập thể 

- Kết quả tự chấm điểm của các Đoàn trường (gửi kèm file word) để chấm 

thẩm định. 

- Báo cáo thành tích công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, 

năm học 2021 - 2022, có xác nhận của cấp uỷ cùng cấp và Đoàn cấp trên. 

- Tờ trình đề nghị và Biên bản xét họp xét thi đua khen thưởng của Ban 

Thường vụ Đoàn cấp huyện hoặc tương đương. 

- Báo cáo mô hình sáng tạo (nếu có). 

b. Đối với cá nhân 

- Tờ trình đề nghị của Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện hoặc tương đương.  

- Báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận cấp bộ Đoàn nơi công tác. 

- Mô hình hoạt động, sáng kiến kinh nghiệm. 

 

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

 

 

Kế hoạch 

triển khai chương trình “Cùng em học trực tuyến”  

-------- 

 

Ngày 03/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 260- 

KH/TĐTN-TTNTH về việc triển khai chương trình “Cùng em học trực tuyến”, 

với những nội dung cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG 

1. Thời gian: Từ tháng 11/2021 đến khi công bố hết dịch Covid-19 và 

trong giai đoạn tiếp theo.  

2. Địa điểm: Tại tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong 

đó tập trung tại các địa phương đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội,bị 

ảnh hưởng do dịch Covid-19, học sinh đang học theo hình thức trực tuyến. 

3. Đối tượng 

Chương trình tập trung hỗ trợ học sinh bậc Tiểu học, Trung học cơ sở, 

Trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn, trong đó tập trung hỗ trợ các học 

sinh chưa có thiết bị học tập trực tuyến thuộc đối tượng sau: 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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- Học sinh là con em gia đình công nhân đang làm việc tại các khu công 

nghiệp bị mất việc. 

- Học sinh là con em hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người 

lao động tự do, không có việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

- Học sinh là con em người đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn. 

- Học sinh là con em trong gia đình cán bộ chiến sĩ, bác sĩ, y tá, các lực 

lượng tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn. 

III. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền, vận động xã hội hưởng ứng chương trình  

- Các cấp bộ Đoàn, Đội triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, lan 

tỏa rộng rãi ý nghĩa nhân văn, tốt đẹp của chương trình “Cùng em học trực 

tuyến”trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Khảo sát nắm rõ số lượng, phân loại từng đối tượng học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn để chăm sóc, giúp đỡ phù hợp, thiết thực. 

2. Vận động nguồn lực đầu tư trang thiết bị học tập trực tuyến  

 - Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí mua và trao tặng các 

thiết bị máy tính (máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính bàn), điện thoại thông 

minh cho các em học sinh.  

 - Vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối máy tính 

trao tặng các thiết bị phục vụ việc học trực tuyến cho các em học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn hoặc có cơ chế ưu đãi tốt nhất về giá cho các thiết bị phục vụ học 

trực tuyến để chương trình tiếp cận, mua ưu đãi dành tặng cho các em học sinh.  

 -Vận động người dân ủng hộ máy tính đã qua sử dụng phục vụ học trực 

tuyến, đảm bảo hoạt động tốt trao tặng cho các em học sinh.  

 - Tiếp nhận, thu gom các thiết bị điện tử có tính năng phục vụ học trực 

tuyến đã hư hỏng một phần, có thể sửa chữa với chi phí thấp để trao tặng cho 

các em học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ. 

 3. Hỗ trợ các nền tảng kết nối thiết bị học trực tuyến: Vận động các 

doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin hỗ trợ các phần mềm học tập trực 

tuyến; hỗ trợ các gói cước data miễn phí trang bị cho các thiết bị điện tử phục vụ 

học trực tuyến; hỗ trợ các thiết bị kết nối mạng internet đối với các thiết bị không 

sử dụng gói cước data của các nhà mạng. Số lượng các phần mềm, gói cước data 

miễn phí, thiết bị kết nối được hỗ trợ tương ứng với các trang thiết bị điện tử đã 

vận động được, đáp ứng được nhu cầu học trực tuyến của học sinh. 

4. Triển khai đội hình tình nguyện “IT áo xanh”: Triển khai các đội 

hình thanh niên tình nguyện “IT áo xanh”để tiếp nhận, cài đặt, cập nhật phần mềm 

cho các thiết bị học trực tuyến; sửa chữa, làm mới các thiết bị phục vụ học trực 

tuyến đã qua sử dụng; trao tặng tới các em học sinh được hỗ trợ. 

5. Mục tiêu chương trình 

- Giai đoạn 1 (từ tháng 11/2021 đến hết năm 2021): Phấn đấu hỗ trợ ít 

nhất 200 thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.  

- Giai đoạn 2 (từ tháng 01/2022 đến khi dịch được kiểm soát): Phấn đấu hỗ 

trợ 200 thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.  
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- Giai đoạn 3: Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, chương trình sẽ tiếp 

tục vận động, hỗ trợ các thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo.  

 

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

 

Công văn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động ra quân hỗ trợ người dân 

ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch COVID-19 

-------- 

 

Ngày 05/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoànban hành Công văn số 1573- 

KH/TĐTN-PTTN về việc đẩy mạnh tổ chức các hoạt động ra quân hỗ trợ người 

dân ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch COVID-19, với những nội dung 

cụ thể như sau: 

 1. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Nghị quyết số 

128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hànhQuy định tạm thời 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

của tỉnh, địa phương và các hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ tham gia phòng, 

chống dịch COVID-19. 

 2. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động ra quân các Đội hình tình nguyện 

viên hỗ trợ, hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, 

chống dịch COVID-19, bao gồm: 

- Cài đặt các ứng dụng khai báo y tế điện tử, Sổ theo dõi sức khỏe điện tử; 

- Thực hiện hướng dẫn cấp, dán và quét mã QR - khai báo y tế tại các địa 

điểm công cộng (địa điểm tiêm chủng vắc xin phòng dịch COVID-19, cửa hàng, 

quán ăn, bệnh viện, chợ, điểm chờ xe buýt,...). 

 3. Thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, in, dán mã QR khai báo y tế tại 

100% văn phòng Đoàn, trụ sở cơ quan làm việc và yêu cầu khách đến công tác 

phải quét mã QR khai báo y tế.  

 4. Tiếp tục vận động nguồn lực, duy trì hiệu quả việc triển khai tổ chức 

các hoạt động tuổi trẻ chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, hỗ trợ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương theo Công văn số 1506-

CV/TĐTN-PTTN, ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.  

 

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

 

 

Công văn đẩy mạnh các hoạt động 

tuổi trẻ chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19 

         -------- 

 

Ngày 17/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoànban hành Công văn số 1589- 

KH/TĐTN-PTTN về việc đẩy mạnh tổ chức các hoạt động ra quân hỗ trợ người 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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dân ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch COVID-19, với những nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Tích cực tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh và địa phương; đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế, các hoạt động hay, gương người tốt việc tốt tham gia 

phòng, chống dịch COVID-19 trên các kênh truyền thông của các cấp bộ Đoàn. 

 2. Chú trọng và tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức sâu rộng 

trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân về ứng dụng công nghệ PC-

Covid trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, đơn vị. Tổ 

chức các đội hình thanh niên tình nguyện ra quân hỗ trợ người dân cài đặt và 

ứng dụng công nghệ thông tin, quét mã QR khai báo y tế tại các địa điểm công 

cộng thông qua ứng dụng PC-Covid theo Công văn số 1163/STTTT-

BCVT&CNTT, ngày 16/11/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc 

hướng dẫn cài đặt, sử dụng và truyền thông về ứng dụng PC-Covid (có văn bản 

Hướng dẫn kèm theo).  

 3. Các đội hình tình nguyện viên thường trực sẵn sàng ra quân ứng phó 

với các cấp độ dịch tại địa phương, tích cực tham gia hỗ trợ tại các khu cách ly, 

khu phong tỏa, chốt kiểm soát dịch, hoạt động tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại 

địa phương và các hoạt động sáng tạo khác của tuổi trẻ. 

 4. Tiếp tục vận động nguồn lực, duy trì hiệu quả việc triển khai tổ chức 

các hoạt động tuổi trẻ chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, hỗ trợ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19, đồng hành với thanh thiếu nhi và người dân bị 

ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.  

 

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

 

 

 

 

Phần 6: 

THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT 

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 11 

------- 

 

1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhiều hàng hóa, dịch vụ 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 406/NQ-

UBTVQH15 về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động 

của dịch COVID-19. 

Theo đó, kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021, giảm thuế giá trị 

gia tăng (GTGT) đối với các hàng hóa, dịch vụ sau đây: 

(1) Dịch vụ vận tải gồm vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải 

hàng không, vận tải đường bộ khác; dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan 

đến quàng bá và tồ chức tua du lịch; 

(2) Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương 

trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ 

sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt 

động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí. 

Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế giá trị gia tăng 

được áp dụng như sau: Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo 

phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại 

khoản này được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng; doanh nghiệp, tổ 

chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu sản xuất, 

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức tỷ lệ 

% để tính thuế giá trị gia tăng. 

2. Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ sở thực hiện xã 

hội hóa chưa truy thu 

Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối 

với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 

25/5/2014, có hiệu lực thi hành, có hiệu lực từ ngày 1/11/2021. 

Cơ sở thực hiện xã hội hóa (gọi tắt là Cơ sở) thành lập trước ngày 

22/07/2016, có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa, có trách nhiệm thực hiện nghĩa 

vụ thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: 

(1) Cơ sở được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian 

còn lại theo quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ khi đáp ứng đủ điều 

kiện theo các quyết định của Thủ tướng trong từng thời kỳ bao gồm: 

+ Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008. 

+ Quyết định 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013. 

+ Quyết định 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016. 

(2) Cơ sở không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các Quyết định 

trên thì thực hiện kê khai bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu (nếu 

có), tự tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hoặc cơ quan thuế thực hiện 

truy thu đến thời điểm đáp ứng điều kiện tại các Quyết định nêu trên. 

- Cơ sở trên nếu có thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại mục (2) thì 

không bị phạt vi phạm pháp luật về thuế và không tính tiền chậm nộp tính trên 

số tiền thu nhập doanh nghiệp tạm thời chưa truy thu cho đến 1/11/2021. 

Từ ngày 2/11/2021, Cơ sở chưa nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm 

thời chưa thu thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế chưa nộp và xử 

phạt vi phạm pháp luật về thuế (nếu có). 

3. Bảo vệ việc làm cho người lao động là người tố cáo 

Từ ngày 1/11/2021, Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động 

Thương binh và xã hội sẽ chính thức có hiệu lực (Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020), với quy định mới 

liên quan đến bảo vệ việc làm người tố cáo là người đang làm việc theo hợp 

đồng lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp. 
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Theo Thông tư này, trường hợp doanh nghiệp không chấp hành biện pháp 

bảo vệ việc làm cho người lao động thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc 

Ban lãnh đạo của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp mà người lao 

động đó là thành viên phải có ý kiến bằng văn bản với doanh nghiệp, đồng thời 

báo ngay sự việc với cơ quan liên quan để kịp thời xử lý và có biện pháp bảo vệ 

việc làm cho người lao động. 

4. Thêm quyền lợi cho giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu 

khoa học 

Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa 

học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học có hiệu lực từ ngày 02/11/2021 

và thay thế Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012. 

Trong đó, quy định trách nhiệm và quyền của người hướng dẫn sinh viên 

nghiên cứu khoa học như sau: 

- Người hướng dẫn có trách nhiệm tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên 

cứu khoa học, chịu trách nhiệm về nội dung của đề tài được phân công hướng 

dẫn, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc về đạo đức nghiên cứu và các quy định hiện 

hành. 

- Người hướng dẫn được tính giờ nghiên cứu khoa học, được hưởng mức 

thù lao và các quyền lợi khác theo quy định của cơ sở giáo dục đại học sau khi 

hoàn thành việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học thay vì trước đây chỉ 

quy định được tính giờ nghiên cứu khoa học. 

Thông tư bổ sung trường hợp người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa 

học có kết quả xuất sắc, đạt các giải thưởng khoa học và công nghệ trong và 

ngoài nước hoặc các kết quả nghiên cứu được áp dụng, triển khai mang lại hiệu 

quả kinh tế - xã hội được ưu tiên trong việc xét chọn danh hiệu thi đua các cấp 

và các hình thức khen thưởng khác. 

5. Quy định mới về tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo 

Đây là nội dung được nêu trong Thông tư số 04/2021/TT-TTCP của Thanh tra 

Chính phủ về quy trình tiếp công dân và Thông tư 05/2021/TT-TTCP  của 

Thanh tra Chính phủ quy định về tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo có hiệu lực 

từ ngày 15/11/2021 

Thông tư 04 chỉ rõ, sẽ từ chối tiếp công dân và giải thích lý do từ chối, 

đồng thời báo cáo với người phụ trách nếu đó là: Người say rượu, bia; người 

mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển 

hành vi; Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp 

công dân, người thi hành công vụ hoặc có các hành vi khác vi phạm nội quy nơi 

tiếp công dân. 

Thông tư 05 quy định kể từ thời điểm ngày 15/11/2021, đơn thư khiếu nại 

tố cáo bằng tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch được công chứng sẽ được tiếp 

nhận xử lý. Trong khi trước đây, chỉ tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo được 

viết bằng ngôn ngữ duy nhất là tiếng Việt./. 

 

(Nguồn:https://dangcongsan.vn/phap-luat/mot-so-chinh-sach-moi-co-

hieu-luc-tu-thang-11-2021-595585.html) 
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 Phần 7: 

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 01/2022 

------ 

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

2022 - 2027. 

- Khuyến khích các cơ sở Đoàn đăng tải các ý tưởng, sáng kiến sáng tạo 

của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đề xuất lên website và facebook của 

đơn vị về những góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp và văn kiện 

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

phương, đơn vị. 

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

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

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.  

- 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... 

- Tích cực tuyên truyền một số văn bản Luật, Nghị định, chính sách mới 

trên các lĩnh vực đời sống xã hội; giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên 

sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.Tiếp tục thông tin các chủ trương, kế 

hoạch, chương trình công tác Đoàn - Hội - Đội đến với đoàn viên, thanh niên. 

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

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

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

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

niệm: Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01); Ngày Tổng tuyển cử Quốc hội đầu 

tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (06/01); Ngày Chiến thắng biên giới 

Tây Nam chống quân xâm lược (07/01); Ngày truyền thống học sinh - sinh viên 

(09/01); Ngày Khởi nghĩa Đô Lương (13/01); Ngày Kí Hiệp định Paris (27/01); 

Ngày chiến thắng Nguyên - Mông lần thứ nhất (29/01)... 

- 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   


