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Phần 1:
SINH HOẠT CHI ĐOÀN CHỦ ĐIỂM THÁNG 02/2021
---------I. Nội dung sinh hoạt
1. Nội dung sinh hoạt chủ điểm tháng 02 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt
Nam sắt son niềm tin với Đảng”
- Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống yêu nước,
lòng tự hào dân tộc; truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng nhân kỷ niệm 91
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021). Tuyên
truyền về quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng
lập, lãnh đạo và rèn luyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sự quan
tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với Đoàn và thế hệ trẻ.
- Thông tin về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các hoạt
động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên cho
Đảng; tổ chức bình chọn đoàn viên ưu tú trao cho cấp ủy Đảng.
- Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng,
giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.
- Tổ chức cho đoàn viên tham gia hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”
đến với các địa chỉ đỏ gắn với tổ chức Đoàn tại địa phương, đơn vị.
II. Hình thức sinh hoạt
Tùy theo tình hình thực tế tại đơn vị, chi đoàn có thể chủ động lựa chọn
các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm:
- Tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề, thảo luận trong chi đoàn: Mời báo
cáo viên nói chuyện với đoàn viên về các nội dung trên. Chi đoàn chuẩn bị trước
các tài liệu liên quan đến chủ điểm sinh hoạt để đoàn viên nghiên cứu, chuẩn bị
ý tưởng phát biểu.
- Tổ chức chiếu phim tư liệu kết hợp tổ chức các hội thi: Tổ chức chiếu
phim tư liệu về Bác Hồ và tuổi trẻ, về lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh kết hợp thi đố vui kiến thức, thi thuyết trình, phát động tham gia các cuộc
thi tìm hiểu về Đoàn do Trung ương Đoàn tổ chức... Các chi đoàn có thể liên
kết, phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức hội thi.
- Kết hợp sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với tổ chức Ngày đoàn viên cùng
hành động: Đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên; đăng ký thực
hiện những công trình, phần việc thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành
lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tổ chức chia sẻ những kinh
nghiệm, mô hình, cách làm hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu
nhi giữa các chi đoàn; đề xuất giải pháp cụ thể tham gia giải quyết những khó
khăn tại địa phương, đơn vị; thực hiện các hoạt động vì cộng đồng.
Đối với những chi đoàn đặc thù ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, đơn vị
công tác phân tán, không có điều kiện sinh hoạt được toàn thể chi đoàn, có thể

3
chuyển tải các nội dung sinh hoạt cho đoàn viên thông qua hình thức trao đổi
trực tuyến, phát thanh thanh niên,…
(Nguồn: Hướng dẫn số 48-HD/TĐTN-XDĐ, ngày 06/01/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm
90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) với
chủ đề “Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”
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Phần 2:
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC
---------1. Những mẩu chuyện về Bác

ĐÊM GIAO THỪA BÁC HỒ ĐI CHÚC TẾT
Trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, như đã thành lệ, trong giờ phút
thiêng liêng giã từ năm cũ, đón chào năm mới, Bác Hồ thường đi chúc Tết đồng
bào. Theo ý kiến của Bác, lãnh đạo thành phố Hà Nội thường mời Bác đến thăm
một số gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh, cán bộ
miền Nam tập kết, những công nhân, cán bộ, trí thức… có nhiều thành tích. Tết
năm ấy, Bác bảo đồng chí Cục trưởng Cục bảo vệ:
- Năm nay, ngoài những gia đình do thành phố chuẩn bị, các chú đưa Bác
đến thăm một gia đình lao động nghèo, để Bác biết rõ hơn đời sống của người
dân lao động Thủ đô.
Giao nhiệm vụ cho chúng tôi xong, nhưng có lẽ Bác sợ chúng tôi lại đưa
Bác đến những gia đình khá giả hơn, nên Bác gọi lại, bảo thêm:
- Các chú cho Bác đến thăm một gia đình Tết này không có bánh chưng ấy!
Đêm giao thừa năm ấy, Bác và đồng chí Trần Duy Hưng, Chủ tịch thành
phố cùng đi chúc Tết! Trong không khí đón Tết cổ truyền vui vẻ, được Bác đến
thăm và chúc Tết, ai nấy đều sung sướng, cảm động. Mọi người hứa với Bác
năm mới sẽ làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, để xứng đáng với sự quan tâm
của Bác.
Khi trở về, theo kế hoạch chúng tôi mời Bác đến thăm nhà chị Tín, một gia
đình nghèo ở mãi trong ngõ cụt phố Lý Thái Tổ.
Đồng chí Phan Văn Xoàn, Cục trưởng Cục bảo vệ kể lại: Bác xuống xe,
chúng tôi đi trước để dẫn lối vào ngõ. Ngọn đèn điện duy nhất trong ngõ không
đủ sáng, nên rất khó đi. Đến trước một căn nhà lụp xụp, tôi gặp một người phụ
nữ quẩy đôi thùng gánh nước đi ra. Tôi hỏi:
- Chị Tín đấy hả?
- Vâng ạ. Bác hỏi em?
Bấy giờ tôi mới nhìn rõ chị Tín, nét mặt chất phác, lam lũ, da ngăm đen,
mặc chiếc áo vá đã bạc. Tôi lại gần, nói nhỏ:
- Chị vào nhà đi. Có khách đến thăm chị và các cháu! Vừa lúc đó, Bác Hồ
đi đến!
Chị Tín nhìn ngay thấy Bác, và đôi thùng gánh nước trên vai chị bỗng rơi
xuống! Chị lúng túng chạy lại gần Bác, nghẹn ngào… Một phút trấn tĩnh, chị
theo Bác vào nhà.
Nhà chị chỉ có một gian nhỏ, lợp lá cọ, vách đất. Giữa nhà là một cái
giường cũ. Quần áo không có chỗ treo, để cả ở một góc giường. Mấy đứa bé
thấy người lạ vào thì đứng vào một góc nhà, chỉ có đứa bé nhất là ngồi trên
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giường. Trên bàn thờ nhỏ, chỉ thấy có một nãi chuối xanh và mấy nén hương
đang tỏa khói.
Nhìn thấy cảnh sống của gia đình chị, Bác Hồ lặng đi! Rồi Bác đi lại bế
cháu bé nhất vào lòng, hôn lên má nó. Vừa cài lại chiếc cúc áo trên ngực cháu
bé, Bác vừa quay lại hỏi chuyện chị Tín:
- Thế bố của các cháu đi đâu?
- Chị Tín nhìn lên bàn thờ, như cố nén đau thương. Chị nghẹn ngào thưa
với Bác:
- Thưa Bác, nhà cháu mất đã 4 năm rồi, khi cháu bé này… chị chỉ vào cháu
bé Bác đang bế… mới được 3 tháng. Chồng cháu trước là công nhân bốc vác ở
bến Phà Đen. Một đêm cuối năm đi làm, nhà cháu bị cảm gió rồi mất. Từ đó,
một mình cháu phải đi làm thuê đủ mọi việc để nuôi bốn cháu…
- Thế bây giờ cô làm ở đâu?
- Dạ, thưa Bác, cháu đi gánh nước thuê cho hàng phố… Nói đến đây, giọng
chị nghẹn lại.
- Thế năm nay, mẹ con cô ăn Tết thế nào?
Nghe Bác hỏi, chị Tín vẫn đứng im. Mãi sau chị mới thưa:
- Thưa Bác mẹ con cháu có gì đâu mà ăn Tết ạ! Ngày mai, chỉ còn một lon
gạo. Đến giờ này, cháu vẫn phải đi gánh nước để đổi lấy gạo cho các cháu…
Nghe chị kể, tất cả chúng tôi đều rưng rưng nước mắt!
Lát sau, Bác Hồ đặt đứa bé xuống giường, xoa đầu và hỏi một cháu gái
khoảng 8 tuổi:
- Cháu có đi học không?
- Thưa Bác không ạ!
Bác đi quanh căn nhà một vòng, rồi lấy chiếc bánh chưng đặt lên bàn thờ,
cho quà các cháu, rồi nói với chị Tín:
- Hôm nay, Bác đến thăm, chúc sức khỏe cô và các cháu! Cô cố gắng nuôi
các cháu mạnh khỏe và cho các cháu đi học! Chị Tín không kìm nổi xúc động,
chị chạy lại nắm lấy hai bàn tay Bác:
- Thưa Bác… cháu không ngờ… Bác lại đến thăm nhà cháu!
Rồi chị sụt sùi, không ngăn được nước mắt! Bác Hồ cũng xúc động nói:
- Bác không đến thăm những gia đình như cô, thì còn thăm ai! Thôi Bác về
nhé!
Chị Tín và các cháu tiễn Bác ra cửa, thì ngoài đường bà con dân phố nghe
tin Bác đến, đã tề tựu đông đủ. Có tiếng hô: “Bác Hồ muôn năm”. Bác giơ tay ra
hiệu cho mọi người yên lặng, rồi chậm rãi nói:
- Hôm nay, Bác đến thăm bà con trong ngõ ta, nhưng vì thời giờ có ít, nên
không đến từng nhà được, Bác chúc bà con ta mạnh khỏe, vui vẻ, đón một cái
Tết mọi sự tốt lành.
Nhưng Bác có ý kiến: Tại sao trong lúc bà con ta ăn Tết vui vẻ, lại không
nghĩ đến những gia đình còn nghèo và đang gặp khó khăn như nhà cô Tín đây?
Một phút im lặng, rồi một cụ già bước lên, kính cẩn thưa:
- Thưa Bác, bà con chúng tôi thật có lỗi! Chúng tôi xin hứa với Bác sẽ sửa
ngay ạ!
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Đêm ấy, trên đường về, ngồi trên xe Bác không nói gì, vẻ mặt đượm buồn!
Bác về đến nhà, cũng là lúc giao thừa! Các đồng chí trong Bộ Chính trị ra tận xe
đón Bác. Bác mời mọi người vào nhà và câu chuyện đầu tiên Bác kể với các
đồng chí trong Bộ Chính trị là cả nhà chị Tín!
Bác nói: “Ta đã có chính quyền trong tay, nhưng một số lãnh đạo địa
phương còn chưa gần dân, nên phục vụ nhân dân chưa tốt!”.
Hôm sau, mặc dù là ngày mồng một Tết, Bác cũng trực tiếp gặp và phê
bình lãnh đạo thành phố Hà Nội. Bác chỉ thị phải trợ cấp khó khăn ngay cho gia
đình chị Tín và sau phải bố trí cho chị Tín có công ăn việc làm, để có điều kiện
nuôi các con và cho các cháu đi học!
Đêm giao thừa năm ấy, sau khi Bác Hồ về, bà con trong ngõ phố đã bảo
nhau, mỗi người một thứ, của ít lòng nhiều, đem đến giúp mẹ con chị Tín. Các
cháu bé, mỗi cháu đã có một bộ quần áo hoa đón Tết! Mọi người nghe chị Tín
kể lại câu chuyện Bác Hồ đến thăm và ai cũng nhìn chiếc bánh chưng của Bác
Hồ đặt trên bàn thờ với vẻ cảm động, tưởng như Bác vừa đến thăm gia đình
mình vậy!
Chuyện cũ đã qua mấy mươi năm!
Mùa Xuân này kể lại, làm chúng ta càng thêm nhớ Bác!
Nguồn: Sách Một số lời dạy và mẩu chuyện về
tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-----------2. Lời Bác dạy
BÁC HỒ VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN
Với bất kì quốc gia nào trên thế giới, thanh niên, học sinh, sinh viên chính
là tương lai của đất nước, là lực lượng nòng cốt để xây dựng đất nước giàu
mạnh, phát triển. Chính vì vậy, lúc sinh thời, Bác Hồ hết sức quan tâm tới học
sinh, sinh viên – thế hệ tương lai của đất nước của nước nhà.
Khoảng tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi các em
học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam, Bác đã khẳng
định: “Nước nhà trông mong, chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam
có thể trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang
để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần
lớn ở công học tập của các cháu”.
Theo Bác, công tác giáo dục thế hệ trẻ ngay từ bậc mầm non, tiểu học có
vai trò rất quan trọng trong việc hình thành, rèn luyện đạo đức và nhân cách con
người đồng thời cung cấp kiến thức, kỹ năng để trẻ có nền tảng phát triển. Bác
đã nói, cách dạy trẻ phải “giữ toàn vẹn cái tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự
động, trẻ trung của chúng, chớ nên làm cho chúng hóa ra những người già sớm”.
Bác thường nhắc nhở: “chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn”. Tư
tưởng tiến bộ đó của Bác đã cho chúng ta nhận thấy giá trị quan trọng của công
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tác giáo dục nhi đồng nói riêng và sự nghiệp giáo dục nói chung – sự nghiệp đó
phải thực sự khoa học và nghiêm cách.
Đối với việc chăm lo đào tạo, giáo dục và bồi dưỡng thanh niên, trong đó
có lớp thanh niên trí thức – những thanh niên, sinh viên đang được đào tạo từ
các trường đại học, cao đẳng được Bác dành sự quan tâm đặc biệt. Ở lứa tuổi
thanh niên, sinh viên, việc giáo dục đào tạo không phải là “cầm tay chỉ việc”,
uốn nắn từng chút một, mà quan trọng là phải truyền được cho các em tinh thần
tự học, tự khám phá, chủ động, sáng tạo, giúp các em định hướng được mục đích
của việc tự học tập, tự xác định được con đường phấn đấu cho tương lai. Chỉ
như vậy các em mới có thể kiên trì trên con đường học tập theo phương châm
“học, học nữa, học mãi” của lãnh tụ Lê nin vĩ đại.
Bác yêu cầu sinh viên: “Phải hiểu rõ học thế nào? Học cái gì? Học để làm
gì?”. Tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ II, ngày 7.5.1958, Bác nhấn mạnh:
“Đối với thanh niên trí thức như các cháu ở đây thì cần đặt hai câu hỏi: Học để
làm gì? Học để phục vụ ai? Đó là hai câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát thì mới
có phương hướng”. Bác chỉ rõ: “Dưới chế độ thực dân, phong kiến, mục đích đi
học là cốt được mảnh bằng để làm ông thông, ông phán, lĩnh lương nhiều, ăn
ngon, mặc đẹp. Thế thôi. Số phận dân tộc thế nào, tình hình thế giới biến đổi thế
nào, không hay, không biết gì hết. Mục đích giáo dục nô lệ hầu hạ chúng. Ngày
nay ta đã được độc lập, tự do, thanh niên mới thật là người chủ tương lai của
nước nhà. Muốn xứng đáng vai trò là người chủ thì phải học tập. Học bây giờ
với học dưới chế độ thực dân, phong kiến khác nhau”, “Học tập nâng cao trình
độ chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật và quân sự” và “Học để phụng sự ai?
Để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, tức là
để làm tròn nhiệm vụ người chủ của nước nhà”. Từ đó có thể thấy, nhiệm vụ của
thanh niên trí thức thời đại mới không chỉ là ra sức học tập để làm chủ được tri
thức, công nghệ mới, mà còn phải xác lập được cho mình lý tưởng cộng sản
đúng đắn. Lý tưởng đúng đắn chính là cứu cánh, là vũ khí sắc bén trong đấu
tranh chống lại cái xấu, chống lại những cám dỗ bên ngoài, giúp thanh niên vượt
lên trên hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành mục tiêu.
Trong vấn đề học tập, Bác nhắc nhở học sinh, sinh viên Việt Nam rằng:
“Làm nghề gì cũng phải học” và mục đích của việc học là để “nâng cao năng lực
làm cho kinh tế phát triển, chiến đấu thắng lợi, đời sống nhân dân càng no ấm,
vui tươi”. Điều đó có nghĩa rằng ngay cả đối với một bộ phận thanh niên không
theo học đại học, cao đẳng, thì việc học cũng luôn là việc hết sức quan trọng.
Học từ các lớp dạy nghề, học từ kinh nghiệm cuộc sống, từ người đi trước, tự
học…để nâng cao lối sống tích cực, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp để ứng dụng
được kiến thức vào lao động sản xuất và làm ăn kinh tế nhằm làm giàu cho bản
thân cũng như xã hội.
Bác cũng luôn lưu ý học sinh, sinh viên rằng, để việc học tập thành công và
trở nên hữu ích thì học phải đi đôi với hành, lý thuyết phải đi cùng thực tiễn.
Bác nói: “Chỉ biết lý thuyết mà không biết thực hành thì cũng là trí thức có một
nửa, “lý luận phải gắn liền với thực tế”.
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Ngoài việc học tập, trau dồi kiến thức, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn căn dặn
thế hệ trẻ phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống.
Bác nhấn mạnh: “Có tài mà không có đức là người vô dụng”. “Đức”, ở đây như
Bác nói là đạo đức, đạo lý làm người mà với thời đại chúng ta, Bác yêu cầu rèn
luyện để có đạo đức cách mạng. Bác giải thích đạo đức cách mạng rất giản di, cụ
thể: “Đạo đức cách mạng không phải là những điều cao siêu, xa lạ mà đối với
mỗi người bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm một việc gì đều không sợ khó,
không sợ khổ, đều một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân
dân, đều nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội”.
“Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống. Nó do đấu tranh,
rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài
càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Bác coi “đạo đức là cái gốc của người
cách mạng. Để làm tròn trách nhiệm, thanh niên ta phải nâng cao tinh thần làm
chủ tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân, chớ phô trương hình thức, chớ kiêu ngạo
tự mãn”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các thế hệ trẻ Việt Nam tình yêu
thương bao la, sâu sắc nhất. Người đã khẳng định: Thanh niên là chủ nhân tương
lai của nước nhà…Chính vì thế, việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ
luôn là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của toàn xã hội, “muốn xây dựng chủ
nghĩa xã hội phải có những con người xã hội chủ nghĩa, tức là phải có những
người có đạo đức xã hội chủ nghĩa”. Nhớ lời dạy của Bác kính yêu, mỗi thế hệ
học sinh, sinh viên Việt Nam “cần phải có chí tự động, tự cường, tự lập; Phải có
khí khái ham làm việc, chứ không ham địa vị; Phải có quyết tâm, đã làm việc gì
thì làm cho đến nơi đến chốn, làm cho kỳ được; Phải có lòng ham tiến bộ, ham
học hỏi, học luôn, học mãi. Học văn hoá, học chính trị, học nghề nghiệp..”;
những nhà quản lý giáo dục, những thầy cô giáo – là những người có vai trò hết
sức quan trọng trong sự nghiệp trồng người, hãy luôn khắc ghi những lời Bác
căn dặn, coi đó là kim chỉ nam định hướng cho triết lý giáo dục hiện đại nhằm
tìm ra giải pháp đưa nền giáo dục nước nhà phát triển tích cực và bền vững, góp
sức vào công cuộc CNH-HĐH đất nước, xây dựng một nước Việt Nam giàu
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
Nguồn: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

-----------
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Phần 3:
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ DIỄN RA
------Thăm, tặng quà thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh
khó khăn nhân dịp Tết nguyên Đán Tân Sửu 2021

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-7110?tab=tab1
400 suất quà hỗ trợ bà con huyện Hướng Hóa
với “Tết sẻ chia cùng Tuổi trẻ”

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-7108?tab=tab1
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Khánh thành các công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-7079?tab=tab1
Quảng Trị: Triển khai chương trình công tác năm 2021 và phát động
cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông tuyên truyền Nghị quyết
Đại hội Đảng các cấp

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-7052?tab=tab1

11
Hội nghị tổng kết triển khai thí điểm mô hình Hội đồng Trẻ em toàn quốc
giai đoạn 2017 - 2020

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-7112?tab=tab1
Mang “Ước mơ Xuân” đến với trẻ em Gio Linh, Quảng Trị

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-7113?tab=tab1
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Tuyên dương 90 cháu ngoan Bác Hồ và phụ trách đội giỏi tỉnh Quảng Trị,
giai đoạn 2017 – 2020

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-7056?tab=tab1
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn kiểm tra công tác Đoàn – Đội và phong trào
thanh thiếu nhi khối trường học, năm học 2020 – 2021

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-7060?tab=tab1
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Trao 160 suất quà “Tiếp sức cho học sinh và giáo viên vùng lũ Quảng Trị”

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-7026?tab=tab1
Trao tặng học bổng cho học sinh vùng lũ

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-7034?tab=tab1
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Trao 80 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ cựu Thanh niên xung phong
có hoàn ảnh khó khăn bị ảnh hưởng do mưa lũ

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-7040?tab=tab1
Trao học bổng nghĩa tình cho học sinh, sinh viên Quảng Trị

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-7017?tab=tab1
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Nhiều phần quà ý nghĩa hỗ trợ các gia đình có người thân bị mất trong đợt
mưa lũ lịch sử vừa qua

Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-7076?tab=tab1
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Phần 4:
THEO DÒNG LỊCH SỬ
------1. Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(3/2/1930 - 3/2/2020)
- Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu bật
những mốc son chói lọi của Đảng qua 91 năm thành lập, xây dựng và trưởng
thành; những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự
lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo,
năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.
- Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các
nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp,
các tổ chức đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương
4 (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự
diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc triển khai Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ,
đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương.
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an
ninh, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng
trong năm 2020; các phong trào thi đua yêu nước; anh hùng chiến sỹ thi đua, các
tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
- Những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân
tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn
giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan và
các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau
Tết.
- Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng, chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Tân Sửu;
các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, động viên cán bộ, chiến sỹ, người lao động
đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng
bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.
- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên
tạc, “diễn biến hoà bình”, chống phá Đảng, Nhà nước.
2. Kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 –
27/02/2021)
- Lịch sử ra đời, ý nghĩa Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
- Truyền thống ngành Y tế Cách mạng và 66 năm làm theo lời Bác;
Truyền thống ngành Y tế tỉnh Quảng Trị.
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Phần 5:
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
----------Hướng dẫn tổ chức “Ngày đoàn viên” năm 2021
----------Ngày 02/02/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Hướng dẫn số 50
-HD/TĐTN-XDĐ về việc tổ chức “Ngày đoàn viên” năm 2021, với những nội
dung cụ thể như sau:
Bước 1: Xác định đối tượng tham gia; khảo sát, lập danh sách các địa
bàn nơi chưa có tổ chức Đoàn
- Đối tượng tham gia: Đoàn viên lao động, công tác, sinh hoạt trong các
khu công nghiệp, các doanh nghiệp... chưa có tổ chức Đoàn.
Lưu ý: Trong thời gian qua, một số đơn vị xác định đối tượng tham gia bao
gồm cả thanh niên chưa vào Đoàn là không đúng tinh thần của “Ngày đoàn viên”.
- Lập danh sách các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đoàn: Các huyện, thị,
thành Đoàn, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiến hành khảo sát, lập
danh sách những nơi có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn. Trên cơ sở đó,
căn cứ vào tình hình thực tế, các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn khối Cơ quan và
Doanh nghiệp tỉnh phân công cho các cơ sở Đoàn đảm nhận tổ chức “Ngày
đoàn viên” ở từng địa bàn cụ thể.
Bước 2: Khảo sát, lập danh sách đoàn viên
- Tại khu công nghiệp, các doanh nghiệp:
+ Tìm hiểu về doanh nghiệp: Lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, đặc điểm,
giờ giấc lao động, làm việc...
+ Cơ sở Đoàn được phân công tổ chức “Ngày đoàn viên” liên hệ với Ban
quản lý khu công nghiệp, chủ doanh nghiệp để trao đổi rõ mục đích, ý nghĩa về
việc tổ chức “Ngày đoàn viên”; vận động sự ủng hộ, tham gia của chủ doanh
nghiệp; đề nghị phối hợp, lập danh sách đoàn viên đang lao động, công tác, sinh
sống tại đơn vị, doanh nghiệp.
+ Nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng, điều kiện của đoàn viên (bằng phiếu hỏi,
gặp gỡ trao đổi...); tiếp cận, lựa chọn những nhân tố tích cực để xây dựng lực
lượng nòng cốt trực tiếp tham gia tổ chức các hoạt động của “Ngày đoàn viên”.
Bước 3: Chuẩn bị và tổ chức hoạt động
* Công tác chuẩn bị:
- Xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản chi tiết của “Ngày đoàn viên
- Xác định quy mô “Ngày đoàn viên”, dự kiến nhân lực tham gia, phân
công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động, đề nghị các doanh nghiệp,
tổ chức xã hội ủng hộ; mời các ban, ngành, đoàn thể cùng phối hợp tổ chức.
- Triển khai việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, thời gian,
địa điểm tổ chức“Ngày đoàn viên” dưới các hình thức như: Tuyên truyền trực
quan thông qua đài phát thanh địa phương, in ấn các pano, áp phích, khẩu hiệu;
đăng tin lên các báo, tạp chí, các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo,
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Website của huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc về mục đích, ý nghĩa và
kết quả tổ chức “Ngày đoàn viên”,…
* Hình thức tổ chức: Căn cứ vào điều kiện cụ thể của các địa phương,
đơn vị, có thể lựa chọn nội dung phù hợp để tổ chức “Ngày đoàn viên” theo một
số hoạt động như sau:
+ Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, về chặng
đường 90 năm trưởng thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dưới
nhiều hình thức phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Tăng cường
các hoạt động giáo dục truyền thống thông qua các hình thức như: Tổ chức lưu
diễn các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng; gặp gỡ, giao lưu với nhân
chứng lịch sử; tổ chức tham quan bảo tàng, các di tích lịch sử, các địa danh văn
hóa; xem phim tài liệu “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”… cho đoàn viên là công
nhân trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp.
+ Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về
pháp luật như: Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, xây dựng tủ sách pháp
luật, các hoạt động tư vấn về Luật Thanh niên, Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã
hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và trợ giúp pháp lý; tư vấn về các
chính sách việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên.
+ Tổ chức các buổi đối thoại giữa đoàn viên tại những nơi chưa có tổ
chức Đoàn với chính quyền địa phương, Ban quản lý khu công nghiệp, chủ
doanh nghiệp tạo cơ hội để đoàn viên được chia sẻ tâm tư nguyện vọng, qua đó
tăng cường sự ủng hộ của lãnh đạo doanh nghiệp và địa phương đối với các hoạt
động của Đoàn, Hội.
+ Tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp,
chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cho đoàn viên là công
nhân trong các khu công nghiệp như: Tổ chức bán hàng ưu đãi; tư vấn sức khỏe,
cấp phát thuốc miễn phí; tuyên truyền về dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản; khám
chữa bệnh miễn phí; hội trại truyền thống, hội thi duyên dáng, giao lưu văn hóa
văn nghệ, thể dục, thể thao; đi bộ đồng hành gây quỹ hỗ trợ đoàn viên khó khăn;
tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó
khăn…
+ Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đoàn viên có
thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Ra mắt các tổ chức Đoàn mới thành lập
trên địa bàn.
Bước 4: Xây dựng lực lượng nòng cốt, tiến tới thành lập tổ chức Đoàn
- Thông qua các hoạt động, phát hiện những đoàn viên tích cực, nhiệt tình,
có khả năng đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên, để xây dựng thành lực
lượng nòng cốt tham gia Ban Chấp hành lâm thời khi thành lập tổ chức Đoàn.
- Tại khu công nghiệp, các doanh nghiệp: Đoàn cấp huyện cùng với Đoàn
cơ sở nơi có doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, gặp gỡ chủ doanh nghiệp để
trao đổi, thống nhất thành lập tổ chức Đoàn trong khu công nghiệp, doanh
nghiệp; chuẩn bị các thủ tục cần thiết, tiến tới thành lập tổ chức Đoàn.
Link tải văn bản: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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Công văn tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu và
trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ năm 2021
----------Ngày 26/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 1221
về việc tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho
cấp uỷ năm 2021, với những nội dung cụ thể như sau:
1. Về công nhận đoàn viên ưu tú
1.1. Tiêu chí xét công nhận đoàn viên ưu tú
- Đoàn viên ưu tú: Là những đoàn viên qua phân tích chất lượng đoàn viên
được phân loại là đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã được bình chọn,
công nhận là đoàn viên ưu tú; có lịch sử chính trị của bản thân và gia đình rõ
ràng, có nhận thức đúng đắn về Đảng Cộng sản Việt Nam, có nguyện vọng và ý
thức phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Tiêu chí xét công nhận đoàn viên ưu tú:
+ Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của
nhà nước và các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị.
+ Có nhận thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh.
+ Tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn, Hội; tích cực tham gia hoạt
động Đoàn tại nơi cư trú.
+ Đạt thành tích tốt trong học tập, lao động, công tác và rèn luyện.
+ Được phân loại đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
(hoặc năm học 2019-2020 đối với đoàn viên khối trường học).
1.2. Bình chọn đoàn viên ưu tú từ đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Ban chấp hành Đoàn cơ sở dựa trên kết quả phân tích chất lượng đoàn
viên của chi đoàn năm 2020 (hoặc năm học 2019-2020 đối với chi đoàn khối
trường học), tổ chức cho đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ viết bài cảm
nhận về Đảng; nhận xét và đánh giá kết quả từng bài viết, chủ động trao đổi, xin
ý kiến cấp ủy cơ sở về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình đoàn viên hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ và tiến hành bình chọn đoàn viên ưu tú. Sau đó, gửi
thông báo kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú đến chi đoàn, chi đoàn có trách
nhiệm báo cáo với chi bộ về kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú.
- Các cấp bộ Đoàn (trọng tâm là cấp cơ sở và cấp huyện) tiến hành tổng hợp
và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ Đảng (kèm theo sơ lược quá trình
phấn đấu của đoàn viên ưu tú) để cấp ủy xem xét công nhận, đưa vào diện đối
tượng Đảng.
* Lưu ý:
- Đối với Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm việc bình chọn đoàn viên ưu tú
sẽ do Ban Thường vụ Đoàn trường thực hiện trên cơ sở kết quả bình xét và đề
nghị của Chi đoàn, Liên chi đoàn.
- Trường hợp những đoàn viên ưu tú đã được bình chọn từ 02 năm liên
tiếp trở lên nhưng chưa được kết nạp vào Đảng hoặc công nhận là đối tượng
Đảng, tổ chức cơ sở Đoàn cần lưu ý:
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+ Trao đổi với cấp ủy để nắm rõ nguyên nhân đoàn viên ưu tú chưa được
kết nạp vào Đảng hoặc công nhận là đối tượng Đảng để có hướng tháo gỡ khó
khăn về thủ tục hoặc có biện pháp bồi dưỡng, giúp đỡ phù hợp.
+ Hướng dẫn cho đoàn viên ưu tú hướng khắc phục.
2. Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng
- Hình thức: Lễ trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy nên gắn với
chương trình, hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam của cấp uỷ Đảng, ngày kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh hoặc các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.
- Công tác chuẩn bị:
+ Xây dựng kế hoạch, báo cáo xin ý kiến cấp ủy, chính quyền địa phương.
+ Triển khai chỉ đạo các cơ sở Đoàn, chi đoàn tiến hành bầu, lựa chọn
đoàn viên ưu tú, trên cơ sở đó lập danh sách đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho
cấp ủy.
- Hồ sơ trao cho cấp ủy:
+ Danh sách đoàn viên ưu tú.
+ Trích ngang thành tích quá trình phấn đấu học tập, lao động, rèn luyện
của từng đoàn viên ưu tú.
3. Bồi dưỡng, hướng dẫn đoàn viên ưu tú phấn đấu rèn luyện
- Khi cấp ủy đã công nhận đoàn viên ưu tú là đối tượng Đảng, tổ chức cơ
sở Đoàn cần tăng cường phối hợp với cấp ủy Đảng phân công, giao nhiệm vụ để
đoàn viên ưu tú được rèn luyện và thử thách về mọi mặt; phối hợp với đảng viên
được phân công theo dõi, giúp đỡ đoàn viên ưu tú để giáo dục, bồi dưỡng, hỗ trợ
đoàn viên ưu tú hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Hàng quý, Ban Chấp hành chi đoàn, Đoàn cơ sở tiến hành nhận xét đối với
đoàn viên ưu tú được công nhận là đối tượng Đảng, đồng thời chỉ rõ những nhược
điểm, tồn tại để đoàn viên tiếp tục phấn đấu. Phát huy vai trò của đảng viên trẻ
đang tham gia sinh hoạt tại chi đoàn trong việc giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu,
rèn luyện.
- Ban Chấp hành Đoàn cơ sở chủ động đề nghị với cấp ủy Đảng mở lớp
tìm hiểu về Đảng cho đoàn viên ưu tú; tăng cường tham mưu tổ chức gặp gỡ, đối
thoại giữa lãnh đạo cấp ủy với đoàn viên ưu tú.
- Sau khi đoàn viên ưu tú được học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, được cấp
ủy công nhận là đối tượng Đảng và được phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, đủ
điều kiện để thực hiện quy trình thủ tục kết nạp Đảng thì trên cơ sở ý kiến của cấp
ủy cơ sở về việc phát triển đảng viên mới, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở hướng dẫn
và tiến hành thực hiện thủ tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
4. Chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp năm 2021
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ
XII, nhiệm kỳ 2017-2022 và tình hình thực tế công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn
viên ưu tú cho Đảng trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phân bổ chỉ
tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp năm 2021 cho các đơn vị,
cụ thể như sau:
Huyện Đoàn Vĩnh Linh: 190 chỉ tiêu;
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Huyện Đoàn Gio Linh: 190 chỉ tiêu;
Huyện Đoàn Cam Lộ: 140 chỉ tiêu;
Thành Đoàn Đông Hà: 140 chỉ tiêu;
Huyện Đoàn Triệu Phong: 190 chỉ tiêu;
Thị Đoàn Quảng Trị: 90 chỉ tiêu;
Huyện Đoàn Hải Lăng: 200 chỉ tiêu;
Huyện Đoàn Cồn Cỏ: 30 chỉ tiêu;
Huyện Đoàn Đakrông: 160 chỉ tiêu;
Huyện Đoàn Hướng Hóa: 200 chỉ tiêu;
Đoàn thanh niên Công an tỉnh: 60 chỉ tiêu;
Đoàn thanh niên BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh: 50 chỉ tiêu;
Đoàn thanh niên BCH Quân sự tỉnh: 50 chỉ tiêu;
Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: 280 chỉ tiêu;
Đoàn thanh niên công ty MTV Cao su Quảng Trị: 10 chỉ tiêu;
Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm: 20 chỉ tiêu;
Link tải văn bản: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)
với chủ đề “Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”
-------Ngày 06/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Hướng dẫn số 48HD/TĐTN-XDĐ về việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) với chủ đề
“Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” , với những nội dung cụ thể
như sau:
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Thời gian tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm “Tự hào
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” trong quý I, từ ngày 01/01 đến
31/3/2021.
2. Địa điểm: Khuyến khích chi đoàn tổ chức sinh hoạt chủ điểm tại các
địa chỉ đỏ, di tích lịch sử cách mạng, phòng truyền thống, nhà văn hóa, nhà cộng
đồng…
II. NỘI DUNG
1. Chủ điểm tháng 01 năm 2021: “Tôi - người Đoàn viên Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh”
- Tuyên truyền về truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục lòng
yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về Đảng và Bác Hồ.
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng,
đạo đức, lối sống cho đoàn viên qua các tấm gương anh hùng trẻ tuổi: Anh Lý
Tự Trọng, Chị Võ Thị Sáu, Anh Nguyễn Văn Trỗi, Anh Trần Văn Ơn… và các
gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu tại địa phương, đơn vị.
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- Tuyên truyền, thông tin về những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước
trong năm 2020; về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tham gia đấu tranh,
phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.
- Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng,
giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.
- Tổ chức cho đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 90 năm
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt
Nam” đến với các địa chỉ đỏ gắn với tổ chức Đoàn tại địa phương, đơn vị.
- Kết hợp việc tổ chức sinh hoạt chủ điểm với phát động đoàn viên thi đua
chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng kỷ niệm 90 năm
ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bằng việc đăng ký thực
hiện những công trình, phần việc cụ thể.
2. Chủ điểm tháng 02 năm 2021: “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin
với Đảng”
- Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống yêu nước,
lòng tự hào dân tộc; truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng nhân kỷ niệm 91
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021). Tuyên
truyền về quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng
lập, lãnh đạo và rèn luyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sự quan
tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với Đoàn và thế hệ trẻ.
- Thông tin về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các hoạt
động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên cho
Đảng; tổ chức bình chọn đoàn viên ưu tú trao cho cấp ủy Đảng.
- Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng,
giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.
- Tổ chức cho đoàn viên tham gia hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”
đến với các địa chỉ đỏ gắn với tổ chức Đoàn tại địa phương, đơn vị.
3. Chủ điểm tháng 3 năm 2021: “Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh”
- Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng, cống hiến và
trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; làm nổi bật vai trò,
vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, phát huy vai trò
xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia giải quyết các nhiệm vụ
chính trị tại địa phương, đơn vị, các hoạt động vì cộng đồng.
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- Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng,
giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.
- Tổ chức cho đoàn viên tham gia hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”
đến với các địa chỉ đỏ gắn với tổ chức Đoàn tại địa phương, đơn vị.
Link tải văn bản: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
Kế hoạch kết nạp đoàn viên mới
“Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
----------Ngày 06/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 203KH/TĐTN-XDĐ về việc kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 90 năm thành
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, với những nội dung cụ thể như sau:
1. Tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh.
- Xây dựng các nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng, báo chí (báo điện tử, báo giấy) của địa phương, đơn vị; trên website, trang
thông tin, cổng thông tin điện tử của các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc
với chủ đề “Tôi – Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”. Xây dựng, triển khai
các hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội (facebook, zalo, youtube…)
- Tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa, vận động đoàn viên, thanh
niên tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu“90 năm truyền thống vẻ vang của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” do Trung ương Đoàn tổ chức. Tổng hợp, giới thiệu
các ca khúc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức xem phim tài liệu “Tự hào
tuổi trẻ Việt Nam”. Tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục
thể thao để thực hiện công tác tuyên truyền.
- Xây dựng các bộ tài liệu dễ đọc, dễ tiếp cận để đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn
viên thực hiện công tác tuyên truyền về “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh” trong quá trình học tập, lao động, sản xuất cũng như trong
các hoạt động văn hóa, xã hội tại địa phương, đơn vị.
2. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đoàn viên
3. Tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục kết nạp Đoàn viên
4. Công tác bồi dưỡng và quản lý đoàn viên sau kết nạp
5. Thời gian thực hiện
“Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” được triển
khai thực hiện trong suốt năm 2021, tập trung vào đợt cao điểm kỷ niệm 90 năm
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2021).
6. Chỉ tiêu kết nạp đoàn viên
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ
XII, nhiệm kỳ 2017-2022 và tình hình thực tế công tác bồi dưỡng, kết nạp Đoàn
trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phân bổ chỉ tiêu kết nạp Đoàn
năm 2021 cho các đơn vị, cụ thể như sau:
Huyện Đoàn Vĩnh Linh: 1350 chỉ tiêu;
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Thành Đoàn Đông Hà: 1350 chỉ tiêu;
Huyện Đoàn Hải Lăng: 1300 chỉ tiêu;
Huyện Đoàn Triệu Phong: 1300 chỉ tiêu;
Huyện Đoàn Gio Linh: 1250 chỉ tiêu;
Huyện Đoàn Hướng Hóa: 1200 chỉ tiêu;
Huyện Đoàn Cam Lộ: 850 chỉ tiêu;
Thị xã Quảng Trị: 800 chỉ tiêu;
Huyện Đoàn Đakrông: 750 chỉ tiêu.
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 01/2021
----1. Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động từ 2021
Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Bộ luật Lao động năm 2019,
có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động được quy định tại Điều 169 Bộ
luật Lao động như sau:
- Năm 2021, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường với lao động nam
là đủ 60 tuổi 03 tháng, với lao động nữ là đủ 55 tuổi 04 tháng.
- Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến
khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao
động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.
Để hướng dẫn tuổi nghỉ hưu từ 01/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị
định 135/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, thời điểm
nghỉ hưu, thời điểm hưởng chế độ hưu trí, các trường hợp được nghỉ hưu sớm…
2. Cho phép bắn pháo hoa trong dịp lễ Tết, sinh nhật
Nội dung đáng chú ý này được đề cập trong Nghị định 137/2020/NĐCP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.
Theo Điều 17 Nghị định này, từ 11/01/2021 - ngày Nghị định này có hiệu
lực, người dân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì được sử dụng pháo
hoa trong các trường hợp như Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai
trương… Tuy nhiên, khi sử dụng chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh
nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.
Lưu ý: Loại pháo hoa người dân được sử dụng là sản phẩm được chế tạo,
sản xuất thủ công hoặc công nghiệp… tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng,
màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ (Điều 3 Nghị định 137/2020).
3. Thí sinh được đi muộn khi thi tuyển công chức, viên chức
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Ngày 20/01/2021, Thông tư 6/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ có hiệu lực
sẽ bổ sung một số quy định thí sinh phải thực hiện khi thi tuyển công chức, viên
chức. Trong đó:
Thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định. Trường hợp thí sinh
dự thi đến chậm quá 30 phút tính từ khi bắt đầu giờ làm bài thi thì không được
dự thi...
Như vậy, so với quy định trong Thông tư 03/2019/TT-BNV, thí sinh phải
có mặt đúng giờ thì theo Thông tư 6/2020, thí sinh được đi muộn không quá 30
phút tính từ khi bắt đầu giờ làm bài thi.
4. 03 trường hợp xây nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép
Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021 đã bổ
sung trường hợp được miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ.
Theo đó, 03 trường hợp xây nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép bao gồm:
- Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu
đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực
không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch
chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phê duyệt.
- Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô
thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng.
5. Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết 2025
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 107/2020/QH14 về việc kéo dài thời
hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết
55/2010/QH12.
Theo đó, kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy
định tại Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
(sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết 28/2016/QH14) đến hết ngày
31/12/2025, thay vì đến ngày 31/12/2020 như trước.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
(Nguồn: https://luatvietnam.vn/chinh-sach-moi-hang-thang/chinh-sachmoi-co-hieu-luc-thang-01-2021-559-28207-article.html)

Phần 7:
ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 03/2021
------ Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai tổ chức các chương trình,
hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
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- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 với chủ đề “Tự hào Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, phát huy vai trò
xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia giải quyết các nhiệm vụ
chính trị tại địa phương, đơn vị, các hoạt động vì cộng đồng.
- Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng,
giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.
- 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, trong đó chú trọng tuyên truyền các
hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).
- 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 truyền thống Văn phòng Quốc hội (1/3), Ngày
truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 03/3/2020), Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3), Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng (8/3),
Chiến thắng Dầu Tiếng (13/3), Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt
Nam (27/3), Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3) …
- 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

