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Phần 1: 

SINH HOẠT CHI ĐOÀN CHỦ ĐIỂM THÁNG 5 

VỚI CHỦ ĐỀ "TỰ HÀO TUỔI TRẺ THẾ HỆ BÁC HỒ” 

---------- 

 

I. Nội dung tuyên truyền  

- Tuyên truyền Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). (https://tinhdoanquangtri.gov.vn/danh-

muc-177.html?tab=tab5) 

- Tuyên truyền các bộ infographic về Bác (được đăng trên trang Fanpage 

Tỉnh Đoàn Quảng Trị). 

- Tuyên truyền, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên 

năm 2022.  

- Các bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

Giới thiệu, tuyên truyền về các gương anh hùng, những điển hình tiên tiến học 

tập và làm theo lời Bác, những tấm gương đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên 

ưu tú trên các lĩnh vực, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các 

cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và tuổi trẻ toàn tỉnh trên các lĩnh vực 

(http://tinhdoanquangtri.gov.vn/danh-muc-307.html?tab=tab3) 

II. Hình thức tổ chức sinh hoạt 

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

với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” bằng các hình thức phù hợp, linh 

hoạt, sáng tạo, đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hấp dẫn đối với đoàn 

viên, thanh niên. 

- Có thể tổ chức bằng hình thức diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, 

gặp gỡ nhân chứng lịch sử, hội thi, hội diễn, sân khấu hóa, xem phim về Bác… 

- Gắn việc sinh hoạt Đoàn với việc phát động, đẩy mạnh các phong trào, 

hoạt động, đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong đợt 

thi đua chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào 

mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, Đại hội Đoàn 

toàn quốc lần thứ XII; hành hương về thăm các địa chỉ đỏ như: Khu lưu niệm 

Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thành Cổ Quảng Trị, Di tích lịch sử Địa đạo Vĩnh Mốc… 

và những địa chỉ đỏ tại các địa bàn, kết hợp với giáo dục truyền thống cách 

mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. 

  

 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/danh-muc-177.html?tab=tab5
https://tinhdoanquangtri.gov.vn/danh-muc-177.html?tab=tab5
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/danh-muc-307.html?tab=tab3
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Phần 2: 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thu hút, trọng dụng người tài 

 để kiến quốc trong bối cảnh mới 

---------- 

Trong những ngày đầu giành được chính quyền cách mạng, lập nên Nhà 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, vấn đề “kiến quốc” là nhiệm vụ vô cùng 

nặng nề, đòi hỏi phải tập hợp được những người có đức, có tài cùng “gánh vác” 

việc nước. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện tầm nhìn chiến 

lược, tư tưởng hòa hợp, thân dân trong thu hút và trọng dụng nhân tài. Bài viết 

làm sáng tỏ hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về thu hút, trọng dụng nhân tài để kiến 

quốc trong bối cảnh mới ở Việt Nam. 

Từ xa xưa, cha ông ta luôn coi hiền tài là “rường cột”, “là nguyên khí của 

quốc gia”. Quốc gia hưng thịnh cần có vai trò đóng góp to lớn của người tài ở 

các lĩnh vực khác nhau, quan văn tham gia vào “trị dân trị nước” cho quốc thái 

dân an, quan võ tham gia phát triển quân sự cho “binh hùng tướng mạnh” để bảo 

vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. Thấm nhuần truyền thống sử dụng người tài cho 

kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công 

việc”. Người nhấn mạnh: “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt 

hoặc kém”. Người cho rằng, người tài là “người tài đức, có thể làm những việc 

ích nước lợi dân”, người tài cần có hai yếu tố cơ bản hồng và chuyên, là tài và 

đức. Người khẳng định: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà 

không có tài làm việc gì cũng khó”. Như vậy, cái đức của con người là yếu tố 

quan trọng, là yếu tố nền tảng cho cái tài, đức phải là cái gốc. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh chỉ rõ: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì 

sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có 

đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân 

dân”. 

Người tài được chú trọng vào tài năng ở trong công việc, lấy thước đo 

tinh thần vì dân, vì nước là chính, không quá so đo đến những tiêu chí khác như 

đảng phái, dân tộc, tôn giáo. Trong việc trọng dụng người tài, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh luôn đề cao vai trò của trí thức: “Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. 

Ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế. Chứng thực là trong cuộc kháng 

chiến cứu quốc này, những người trí thức Việt Nam đã chung một phần quan 

trọng. Một số thì trực tiếp tham gia vào công việc kháng chiến, hy sinh cực khổ, 

chen vai thích cánh với bộ đội nhân dân. Một số thì hăng hái hoạt động giúp đỡ 

ở ngoài”. Người luôn chú trọng thu hút, chọn lựa và trọng dụng người tài phù 

hợp với tài năng của họ, phát huy được tài năng của họ trong xây dựng và bảo 

vệ đất nước.  

THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI TÀI 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư tưởng hòa hợp, 

thân dân trong thu hút và trọng dụng người tài. Từ các tác phẩm, bài viết, bài 

phát biểu, cũng như cách xử lý công việc, cách ứng xử và phong cách của mình, 

Người đã để lại nhiều di sản quý báu về cách dùng người nói chung, trọng dụng 



4 
 

người tài nói riêng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là công 

tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp trong thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng và trong bối cảnh mới hiện nay. 

Quan điểm trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt nguồn từ tư 

tưởng trọng dân, tin dân, nêu cao vai trò làm chủ đất nước của nhân dân, là quan 

niệm cầu hiền tài truyền thống trong điều kiện mới của đất nước. Để thu hút, tập 

hợp được người tài, phải có tinh thần khách quan, tôn trọng, không định kiến 

trong nhìn nhận, đánh giá vị trí xuất thân của họ. Người chỉ rõ: “Việc dụng nhân 

tài, ta không nên căn cứ vào những điều kiện quá khắt khe, miễn là không phản 

lại quyền lợi dân chúng, không là Việt gian, thân Pháp, thân Nhật, có lòng trung 

thành với Tổ quốc là có thể dùng được”.  

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng 

định, “kiến quốc cần có nhân tài”, Người đã ra Thông lệnh Tìm người tài đức: 

“Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu 

đồng bào chắc không thiếu người có tài có đức. E vì Chính phủ nghe không đến, 

thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm 

đó tôi xin thừa nhận. Nay muốn sửa điều đó, và trọng dụng những kẻ hiền năng, 

các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm được 

những việc ích nước lợi dân, thì phải báo cáo ngay cho Chính phủ biết. Báo cáo 

phải nói rõ: tên tuổi, nghề nghiệp, tài năng, nguyện vọng và chỗ ở của người đó. 

Hạn trong một tháng, các cơ quan địa phương phải báo cáo cho đủ”.  

Thời gian này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thu hút được nhiều người có tài, 

đức vào sự nghiệp kiến quốc và bảo vệ đất nước, nhiều trí thức tiêu biểu như Tạ 

Quang Bửu, Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di, Hoàng Minh Giám… đều được trọng 

dụng để phát huy tài năng phục vụ đất nước. Một số trí thức nổi tiếng có tài và 

đức, có học vị, ở nước ngoài tình nguyện trở về nước tham gia bảo vệ và kiến 

thiết đất nước, như: Trần Đại Nghĩa, Lê Văn Thiêm, Lương Định Của, Đặng 

Văn Ngữ, Nguyễn Khắc Viện… 

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, với chính quyền non trẻ, để tạo 

cho bộ máy nhà nước hoạt động tốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng lại các viên 

chức, quan chức trong chính quyền cũ, như Tham tri Đặng Văn Hướng, Tổng 

trưởng Thanh niên Phan Anh, cựu Tổng đốc Hà Đông Hồ Đắc Điềm, cựu Tổng 

đốc Thái Bình Vi Văn Định, Khâm sai đại thần Bắc Bộ Phan Kế Toại, Ngự tiền 

Văn phòng Đổng lý Phạm Khắc Hòe. 

Trên tinh thần hòa hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, khi thành lập 

Chính phủ Liên hiệp kháng chiến Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, những đảng 

viên cao cấp của Đảng Cộng sản Đông Dương đã tự rút lui, nhường lại các ghế 

bộ trưởng cho các nhân sĩ, trí thức và các thành viên của các chính đảng khác. 

Mặt trận Việt Minh chỉ giữ 4 ghế, gồm: Chủ tịch Chính phủ Hồ Chí Minh, Bộ 

trưởng Giáo dục Đặng Thai Mai, Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến và Chủ tịch 

Kháng chiến Ủy viên hội Võ Nguyên Giáp. Còn lại các chức vụ khác đều do các 

nhân sĩ, trí thức hoặc thành viên của các chính đảng khác đảm nhiệm, như Phó 

Chủ tịch Chính phủ Nguyễn Hải Thần (đảng Việt Cách), Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Huỳnh Thúc Kháng (không đảng phái); Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn 
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Tường Tam (nhà văn Nhất Linh - đảng Việt Quốc)... Thành lập Cố vấn đoàn của 

Quốc hội do Cố vấn tối cao Vĩnh Thụy (cựu Hoàng đế Bảo Đại) đảm nhiệm và 

Giám mục Lê Hữu Từ là thành viên. Với quan điểm đề cao tinh thần hòa hợp 

dân tộc, lấy lợi ích quốc gia làm tối thượng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sáng 

suốt trong trọng dụng hiền tài. Người không chỉ thu hút, tập hợp mà còn phát 

huy được lòng nhiệt tình, trí tuệ của hầu hết quan lại và trí thức người Việt trong 

và ngoài nước có đức tài, có tinh thần yêu nước; có trình độ chuyên môn; có 

năng lực, kỹ năng quản trị nền hành chính công quyền tham gia xây dựng, tổ 

chức bộ máy của chính quyền cách mạng và công cuộc kháng chiến kiến quốc. 

Muốn trọng dụng người tài thì người lãnh đạo, quản lý phải biết chọn 

người và dùng người. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu người lãnh đạo, quản 

lý phải biết sử dụng, trọng dụng người tài một cách hợp lý, nếu không sẽ làm 

“thui chột” nhân tài. Người cho rằng: “Lãnh đạo khéo, tài nhỏ có thể hóa ra tài 

to. Lãnh đạo không khéo, tài to cũng hóa ra tài nhỏ”. Trọng dụng nhân tài phải 

làm thường xuyên, liên tục như “người làm vườn vun trồng những cây cối quý 

báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc 

chung của chúng ta”. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” năm 1947 (bút 

danh XYZ), Người nhấn mạnh trong sử dụng cán bộ “phải khéo dùng người”. 

Khéo ở đây là đánh giá đúng cán bộ để sử dụng cán bộ hợp tình, hợp lý phù hợp 

với năng lực của họ; là để cán bộ “cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến, có gan phụ 

trách, có gan làm việc”. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi cất nhắc, giao công việc rồi thì phải cho 

cán bộ hiểu rõ mọi mặt các công việc họ phải phụ trách; tin tưởng, giao quyền 

độc lập, tự chủ cho cán bộ cấp dưới và khuyến khích họ mạnh dạn thực hiện. 

Người chỉ rõ: những vấn đề đã quyết định rồi, thả cho họ làm, khuyên gắng họ 

cứ cả gan mà làm. Phải để cho các cấp chỉ huy có quyền “tùy cơ ứng biến”, mới 

có thể phát triển tài năng của họ. Để phát huy vai trò của người tài trong thực thi 

công vụ, cần chú trọng phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm của họ. Đồng thời, trọng dụng người tài cần luôn chú ý tới đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ cho họ, Người chỉ ra nhiệm vụ quan 

trọng của Đảng là: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Ðảng”. Trong suốt 

quá trình lãnh đạo cách mạng, vấn đề chăm lo bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, 

rèn luyện đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” luôn là sự quan tâm hàng đầu 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bản Di chúc, Người nhấn mạnh: “Bồi dưỡng 

thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. 

THU HÚT, TRỌNG DỤNG NGƯỜI TÀI TRONG BỐI CẢNH MỚI  

Hiện nay, chúng ta đứng trước những thay đổi to lớn, ảnh hưởng trực tiếp 

đến sự phát triển của đất nước, ảnh hưởng đến quá trình phát hiện, tuyển chọn, 

sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ người tài. Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần 

thứ XIII của Đảng nêu những dự báo về tình hình thế giới: hòa bình, hợp tác và 

phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn; 

cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới 

nhiều hình thức, phức tạp và gay gắt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường 

kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế. Do tác động của đại dịch COVID-19 còn kéo 
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dài, kinh tế thế giới gặp khủng hoảng, suy thoái và có thể còn kéo dài. Cạnh 

tranh kinh tế, chiến tranh thương mại, tranh giành thị trường, các nguồn tài 

nguyên, công nghệ, nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư nước ngoài giữa các 

nước ngày càng quyết liệt, tác động mạnh đến chuỗi sản xuất và phân phối toàn 

cầu. 

Tình hình thế giới luôn biến động, phức tạp, toàn cầu hóa và hội nhập 

quốc tế đưa đến những thách thức lớn, đặt ra đòi hỏi cần có một đội ngũ cán bộ 

quản lý tài năng, có tầm nhìn, có kiến thức rộng và xử lý tình huống, giải quyết 

vấn đề tốt. 

Về tình hình trong nước: trong thời gian tới, chúng ta thực hiện hội nhập 

quốc tế sâu, rộng hơn, phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia 

các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Trước những khó khăn, thách thức 

mới do tác động của đại dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nền 

kinh tế phát triển chưa bền vững, còn nhiều hạn chế, yếu kém. Xu hướng già hóa 

dân số nhanh; tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng mạnh; biến đổi khí hậu 

gay gắt, phức tạp... đã tác động mạnh đến sự phát triển của đất nước. Nhận định 

và nắm bắt xu hướng phát triển, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển cần có 

một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực tốt, nhất là đội ngũ những 

người tài năng trong hoạt động công vụ, hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong giai đoạn đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng 

như hiện nay, vấn đề thu hút và trọng dụng nhân tài càng trở thành yếu tố quan 

trọng có tính chất quyết định. Chính sách thu hút và trọng dụng người tài được 

quan tâm phát triển tập trung vào mấy vấn đề cốt lõi là: phát hiện, nuôi dưỡng, 

bảo vệ và phát triển người tài. Người tài cần phải được trọng dụng, được giao 

nhiệm vụ xứng đáng và phù hợp với tài năng của họ; được tôn trọng, đánh giá 

đúng mức thành quả lao động và được ghi nhận, tôn vinh.  

Thứ nhất, hoàn thiện bộ máy nhà nước đáp ứng được với những vấn đề về 

lý luận và thực tiễn, hướng tới sự ổn định và phát triển kinh tế trong môi trường 

hội nhập quốc tế, đảm bảo bảo sự tham gia của Nhân dân trong quản trị nhà 

nước, từng bước mở rộng đa chủ thể và chấp nhận sự tham gia của các chủ thể 

ngoài nhà nước vào tiến trình quản lý sự phát triển xã hội. Thiết chế này đặt ra 

những yêu cầu cao đối với năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

trong thực thi công vụ, đối với việc trọng dụng người tài trong khu vực công. 

Thứ hai, hình thành một trung tâm thẩm định và phát triển nền công vụ. 

Trung tâm này chịu trách nhiệm về chất lượng nhân sự nhà nước, về đào tạo, bồi 

dưỡng cho tuyển dụng, về thu hút, tuyển chọn, bồi dưỡng người có tài năng cho 

công vụ. Trung tâm quốc gia này nhằm đảm bảo hoạt động thu hút tuyển chọn 

người tài vừa phù hợp với từng vùng, vừa đảm bảo yêu cầu chung của quốc gia. 

Thứ ba, phát triển chính sách trọng dụng người tài trong nền công vụ, tập 

trung thu hút người tài trên các lĩnh vực ở trong và ngoài nước tham gia hoạt 

động quản lý và chuyên môn sâu hướng tới sự phát triển của đất nước. Chính 

sách cần hướng đến trọng dụng người tài, tạo điều kiện để họ thể hiện tài năng 

của mình trong các lĩnh vực như, quản lý nhà nước, các lĩnh vực kinh tế, an 

ninh, quốc phòng và các lĩnh vực chuyên môn khác. 
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Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm từng bước xây dựng và 

triển khai chiến lược phát triển nhân tài, lấy việc “cầu hiền tài” là một chiến lược 

phát triển, thực hiện chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài. Các cấp ủy đảng, 

các cấp chính quyền, các cơ quan, ban, ngành từng bước xây dựng phương pháp, 

chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp để tìm kiếm, giữ chân, thu hút và phát triển 

người tài, nguồn trí tuệ để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước./. 

 

(Nguồn: Tạp chí Tổ chức Nhà nước) 

(Link:https://tcnn.vn/news/detail/54219/Tu-tuong-Ho-Chi-Minh-ve-thu-hut-

trong-dung-nguoi-tai-de-kien-quoc-trong-boi-canh-moi.html) 
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 Phần 3:  

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ DIỄN RA 

------- 

 
Diễn đàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với trẻ em năm 

2022 với chủ đề “Xây dựng thiết chế văn hoá cho trẻ em” 

 
Link: https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1728907727458660 

 

Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp Quảng Trị năm 2022 

 
Link: https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1736830433333056 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1728907727458660
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1736830433333056
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Lễ tổng kết Cuộc thi “Tự hào truyền thống quê hương, noi gương đồng chí Lê 

Duẩn, tuổi trẻ Quảng Trị xây khát vọng cống hiến”, phát động Cuộc vận động 

“Tuổi trẻ tham gia quảng bá văn hóa, lịch sử, du lịch, tiềm năng phát triển tỉnh 

Quảng Trị” và Cuộc thi “Dự án tình nguyện năm 2022” 

 
Link: https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1735556123460487 

 

02 công trình thanh niên cấp tỉnh, 13 công trình thanh niên cấp huyện, 

 602 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở trong Tháng Thanh niên năm 

2022 

 
Link: https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1721593114856788 

 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1735556123460487
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1721593114856788
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Các diễn đàn chuyên đề trong khuôn khổ Diễn đàn trí thức trẻ, thanh niên khởi 

nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 

 
Link: https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1734382996911133 

 

 

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đông Hà lần thứ XI, nhiệm 

kỳ 2022 - 2027; Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Quảng 

Trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 

 

 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1734382996911133
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Link: https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1726770997672333 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1727435654272534 

 

Nhiều công trình " Sân chơi thiếu nhi" được khánh thành, bàn giao 

 trong Tháng Thanh niên năm 2022 

 
Link: https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1723638354652264 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1726770997672333
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1727435654272534
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1723638354652264
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 Tuổi trẻ toàn tỉnh đồng loạt tổ chức ra quân chiến dịch 

 “Hãy làm sạch biển” năm 2022 

 
Link: https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1733622630320503 

 

Doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp góp ý, hiến kế xây dựng văn kiện Đại hội 

Đoàn toàn quốc lần thứ XII 

 
Link: https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1731111110571655 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1733622630320503
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1731111110571655
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Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo cùng CodeKitten với Chủ đề “Tự hào thiếu nhi 

quê hương Quảng Trị” 

 
Link: https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1725910931091673 

 

Hội nghị Ban Tham vấn Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị  

giai đoạn 2021 - 2025 

 
Link: https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1725394977809935 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1725910931091673
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1725394977809935
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Hội thảo giới thiệu nền tảng trực tuyến “Em vui” 

 
Link: https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1722251731457593 

 

Tỉnh Đoàn Quảng Trị gặp mặt và làm việc với Giám đốc Quốc gia Tổ chức Plan 

International tại Việt Nam 

 
Link: https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1730999123916187 

 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1722251731457593
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1730999123916187
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Chương trình "Hiến máu tình nguyện" 

 
Link: https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1733140103702089 

 

 

Khánh thành công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” cho học sinh mồ côi 

 
Link: https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1721459451536821 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1733140103702089
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/1721459451536821
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Phần 4: 

CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM THÁNG 5/2022 

-------- 

 

1. Tổ chức  Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ XXIV năm 2022 

2. Tổ chức tập huấn về internet và các kỹ năng an toàn trực tuyến cho các 

trẻ em tại 13 xã , 5 lớp/xã (Huyện Hướng Hóa, Đakrông)     

3. Phối hợp tổ chức Cuộc thi sáng tạo cùng Codekitten với Chủ đề “Tự 

hào thiếu nhi quê hương Quảng Trị”       

4. Lễ phát động về công tác bảo vệ môi trường biển đảo và đa dạng sinh 

học 2022       

5. Tổ chức Tư vấn, khám, phát thuốc miễn phí cho công nhân, người lao 

động phục hồi sau COVID-19      

6. Tổ chức ngày hội thầy thuốc trẻ tình nguyện làm theo lời Bác vì sức 

khỏe cộng đồng năm 2022      

7. Sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh 

     

 

 

 

            

Phần 5: 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 

------- 

 

1. Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2022) 

và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị (1972 - 2022) 

- Tuyên truyền về chặng đường đấu tranh oanh liệt và thắng lợi vẻ vang 

của quân và dân Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nêu bật 

truyền thống yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất và quyết tâm sắt 

đá của con người Quảng Trị với khát vọng giải phóng quê hương, thống nhất Tổ 

quốc, cùng cả nước đi lên CNXH. 

- Tuyên truyền về những chiến công hiển hách và sự hy sinh oanh liệt của 

quân và dân Quảng Trị cũng như của cả nước trong chiến dịch Xuân - Hè 1972, 

nêu bật ý nghĩa thắng lợi của quân và dân Quảng Trị trong cuộc tổng phản công 

ngày 01/5/1972 giải phóng quê hương, sát cánh cùng cả nước đi đến đại thắng 

mùa xuân 1975 lịch sử. 

- Tuyên truyền truyền thống hào hùng của quân và dân cả nước cùng với 

Quảng Trị trong chiến dịch chiến đấu bảo vệ Thành Cổ mà tiêu biểu là 81 ngày 

đêm bi hùng của sự kiện Thành Cổ. Khẳng định một lần nữa vai trò, ý nghĩa lịch 

sử của cuộc đấu tranh giải phóng quê hương Quảng Trị cũng như vai trò, ý nghĩa 
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lịch sử của 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng 

dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời, làm rõ cuộc chiến tranh xâm lược phi 

nghĩa của đế quốc Mỹ và tay sai, cổ vũ phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập 

dân tộc và tiến bộ xã hội. 

- Tuyên truyền về những thành tựu tỉnh nhà đã đạt được sau 50 năm giải 

phóng, cổ vũ, động viên toàn dân phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách 

mạng, ý chí tự lực tự cường vượt qua khó khăn, đoàn kết phấn đấu thực hiện 

thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụcủa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII đã đề ra. 

2. Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Karl Marx (05/5/1818 - 05/5/2022) 

- Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của Karl Marx đối với 

sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải 

phóng con người. 

- Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng 

của Karl Marx, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch 

sử và học thuyết giá trị thặng dư. 

- Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội 

chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh 

nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác 

trong thời đại ngày nay; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, 

xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

3. Kỷniệm 68 năm Ngày Chiếnthắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 

07/5/2022) 

- Tuyên truyền sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi 

về đường lối kháng chiến của Đảng và Nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ 

đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch 

Đông-Xuân 1953-1954 và Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

 - Tuyên truyền, nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, 

gian khổ của Nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to 

lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam, với quốc 

tế và thời đại; tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến 

sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng 

chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.                    

- Tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào, phát huy tinh thần Chiến thắng 

Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng đất nước quê hương phát triển phồn vinh, 

hạnh phúc. 
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4. Kỷ niệm ngày truyền thống Đội Thiếu niên Tiền Phong (15/5) 

Tuyên truyền về lịch sử, sự ra đời, quá trình phát triển và truyền thống 81 

năm thành lập của Đội TNTP Hồ Chí Minh; các phong trào, hoạt động lớn của 

các cấp bộ Đội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP 

Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2022). 

5. Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2021) và Tuần lễ “Thanh niên Quảng Trị học tập và làm theo lời Bác” 

- Tuyên truyền, giáo dục cho tuổi trẻ Quảng Trị về thân thế, cuộc đời hoạt 

động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vinh danh những cống hiến 

vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, 

với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; thể hiện lòng thành kính tưởng 

nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của 

nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Tuyên truyền sâu rộng, khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ 

Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí 

Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội 

nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, 

xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định 

giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ 

chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;Hướng 

dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về học tập chuyên đề theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2026 và chuyên đề năm 2022 

sau khi được ban hành; nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên 

các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, 

cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời phê bình 

nghiêm túc những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả. 

- Tích cực tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm 

saitrái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

vànhững giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.  

 

(Nguồn: Hướng dẫn số 59-HD/TĐTN-XDĐ, ngày 05/01/2022 của Ban 

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

trọng trong năm 2022) 
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Phần 6: 

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Sàn giao dịch tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động,  

định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên năm 2022 
-------- 

Ngày 26/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Trung tâm Dịch vụ 

việc làmQuảng Trị xây dựng Kế hoạch số 296-KH/TĐTN-TTDVVL về tổ chức 

Sàn giao dịch tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, định hướng nghề 

nghiệp cho đoàn viên, thanh niên năm 2022, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG 

1. Đối tượng:Đoàn viên, thanh niênchưa có nghề nghiệp việc làm và đang 

thực sự có nhu cầu về tìm kiếm việc làm; đoàn viên, thanh niên mới tốt nghiệp 

THPT hoặc có nhu cầu du học, xuất khẩu lao động. 

2. Số lượng:140 đoàn viên, thanh niên phân bổ cụ thể như sau:  

- Đông Hà, Cam Lộ, Triệu Phong, Gio Linh, thị xã Quảng Trị: 20 đoàn viên, 

thanh niên/đơn vị. 

- Vĩnh Linh, Đakrông, Hướng Hóa, Hải Lăng: 10 đoàn viên, thanh niên/ đơn vị. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian:Vào lúc 07h30, ngày 18/5/2022 (Thứ tư). 

2. Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị 

(Địa chỉ: Số 34 Tôn Thất Thuyết, Phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị). 
Link tải văn bản: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html 

 

 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ học đường Quảng Trị hướng về  

biển đảo quê hương” năm học 2021 - 2022 
-------- 

 

Ngày 13/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

phối hợp xây dựng Kế hoạch số 293-KHPH/TĐTN-GDĐT về tổ chức Chương 

trình “Tuổi trẻ học đường Quảng Trị hướng về biển đảo quê hương” năm học 

2021 - 2022, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA 

1. Thời gian: Chương trình được diễn ra trong năm học 2021 - 2022, bắt 

đầu từ tháng 04/2022 đến tháng 7/2022. 

2. Địa điểm: Chương trình được tổ chức tại các Đoàn trường Cao đẳng, 

Trung cấp; THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên toàn tỉnh. 

3. Thành phần tham gia: Đoàn viên, thanh niên khối trường Cao đẳng, 

Trung cấp, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên toàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG 

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


20 
 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh, tầm quan trọng của 

biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, các văn bản pháp luật về biển, đảo; kết quả đấu tranh, phản bác 

các hành vi và hoạt động sai trái, tiêu cực trên biển, đảo. 

- Giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo của các địa 

phương, các ngành và cả nước; những thành tựu hợp tác quốc tế về biển; những 

kiến thức ứng dụng, chuyển giao thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến đã thực 

hiện được trên biển, đảo. 

- Tuyên truyền, nêu cao tinh thần của những tấm gương tiêu biểu trong 

công tác giữ gìn và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; giáo dục lòng yêu 

nước, sẵn sàng xung kích xây dựng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

1.2. Hình thức tuyên truyền 

- Thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên: Đẩy mạnh việc tuyên truyền 

thông tin, tin tức mới nhất về tình hình biển, đảo đến các Đoàn trường, đoàn 

viên, thanh niên. 

- Thông qua các hoạt động của các Đoàn trường: Tổ chức các diễn đàn, 

tọa đàm, liên hoan văn nghệ, nhảy flashmod, xếp hình quốc kỳ, bản đồ Việt 

Nam, sinh hoạt dưới cờ đầu tuần... 

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài: Tiếp tục duy 

trì hoạt động trên website, facebook Đoàn trường với các bài viết tuyên tuyền về 

biển, đảo; phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền 

các hoạt động hướng về biển, đảo của các cấp bộ Đoàn, tấm gương người tốt - 

việc tốt trong công tác giữ gìn và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thường xuyên cập 

nhật hình ảnh, tin tức chính thống về tình hình biển, đảo để các đoàn viên, thanh 

niên trong tỉnh kịp thời nắm bắt được thông tin. 

2. Các hoạt động hướng về biển đảo quê hương 

2.1.Thực hiện tốt cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, các 

phong trào “Vì biển, đảo quê hương” 

- Nội dung, hình thức tổ chức hoạt động 

+ Vận động quyên góp, ủng hộ tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân tại 

các đảo tiền tiêu của Tổ quốc. 

+ Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các hộ gia đình hoàn cảnh khó 

khăn trên địa bàn tỉnh có người thân đang công tác trong các đơn vị thuộc Quân 

chủng Hải quân; giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ Hải quân là đoàn viên, thanh niên xuất 

ngũ về địa phương phát triển kinh tế. 

+ Tổ chức tọa đàm, sinh hoạt dưới cờ, liên hoan văn nghệ... gắn với quyên 

góp, ủng hộ sách, báo hoặc tiền mặt. 

2.2. Tổ chức Hành trình “Tuổi trẻ học đường Quảng Trị hướng về Cồn 

Cỏ thân yêu” năm 2022 

- Nội dung 

+ Xây dựng Công trình thanh niên tại huyện Đảo Cồn Cỏ. 
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+ Thăm, tặng quà cho các em thiếu nhitrên đảo. 

+ Tặng tủ sách cho các chiến sĩ đang công tác tại huyện Đảo Cồn Cỏ. 

+ Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, trò chơi tập thể cho đoàn viên, 

thanh thiếu nhi huyện Đảo Cồn Cỏ. 

-Thời gian, địa điểm 

+ Thời gian: Dự kiến 02 ngày, trong tháng 7/2021. 

+ Địa điểm: Huyện Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. 

- Thành phần: 

+ Đại diện Thường trực Tỉnh Đoàn, đại diện Ban Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn, Phòng Tổ chức cán bộ - 

Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo, phóng viên Báo chí. 

+ Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong các 

cơ sở Đoàn khối trường học trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Kinh phí: Trích từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình “Tuổi trẻ học 

đường Quảng Trị hướng về biển, đảo quê hương” năm học 2021 - 2022 do các 

Đoàn Trường Cao đẳng, Trung cấp, đoàn viên, thanh niên khối trường học đóng 

góp đóng góp và từ nguồn xã hội hóa. 
Link tải văn bản: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html 

 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập  

Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2022)và 132 Ngày sinh  

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) 

-------- 

 

Ngày 28/4/2022, Hội đồng Đội tỉnh ban hành Kế hoạch số 347-

KH/HĐĐvề việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành 

lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2022) và 132 Ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), với những nội dung cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

1. Thời gian: Các hoạt động được tổ chức từ ngày 04 - 22/5/2022, trong 

đó tập trung cao điểm từ ngày 09 - 19/5/2022. 

2. Địa điểm: Tổ chức đồng loạt tại 100% Hội đồng Đội các huyện, thị xã, 

thành phố, các Liên đội Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh.  

3. Đối tượng tham gia 

- Các đồng chí phụ trách công tác Đội tại địa phương, đơn vị. 

- Là đội viên, thiếu nhi đang học tập và sinh hoạt tại các Liên đội Tiểu 

học, THCS trên địa bàn toàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập 

Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2022) 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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1.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông 

của Đội 

- Nội dung: Tuyên truyền về truyền thống, lịch sử Đội TNTP Hồ Chí 

Minh; kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong quá trình 81 năm xây 

dựng và trưởng thành; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của tổ 

chức Đội trên cả nước và địa bàn toàn tỉnh. 

- Quy mô: Từ cấp tỉnh đến cơ sở.  

- Các thức tiến hành: Tuyên truyền trên bảng tin công tác Đội, hệ thống 

loa phát thanh của nhà trường. Cấp huyện và cấp cơ sở tuyên truyền trên các ấn 

phẩm truyền thông của Đội, website, trang mạng xã hội của địa phương, đơn vị. 

1.2. Tổ chức các hoạt động về nguồn 

- Nội dung: Giáo dục cho đội viên, thiếu nhi thông qua các hoạt động 

tham quan, tìm hiểu về các địa chỉ đỏ, các di tích lịch sử, văn hoá tại địa 

phương. 

- Quy mô: Cấp Liên đội. 

- Hình thức tổ chức: Tổ chức các hành trình tham quan, tìm hiểu về các 

địa chỉ đỏ gắn với lịch sử truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh; tổ chức gặp 

mặt, nói chuyện truyền thống, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, tổ chức các hoạt động 

đền ơn đáp nghĩa. 

1.3. Sinh hoạt chuyên đề về truyền thống Đội 

- Nội dung: Ôn lại lịch sử, truyền thống 81 năm xây dựng, trưởng thành 

của Đội TNTP Hồ Chí Minh qua các thời kỳ cách mạng gắn với các phong trào 

lớn của Đội, những tấm gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu qua các thời kỳ; xác 

định trách nhiệm học tập, rèn luyện của đội viên để tiếp bước cha anh trong giai 

đoạn mới. 

- Quy mô: Cấp Chi đội, Liên đội. 

-Cách thức tiến hành: Thông qua sinh hoạt Đội, sinh hoạt Sao nhi đồng; 

diễn đàn “Đội của chúng em”, “Yêu Sao, yêu Đội”… để thiếu nhi thể hiện tâm 

tư, tình cảm của mình với tổ chức Đội, góp ý xây dựng Đội vững mạnh. 

1.4. Tổ chức kết nạp đội viên, trưởng thành Đội, kết nạp Đoàn cho các 

đội viên ưu tú 

- Quy mô: Tại các Liên đội trên địa bàn tỉnh. 

- Cách thức tiến hành: Các liên đội tổ chức bồi dưỡng, kết nạp đội viên, 

trưởng thành Đội, giới thiệu đội viên ưu tú kết nạp Đoànđảm bảo quy định, đổi 

mới hình thức kết nạp Đội, khuyến khích tổ chức tại các di tích lịch sử, cách 

mạng, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tạo dấu ấn đối với thiếu nhi khi được vào 

Đội. 

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 132 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) 

2.1. Tâp trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của Đoàn, 

Đội 

- Nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các trang mạng xã 

hội của Đoàn, Đội, các buổi sinh hoạt Liên đội, Chi đội, phát thanh măng non để 

giáo dục đội viên, thiếu nhi về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí 
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Minh, những sự kiện lịch sử của Đảng, của đất nước, những địa danh lịch sử gắn 

với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khơi dậy cho thiếu nhi niềm tự hào, lòng kính yêu 

Bác Hồ, nâng cao nhận thức của đội viên, thiếu nhi về tư tưởng Hồ Chí Minh 

thông qua các buổi sinh hoạt Liên đội, Chi đội. 

- Quy mô: Từ cấp tỉnh đến cơ sở.  

- Các thức tiến hành: Tuyên truyền trên bảng tin công tác Đội, hệ thống 

loa phát thanh của nhà trường. Cấp huyện và cấp cơ sở tuyên truyền trên các ấn 

phẩm truyền thông của Đội, website, trang mạng xã hội của địa phương, đơn vị. 

2.2. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh 

- Quy mô: Cấp Chi đội, Liên đội. 

- Cách thức tiến hành: Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị, các 

Liên đội lựa chọn các hình thức để tổ chức thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh với các hình thức phong phú, sinh động như: Thi viết, 

thi trắc nghiệm, thi trực tuyến, thi kể chuyện, thi báo cáo viên, tuyên truyền 

viên, lồng ghép trong các chương trình thi tiểu phẩm, giao lưu văn hoá, văn 

nghệ. 

2.3. Tổ chức hành trình đến với địa chỉ đỏ 

- Nội dung: Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, hun 

đúc lòng yêu nước, thể hiện lòng biết ơn, tôn kính và tri ân sâu sắc của thanh 

thiếu nhi đối với Bác Hồ kính yêu thông qua các hình thức như: Tổ chức “Hành 

trình tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ” gắn với cuộc đời 

hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng 

Việt Nam; tổ chức nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng 

lịch sử, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác. Khuyến khích 

các hoạt động sáng tạo, nhất là việc giáo dục truyền thống cách mạng thông qua 

các phương tiện truyền thông hiện đại và mạng xã hội. Có thể lồng ghép nội 

dung sinh hoạt chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội thiếu niên tiền 

phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2022). 

- Quy mô: Các Liên đội trên địa bàn tỉnh. 

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

 

CÔNG VĂN 

Triển khai Hội thi Olympic tiếng Anh  

học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ IV 

-------- 

 

Ngày 05/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoànban hành Công văn số 1779-

CV/TĐTN-TTNTHvề việc triển khai Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh 

viên toàn quốc lần thứ IV, với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về mục đích 

và ý nghĩa của Hội thi trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng, 

website, mạng xã hội tại địa phương, đơn vị.  

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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2.Tích cực vận động, hướng dẫn 100% đoàn viên, thanh niên các Trường 

Cao đẳng, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX có học sinh, sinh viên tham gia Hội 

thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc” lần thứ IV có hiệu quả. 

(Có Kế hoạch và Thể lệ kèm theo) 

3. Cách thức tham gia Hội thi 

- Vòng sơ loại: Từ ngày 17/4/2022 đến ngày 14/5/2022, thí sinh truy cập 

vào địa chỉ OlympicEnglish.vn hoặc Fanpage fb.com/olympicTA.HSSV để 

tham gia dự thi. Mỗi thí sinh được dự thi tối đa 05 lần, kết quả dự thi của thí sinh 

được tính bằng tổng điểm và tổng thời gian thi. Tuần thi bắt đầu từ 09h00 ngày 

Chủ nhật, kết thúc vào 22h00 ngày Thứ bảy trong tuần. 

- Vòng thi cấp tỉnh: Mỗi tuần, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ lựa chọn 03 

thí sinh có điểm số cao nhất, thời gian thi ngắn nhất để tham dự Vòng thi cấp 

tỉnh, dự kiến được tổ chức vào ngày 22/5/2022.  

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

 

 

 

CÔNG VĂN 

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TWĐTN-BTC  

về tăng cườngcông tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú 

cho Đảng xem xét, kết nạp năm 2022 

-------- 

 

Ngày 27/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 1823 -

CV/TĐTN-XDĐ về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TWĐTN-

BTC về tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu túcho Đảng 

xem xét, kết nạp năm 2022, với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Trên cơ sở các nhóm giải pháp đã được xác lập trong Kế hoạch số 248-

KH/TĐTN-XDĐ, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về bồi dưỡng, 

giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp giai đoạn 2021 - 2025 theo 

tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TWĐTN-BTC, ngày 21/7/2021 của Ban Bí thư Trung 

ương Đoàn, Ban Thường các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tiếp tục 

tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phát triển đảng viên 

trong đoàn viên, thanh niên; ban hành văn bản cụ thể hóa các giải pháp của Kế 

hoạch số 248-KH/TĐTN-XDĐ phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đơn vị; chỉ 

đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện các giải pháp của 

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong năm 2022. 

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế 

hoạch số 248-KH/TĐTN-XDĐ của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tại cơ sở, đưa nội 

dung công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét vào nội 

dung kiểm tra, giám sát trọng tâm trong chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám 

sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho 

Đảng xem xét, kết nạp đảm bảo đạt số lượng chỉ tiêu về giới thiệu đoàn viên ưu 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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tú cho Đảng xem xét kết nạp trong năm 2022 đã được Ban Thường vụ Tỉnh 

Đoàn phân bổ theo Công văn số 1773-CV/TĐTN-XDĐ, ngày 30/3/2022. 

4. Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm túc chế 

độ thông tin, báo cáo về kết quả thực hiện chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú và 

đảng viên mới kết nạp từ đoàn viên ưu tú định kỳ 3 tháng/1 lần (trong đó đảm 

bảo nội dung như mẫu báo cáo đính kèm), lồng ghép vào báo cáo 6 tháng đầu 

năm, báo cáo tháng 9 và 9 tháng đầu năm, báo cáo tổng kết năm 2022 của đơn 

vị. Báo cáo gửi về Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh Đoàn để tổng hợp, báo cáo. 

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

 

 

 

Phần 7: 

THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT 

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 4/2022 

------- 

 

1. Giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu  

Chiều 23/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thông qua 

Nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu 

nhờn. Trong đó: Xăng (trừ etanol) giảm 2.000 đồng/lít, từ 4.000 đồng/lít xuống 

2.000 đồng/lít. Dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm 1.000 đồng/lít, từ 2.000 

đồng/lít xuống 1.000 đồng/lít. Mỡ nhờn giảm 1.000 đồng/kg, từ 2.000 đồng/kg 

xuống 1.000 đồng/kg. Dầu hỏa giảm 700 đồng/lít, từ 1.000 đồng/lít xuống mức 

sàn 300 đồng/lít.  

Theo tính toán của Bộ Tài chính, tác động đến giá bán lẻ xăng, dầu, mỡ 

nhờn, việc giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như đề xuất sẽ 

góp phần trực tiếp làm giảm giá bán lẻ xăng, dầu, mỡ nhờn (bao gồm cả thuế 

GTGT) tương ứng là 2.200 đồng/lít đối với xăng; 1.100 đồng/lít đối với dầu 

diesel, dầu mazut, dầu nhờn; 1.100 đồng/kg đối với mỡ nhờn; 770 đồng/lít đối 

với dầu hỏa. 

Tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), lạm phát và tăng trưởng kinh tế, 

việc giảm thuế BVMT đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ góp phần làm giảm 

giá bán, từ đó làm hạn chế sự gia tăng chi phí sản xuất, giảm giá thành sản 

phẩm, ổn định lạm phát, góp phần làm giảm chỉ số CPI. 

Thời gian áp dụng từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Từ ngày 

1/1/2023, mức thuế này sẽ quay về mức cũ theo Nghị quyết số 

579/2018/UBTVQH14.   

2. Người lao động được làm thêm tối đa 60 giờ mỗi tháng 

Theo Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong 01 năm, 

trong 01 tháng của NLĐ trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục 

hồi, phát triển kinh tế - xã hội được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 

23/3/2022, từ ngày 1/4, người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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của người lao động thì làm thêm trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ một tháng. 

Trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người 

lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 200 giờ nhưng không 

quá 300 giờ trong một năm. 

Ngoài ra, quy định này cũng đề cập một số trường hợp không được nâng 

giờ làm thêm, gồm: Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi; người lao 

động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết 

tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng; người lao động làm nghề, công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; lao động 

nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng 

sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 

3. Áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc từ tháng 4 

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 206/QĐ-BTC của Bộ Tài 

chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức 

kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

Trước đó, từ tháng 11/2021, hóa đơn điện tử đã được triển khai tại 6 tỉnh, 

thành phố là: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình 

Định. Sang đến tháng 4/2022, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại 

sẽ được triển khai thực hiện hóa đơn điện tử, bao gồm: Hà Giang, Hà Nam, Hà 

Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lào 

Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng 

Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Yên Bái… 

Cục Thuế 57 tỉnh, thành phố có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại địa 

phương, tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế quy định về hóa 

đơn điện tử,...   

4. Lao động ngành du lịch được hỗ trợ học nghề 1,5 triệu đồng/tháng 

Thông tư 12/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung và mức 

chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ 

phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch sẽ chính thức được áp dụng 

từ ngày 9/4. 

Theo Thông tư, doanh nghiệp, tổ chức về du lịch sẽ được hỗ trợ một phần 

kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động nghề 

du lịch với số tiền như sau: 

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng: Mức hỗ trợ tính 

theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực 

tế nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo. 

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng: Mức hỗ trợ tính 

theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không 

quá 1,5 triệu đồng/người/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa không quá 6 tháng. 
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5. Viên chức quốc phòng thôi việc được hưởng trợ cấp một lần 

Đây là một trong những nội dung của Nghị định 19/2022/NĐ-CP của 

Chính phủ hướng dẫn chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công 

nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc 

phòng thôi việc. 

Cụ thể, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng một tháng tiền lương của 

tháng liền kề trước khi thôi việc do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ 

Quốc phòng quản lý công nhân và viên chức quốc phòng trước khi thôi việc chi 

trả. 

Trường hợp công nhân, viên chức quốc phòng đã thôi việc về địa phương 

trong thời gian không quá một năm kể từ ngày quyết định thôi việc có hiệu lực, 

nếu được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân 

sách Nhà nước thì được thực hiện chế độ chuyển ngành; hoàn trả khoản trợ cấp 

một lần và trợ cấp BHXH một lần (đã nhận). 

Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị không 

hưởng lương từ ngân sách Nhà nước mà có nguyện vọng được bảo lưu thời gian 

đóng BHXH thì hoàn trả khoản trợ cấp BHXH một lần (đã nhận). 

Nghị định có hiệu lực từ 15/4. 

6. Nới điều kiện để trở thành giảng viên đại học, cao đẳng sư phạm 

Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực 

kể từ ngày 19/4 đã sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến bổ nhiệm 

giảng viên tại các trường cao đẳng sư phạm, đại học của Thông tư 35/2020/TT-

BGDĐT và Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT. 

Theo đó, thay vì yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giảng viên riêng theo từng hạng (I, II, III) như trước, Thông tư 

04/2022/TT-BGDĐT đã cho phép áp dụng tiêu chuẩn chung là có chứng chỉ bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm 

hoặc theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.   

Ngoài ra, thông tư mới cũng nêu rõ, viên chức đã có chứng chỉ bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng viên chức giảng dạy trước ngày 

30/6/2022 được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên.   

Đồng thời, còn được sử dụng chứng chỉ này khi tham dự kỳ thi hoặc xét 

thăng hạng và không phải học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp giảng viên./. 

 

(Nguồn:https://dangcongsan.vn/thoi-su/mot-so-chinh-sach-moi-co-hieu-

luc-tu-thang-3-604954.html) 
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 Phần 8: 

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6/2022 

------ 

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội cấp huyện 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, giới thiệu về tổ chức Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi 

dưỡng, giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên chào mừng Đại hội Đoàn 

các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”. 

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

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

- 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 Quốc tế thiếu nhi (01/6); Ngày Môi trường thế giới (05/6); Ngày 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6); Ngày truyền thống 

Người Cao tuổi Việt Nam (06/6); Ngày Quốc tế Người hiến máu (14/6); Ngày 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6); Kỷ niệm 95 năm 

Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 

(26/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)… 

- 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   


