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Phần 1: 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng  

cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay 

---------- 

 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho 

thanh niên trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho thanh 

niên tự giác học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

trở thành lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Trong 

bản Di chúc, Người đã căn dặn: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách 

mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội 

vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc 

rất quan trọng và rất cần thiết”. 

1. Nội dung cơ bản của giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên 

trong tư tưởng Hồ Chí Minh 

Một là, chỉ rõ vị trí, vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng 

của dân tộc. 

Trong thời gian hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Lãnh tụ Nguyễn Ái 

Quốc đã trực tiếp thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên vào 

tháng 5/1925 tại Quảng Châu, Trung Quốc để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin 

vào Việt Nam nhằm thức tỉnh nhân dân, nhất là lực lượng thanh niên đứng lên 

đấu tranh cách mạng. Người chỉ rõ: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người 

sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh”. Qua 

đó, có thể thấy Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy sức 

mạnh to lớn từ lớp thanh niên có thể gánh vác, đảm đương sự nghiệp cách mạng; 

là lực lượng đông đảo, luôn xung kích, sáng tạo, đi đầu trong mọi lĩnh vực nếu 

vai trò của họ được coi trọng và phát huy. Người chỉ rõ: “Tính trung bình, thanh 

niên chiếm độ 1 phần 3 tổng số nhân dân - tức là một lực lượng to lớn” và 

“thanh niên là bộ phận quan trọng của dân tộc”. 

Hai là, đưa ra những nội dung, hình thức, biện pháp để giáo dục, bồi 

dưỡng đạo đức cách mạng cho thanh niên. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho 

thanh niên cần được tiến hành toàn diện sâu sắc, nhưng phải có trọng tâm, trọng 

điểm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, vì đây là 

cội nguồn đạo đức cách mạng của thanh niên. Người nhấn mạnh: “Trong việc 

giáo dục và học tập phải chú trọng đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ 

cách mạng xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kinh tế, lao động và sản xuất”. Học tập, 

nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin giúp cho thanh niên sống có tình, có nghĩa 

hơn, biết hy sinh phấn đấu cho lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với 

chủ nghĩa xã hội; có lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết; đức tính cần, kiệm, liêm, 

chính, chí công vô tư; không ham địa vị công danh và phú quý, chớ kiêu ngạo và 

tự mãn… Người khẳng định: “Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách 

mạng. Đạo đức cách mạng có thể tóm tắt trong mấy điểm: 
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- Trung thành: Trọn đời trung thành với sự nghiệp cách mạng, với Tổ 

quốc, với Đảng, với giai cấp. 

- Dũng cảm: Không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện: “Đâu cần thanh niên 

có, việc gì khó thanh niên làm”, “gian khổ thì đi trước, hưởng thụ sau mọi 

người”. 

- Khiêm tốn: Không nên tự cho mình là tài giỏi, không khoe công, không 

tự phụ”.   

Về hình thức, biện pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ việc tự giác, không 

ngừng tu dưỡng phấn đấu rèn luyện là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để 

thanh niên sửa đổi những khuyết điểm, sai lầm trong cuộc sống, trong công việc. 

Người nhấn mạnh: “Thanh niên phải xung phong đến những nơi khó khăn gian 

khổ nhất, nơi nào người khác làm ít kết quả, thanh niên phải xung phong đến 

làm cho tốt..., phải xung phong đến những nơi khó khăn để xây dựng chủ nghĩa 

xã hội. Xung phong là đi trước, làm trước để lôi cuốn quần chúng chứ không 

phải là xa rời quần chúng”.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng phê phán mạnh mẽ những thanh niên không 

chịu học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, chỉ lo cho bản thân, ham chơi, ham 

vui, không quan tâm, lo lắng đến đồng bào, đất nước, tham lam vật chất, ham 

sung sướng, xa xỉ, kiêu ngạo, lười lao động… Vì vậy, Người đã đặt ra yêu cầu, 

nhiệm vụ cho thanh niên giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng thống nhất 

không tách rời nhau giữa nghĩa vụ và quyền lợi, trong đó nghĩa vụ là yếu tố đặt 

lên hàng đầu, thanh niên phải xác định tốt nhiệm vụ với Tổ quốc, với Đảng và 

với Nhân dân. Người chỉ rõ: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước 

nhà đã làm cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? 

Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình vì lợi ích nước 

nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào”.  

2. Thực trạng việc giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên theo 

tư tưởng Hồ Chí Minh  

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã kế thừa, 

vận dụng linh hoạt, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để giáo dục đạo đức cách 

mạng cho thanh niên, đáp ứng với đòi hỏi của tình hình cách mạng đặt ra ở mỗi 

giai đoạn, thời kỳ khác nhau. Trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm 

lược, lớp lớp thanh niên đã không quản hy sinh, chiến đấu giành độc lập, tự do 

cho Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân; không ngại khó khăn, vất vả trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn 

phát triển mới của đất nước, cấp ủy đảng và người đứng đầu các cơ quan, đơn 

vị, địa phương đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước; triển khai nhiều chương trình, dự án, như Dự án tuyển 

chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các 

xã nghèo tham gia phát triển nông thôn, miền núi… Qua đó, nhiều thanh niên đã 

trở thành nguồn cán bộ có chất lượng; những doanh nhân trẻ thành đạt, những 

gương điển hình tiên tiến trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.  
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Tuy nhiên, việc giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên theo tư tưởng 

Hồ Chí Minh vẫn còn một số hạn chế: một số cấp ủy và người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự chú trọng đến việc giáo dục đạo đức cách 

mạng cho thanh niên; còn nặng về hình thức, chưa chú trọng đến nội dung, đi 

sâu vào những vấn đề đặt ra cần tập trung giáo dục cho thanh niên, như: ý chí, 

khát vọng vươn lên trong công việc, cuộc sống, tình yêu thương với quê hương, 

đất nước; kỹ năng sống; hoạt động thực tiễn; khả năng chịu đựng những khó 

khăn, vất vả ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của thanh niên vẫn chưa nhiều, 

chủ yếu chọn nơi sinh sống, làm việc có nhiều thuận lợi, điều kiện về cơ sở vật 

chất, kinh tế; một số thanh niên thiếu tu dưỡng phấn đấu rèn luyện, học tập, sống 

buông thả, thờ ơ, bàng quan với bản thân, gia đình và xã hội; thậm chí có nhiều 

thanh niên vi phạm pháp luật. 

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cách mạng 

cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh  

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tầm quan trọng của việc giáo 

dục đạo đức cách mạng cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Theo đó, các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và gia đình phải thường xuyên quán 

triệt, nhận thức rõ thanh niên là lực lượng quan trọng của xã hội, lực lượng kế 

cận, bổ sung cho cách mạng Việt Nam. Cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục, 

xây dựng thanh niên trở thành những người “vừa hồng”, “vừa chuyên” để họ 

nhận thấy rõ vị trí, vai trò to lớn của mình, từ đó đặt ra những yêu cầu cao cho 

bản thân trong quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.  

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Hội nghị Trung ương lần 

thứ bảy, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã nhấn mạnh: “Thanh niên là 

rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích 

trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành 

bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và 

xây dựng chủ nghĩa xã hội”. 

Vì vậy, cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức Đoàn các cấp 

phải chủ động nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của thanh 

niên thuộc quyền quản lý của mình, xây dựng kế hoạch, chương trình rèn luyện 

đạo đức cách mạng cho phù hợp với từng địa bàn, khu vực; quá trình tuyên 

truyền, giáo dục phải gắn với nhiệm vụ chính trị của từng thanh niên, trên từng 

cương vị chức trách, nhiệm vụ được giao; phải hướng đến xây dựng hình mẫu 

thanh niên của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “tâm 

trong, trí sáng, hoài bão lớn”.  

Hai là, đa dạng hóa các nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục đạo đức 

cách mạng cho thanh niên. 

Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là công việc lâu dài, 

thường xuyên, liên tục. Do đó, nội dung giáo dục cần tập trung vào những vấn 

đề thiết thực, cụ thể đặt ra hiện nay mà thanh niên đang còn thiếu như: cách ứng 

xử, giao tiếp của thanh niên với mọi người xung quanh, với người thân và với 
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chính bản thân mình; nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng, hoài bão trong công việc, 

cuộc sống, quyết tâm thực hiện bằng chính khả năng của bản thân; sống có tình 

thương, trách nhiệm với gia đình, người thân và xã hội; nắm rõ chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong tục, truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc, địa phương; thể hiện rõ quan điểm, thái độ với các 

quan điểm sai trái, bịa đặt, phản động đi ngược lại với lợi ích của Đảng, của đất 

nước, của Nhân dân…  

Hình thức, biện pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên cần linh 

hoạt, sáng tạo; không rập khuôn, thụ động, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, đặc 

điểm ở mỗi khu vực, địa bàn đưa ra hình thức, biện pháp cho phù hợp. Với đặc 

điểm lứa tuổi, tâm lý của thanh niên hiện nay cần kết hợp giữa giáo dục chung 

và giáo dục riêng; giữa truyền thống với hiện đại; giữa mệnh lệnh hành chính 

với giáo dục thuyết phục; đưa thanh niên vào hoạt động thực tiễn, mạnh dạn, tin 

tưởng giao nhiệm vụ cho thanh niên… Những hình thức, biện pháp trên cần 

được triển khai thực hiện thông qua sinh hoạt ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương 

nơi thanh niên đang trực tiếp sinh sống, làm việc; thông qua thực hiện các nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, giữ 

gìn trật tự an toàn xã hội; thông qua các phong trào thi đua yêu nước; gương 

người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thanh niên… 

Ba là, phát huy tính tích cực, chủ động của thanh niên trong tự rèn luyện 

đạo đức cách mạng. 

Mỗi thanh niên cần chủ động, tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tinh thần, ý chí vượt khó, tự rèn 

luyện, học tập ở mọi lúc, mọi nơi; bản thân thấy yếu mặt nào thì tập trung vào 

học tập, nghiên cứu, tự hoàn thiện bản thân; chủ động xây dựng kế hoạch học 

tập, rèn luyện một cách toàn diện đầy đủ, trong đó tập trung rèn luyện đạo đức 

cách mạng; đặt ra những yêu cầu cho bản thân trong quá trình tự giáo dục đạo 

đức cách mạng; thường xuyên đối chiếu, so sánh kế hoạch tự phấn đấu tu 

dưỡng, rèn luyện của bản thân với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa 

phương, từ đó có những điều chỉnh, bổ sung cho hợp lý; phối hợp chặt chẽ với 

các bộ phận, lực lượng trong quá trình tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách 

mạng của thanh niên.  

Mặt khác, cần tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội, phù 

hợp với môi trường, điều kiện công tác; tự đấu tranh với chính bản thân mình 

trong quá trình rèn luyện đạo đức cách mạng, không vì những khó khăn, thất bại 

trước mắt mà nản lòng, nhụt ý chí, không có động cơ, mục tiêu phấn đấu; càng ở 

trong tình huống khó khăn, thử thách càng phải tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, bình 

tĩnh, kiên định đưa ra phương hướng giải quyết hợp lý, hiệu quả.  

Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng 

cho thanh niên vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước đang ngày càng 

hội nhập quốc tế sâu rộng với nền khoa học và kỹ thuật phát triển như vũ bão 

hiện nay, thanh niên Việt Nam càng cần phải trau dồi cho mình đạo đức cách 

mạng, có khả năng thích ứng với sự phát triển của xã hội, có tư duy đột phá, 

vững bước vượt qua mọi khó khăn, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của 
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Đảng và Nhân dân đối với mình. Với nhiệt huyết, nghị lực, ý chí vươn lên mạnh 

mẽ và đang được sống trong môi trường hoà bình, đổi mới, phát triển của đất 

nước, thanh niên Việt Nam nhất định sẽ nêu cao tinh thần tiên phong, bản lĩnh, 

đoàn kết, sáng tạo góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân giữ vững và 

phát huy các thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày 

càng phồn vinh, hạnh phúc./. 

 

(Nguồn: Tạp chí Tổ chức Nhà nước) 

(Link:https://tcnn.vn/news/detail/50229/Van-dung-tu-tuong-Ho-Chi-Minh-ve-

giao-duc-dao-duc-cach-mang-cho-thanh-nien-trong-giai-doan-hien-nay.html) 
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 Phần 2:  

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ DIỄN RA 

------- 

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Đội TNTP Hồ Chí Minh 

 nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội 

link: http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8546?tab=tab1 

 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng hoa chúc mừng Hội đồng Đội tỉnh 

 và thiếu nhi Quảng Trị nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập 

 Đội TNTP Hồ Chí Minh 

 
Link: http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8543?tab=tab1 

 

 

http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8546?tab=tab1
http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8543?tab=tab1
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Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến 

 sơ kết chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8616 

 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức học tập quán triệt 

 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8622 

 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8616
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8622
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Tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” năm 2021 và trao tặng quà 

 cho thanh niên công nhân 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8617 

 

Tọa đàm trực tuyến “Lá phiếu và trách nhiệm công dân của cử tri trẻ” 

 
Link: http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8584?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8617
http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8584?tab=tab1
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Tuổi trẻ Quảng Trị sôi nổi tham gia Ngày hội bầu cử 

 

 
Link: http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8609?tab=tab1 

 

Phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 

 
Link:http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8620?tab=tab1 

http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8658?tab=tab1 

http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8609?tab=tab1
http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8658?tab=tab1
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Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 02 đoàn viên, thanh niên dũng cảm 

cứu sống em nhỏ 3 tuổi bị đuối nước 

 

 
Link: http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8613?tab=tab1 

 

 

 

Khảo sát, thăm và tặng quà các mô hình thanh niên khởi nghiệp 

 
Link: http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8452?tab=tab1 

http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8613?tab=tab1
http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8452?tab=tab1
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Khảo sát xây dựng mô hình hỗ trợ thanh niên lao động nước ngoài bị ảnh 

hưởng bởi dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị năm 2021 

 
 

Link: http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8472?tab=tab1 

 

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đào tạo và Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021 – 2025 

 

 
Link: http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8480?tab=tab1 

 

http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8480?tab=tab1
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Nhiều tập thể, cá nhân được vinh danh nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày 

thành lập Đội (15/5/1941 - 15/5/2021) 

 
Link: http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8555?tab=tab1 

 

Tuổi trẻ tỉnh Quảng Trị chung tay thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch COVID-19 

 
Link:http: //www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8514?tab=tab1 

Link: http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8589?tab=tab1 

http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8555?tab=tab1
http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8589?tab=tab1
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Tuổi trẻ Quảng Trị đồng loạt ra quân  

Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 2 năm 2021 

 
Link:http://www.tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8640?tab=tab1 
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Phần 3: 

KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

------- 

1. Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 
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2. Số liệu cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ trúng cử đại biểu đại biểu HĐND 

các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 
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Phần 4: 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH  

THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2021 

------- 

Ngày 10/5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 229-

KH/TĐTN-TTNTH về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 

2021, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA BÀN 

1. Thời gian: Từ ngày 01/6 - 31/8/2021.  

2. Địa bàn trọng tâm: Các địa bàn khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng nặng 

nề do lũ lụt năm 2020; biên giới, ven biển. 

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN 

1. Sửa chữa 20 - 25 km, làm mới 01 km đường giao thông nông thôn. 

2. Xây dựng mới 13 tuyến đường, hẻm văn minh với các tiêu chí “Sáng - 

Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”. 

3. Khám, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm và sàng 

lọc bệnh mạn tính cho 2.000 người dân. 

4. Trồng mới ít nhất 30.000 cây xanh 

5. Xây mới 07 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà hạnh phúc cho em, nhà 

khăn quàng đỏ, nhà bán trú.  

6. Xây dựng mới 20 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, công 

trình “Vì đàn em thân yêu”. 

7. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 4.000 ý tưởng, sáng kiến.  

8. Tư vấn hướng nghiệp cho 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên 

9. Giới thiệu việc làm cho 3.000 thanh niên.  

10. Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 500 lượt thanh niên; hỗ trợ 03 dự 

án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. 

11. Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 1.000 

đoàn viên, thanh niên nông thôn. 

12. Kết nạp 2.000 đoàn viên mới; giới thiệu 200 đoàn viên ưu tú cho 

Đảng, kết nạp 60 đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú. 

III. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN 

1. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” 

1.1. Thời gian: Từ  ngày 01/5-15/7/2021, đợt hoạt động cao điểm diễn ra 

từ ngày 06 - 08/7/2021 (gắn với lịch thi Trung học phổ thông).  

1.2. Lực lượng 

- Giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên các trường đại học, cao đẳng.  

- Đoàn viên, thanh niên các địa bàn tổ chức các điểm thi tốt nghiệp Trung 

học phổ thông. 

1.3. Nội dung 

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Chương trình “Tiếp sức mùa thi” 

sau 20 năm triển khai nhằm vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham 

gia hưởng ứng chương trình. Giới thiệu các mô hình hỗ trợ hiệu quả, thiết thực; 
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các gương cá nhân, đoàn viên, thanh niên, tập thể tiêu biểu tham gia tích cực và 

có nhiều đóng góp cho chương trình trong 20 năm qua. 

- Rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ, tiếp sức thí sinh để tổ chức các hình 

thức hỗ trợ phù hợp, tập trung vào thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Đẩy 

mạnh hình thức hỗ trợ trực tuyến, tổng hợp thông tin hỗ trợ thí sinh qua cổng 

thông tin đăng ký trực tuyến kết nối giữa tình nguyện viên và các thí sinh cần hỗ 

trợ về các nội dung: Ôn thi, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi, giải đáp một 

số thắc mắc về kỳ thi... 

- Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho các đội hình tình nguyện; số 

lượng đội hình tình nguyện phù hợp với nhu cầu cần hỗ trợ.  

- Tổ chức các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, giúp học sinh tự tin khi 

tham dự kỳ thi; thành lập các đội hình giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên có 

thành tích học tập tốt tại các địa phương hỗ trợ ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 

12 có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn bằng hình thức trực tuyến hoặc tập trung.  

- Thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện hướng dẫn thí sinh và 

người nhà thí sinh tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực, kỳ thi tốt nghiệp Trung 

học phổ thông năm 2021; phát các vật dụng hỗ trợ thí sinh (nước uống, đồ ăn 

nhẹ, đồ dùng học tập phục vụ thi); giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm 

bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh. Phối hợp với 

các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ 

thi như: Nâng giá, gây mất an ninh, trật tự, trộm cắp... 

- Thiết lập các đường dây liên lạc để giải đáp và tư vấn các nội dung liên 

quan đến kỳ thi đánh giá năng lực, thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 

theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Tùy vào điều kiện thực tế thành lập các đội hình tình nguyện phối hợp 

với lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại 

khu vực các điểm thi, các điểm có mật độ giao thông cao xung quanh các điểm 

thi; hướng dẫn thí sinh sử dụng phương tiện công cộng. 

- Phối hợp cùng với địa phương, các bệnh viện, trạm y tế, các học viện, 

các trường đại học, cao đẳng xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, 

sức khoẻ. Triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra tại 

điểm thi, điểm đăng ký thi có số lượng đông thí sinh; hỗ trợ hướng dẫn thí sinh 

và người nhà khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

COVID - 19. 

1.4. Phương thức triển khai 

Giao Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn là ban thường trực 

Chương trình “Tiếp sức mùa thi”; tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức Chương 

trình; hướng dẫn, đôn đốc Đoàn Trường CĐSP Quảng Trị, Đoàn khối Cơ quan 

và Doanh nghiệp tỉnh, các huyện, thị, thành Đoàn, mời Đoàn Thanh niên Phân 

hiệu Đại học Huế thành lập và tổ chức tập huấn cho các đội hình tình nguyện.   

2. Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” 

2.1. Thời gian: Từ ngày 01/6 - 31/8/2021. 

2.2. Lực lượng 
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- Sinh viên, giảng viên trẻ từ các trường đại học, cao đẳng; học sinh, giáo 

viên trẻ từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hệ Trung cấp. 

- Thanh niên tại các địa bàn diễn ra chiến dịch.  

2.3. Nội dung 

- Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới: Tham gia xây 

dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; triển khai các tuyến đường hoa, tuyến đường 

thanh niên kiểu mẫu “Con đường bích họa”; thắp sáng đường giao thông nông 

thôn; xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải thành phân hữu cơ tại hộ gia 

đình; hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn xây dựng công trình nước sạch, 

nhà tiêu hợp vệ sinh; di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở; tổ chức các 

đội trí thức trẻ tham gia chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật, mô hình mới vào 

sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; tư vấn việc làm cho thanh niên nông thôn, 

chương trình OCOP - mỗi xã một sản phẩm; tuyên truyền thực hành tiết kiệm, 

văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội,… 

-  Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh: Thực hiện 

các công trình, phần việc tham gia xây dựng đô thị văn minh; xây dựng mới và 

nâng cao chất lượng hoạt động của các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - 

Văn minh - An toàn”; tham gia giữ gìn trật tự đô thị; xoá các điểm ô nhiễm môi 

trường, các điểm tập kết rác sai quy định; tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp 

sống văn minh, ý thức gìn giữ cảnh quan, ứng xử văn hóa trong thanh niên và 

nhân dân trên địa bàn đô thị. 

- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: 

Tổ chức Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Ngày chủ nhật xanh”, trồng 

và chăm sóc cây xanh; tuyên truyền cho thanh niên, người dân nâng cao ý thức 

bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng 

túi nilon, bảo vệ nguồn nước, triển khai mô hình; tuyên truyền, vận động thanh 

thiếu niên tham gia giám sát, tố giác các hoạt động vi phạm môi trường; hỗ trợ 

người dân khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường 

biển tại các bãi biển tại 04 huyện ven biển và đảo Cồn Cỏ; triển khai các đội 

thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới. 

- Tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông: 

Duy trì hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền các quy định 

của Luật giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt; tổ chức đội hình thanh 

niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp đỡ người bị tai 

nạn giao thông; nhân rộng các mô hình cổng trường an toàn giao thông, bến đò 

ngang an toàn, điểm giao cắt đường bộ - đường sắt và các tuyến đường bộ có 

khu công nghiệp, khu kinh tế; tích cực tham gia xóa các điểm đen về an toàn 

giao thông. 

- Tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo an sinh xã hội: Thành lập các 

đội hình tham gia hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh 

thần tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số rất ít người, các khu công nghiệp tập trung đông công nhân. Tổ chức hiến 

máu tình nguyện, các hoạt động “Tiếp sức người bệnh”. Chăm lo, hỗ trợ các gia 

đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tuyên truyền, phổ 
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biến kiến thức về sức khỏe sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống và 

ngăn ngừa dịch bệnh, sử dụng thực phẩm an toàn. Tổ chức các hoạt động tu sửa, 

chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường các nghĩa trang liệt sỹ, các di tích lịch sử 

văn hóa; tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ vào ngày 26/7. 

- Tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi: Tổ chức sinh hoạt hè, các 

hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ngày hội thiếu nhi; tổ chức dạy bơi, hướng dẫn 

kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ 

em. Tổ chức các đội hình tình nguyện rà soát, cắm lại các biển báo, cột mốc 

nguy hiểm; tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Thực hiện tuyên truyền về Luật Trẻ em, Quyền tham gia của trẻ em. Vận động 

xây dựng sân chơi, bể bơi, tủ sách cho thiếu nhi. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giữ gìn vệ sinh, nâng cao sức khỏe, 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tham gia hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid-19 khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, sản xuất, lao động. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Luật Thanh niên, Nghị định số 

13/2021/NĐ-CP, ngày 01/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đối 

thoại với thanh niên, cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối 

với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP, 

ngày 09/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về chính sách đối với thanh 

niên xung phong, thanh niên tình nguyện. 

- Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực Tiếng Anh và các ngoại ngữ 

khác cho thanh thiếu nhi, chú trọng triển khai các đội hình tình nguyện chuyên 

dạy Tiếng Anh cho thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn, các khu công 

nghiệp. Tổ chức các đội hình hướng dẫn viên du lịch cho du khách nước ngoài. 

- Tổ chức kết nạp đoàn viên, hội viên mới; tham mưu cho cấp ủy, đơn vị 

tổ chức lễ kết nạp Đảng cho những đoàn viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn tại các địa bàn 

diễn ra chiến dịch.  

2.4.  Phương thức triển khai 

- Giao Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn là ban thường trực 

Chiến dịch, tham mưu ban hành kế hoạch, hướng dẫn, triển khai Chiến dịch. 

- Giao Đoàn Trường CĐSP Quảng Trị, Đoàn Trường CĐ Y tế, Đoàn 

Trường CĐ Kỹ thuật Quảng Trị trực thuộc Đoàn Khối Cơ quan và Doanh 

nghiệp tỉnh đăng cai tổ chức chiến dịch "Mùa hè xanh" trong khuôn khổ Lễ ra 

quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 cấp tỉnh. 

- Đoàn Thanh niên các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai 

chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”. Tổ chức tập huấn, nắm bắt và tổ chức 

hoạt động của các đội hình sinh viên, học sinh tình nguyện tại địa phương. 

3. Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” 

3.1. Thời gian: Từ ngày 01/6 - 31/8/2021.  

3.2. Lực lượng 

- Học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên.  

- Cán bộ, giáo viên trẻ các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, 

Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. 
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3.3. Nội dung 

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ công tác dạy và học, công tác chuẩn bị cho 

năm học mới. 

- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa: Thăm hỏi, chăm sóc các gia 

đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ, cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ 

tại các vùng biển, đảo; tổ chức hành trình đến các địa chỉ đỏ, các di tích, địa 

danh lịch sử tại địa phương. Tổ chức các hoạt động tìm hiểu và bảo tồn, phát 

huy các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc. 

- Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội: Chăm lo người già neo đơn, học 

sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thiếu nhi tại các mái ấm, nhà mở trên địa 

bàn. 

- Tổ chức tuyên truyền trong học sinh và người dân về thái độ, hành vi 

ứng xử nơi công cộng, bảo vệ môi trường; thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”, 

trồng và chăm sóc cây xanh; thực hiện các công trình xanh - sạch - đẹp tại 

trường, tại khu phố. Vận động học sinh và người dân thực hiện an toàn giao 

thông. 

- Tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng 

vệ, phòng chống bạo lực học đường; tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý tuổi 

mới lớn, trách nhiệm của học sinh đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Tổ 

chức các hoạt động trải nghiệm thực tế, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. 

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh thi tuyển vào lớp 10, năm học 2021 - 

2022. 

- Gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động tình nguyện với các nội dung sinh hoạt 

hè của học sinh Trung học phổ thông. Tham gia hỗ trợ sinh hoạt hè cho thiếu nhi 

trên địa bàn. 

- Tổ chức rà soát, giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên ưu tú giới thiệu 

cho Đảng xem xét, kết nạp; tham mưu cho cấp ủy, đơn vị tổ chức lễ kết nạp 

Đảng cho đoàn viên, học sinh ưu tú, đủ tiêu chuẩn tại các mặt trận, địa bàn diễn 

ra chiến dịch. 

3.4. Phương thức triển khai  

- Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn là ban thường trực tham 

mưu triển khai Chiến dịch; phát động đồng loạt “Ngày hội chiến sỹ Hoa Phượng 

đỏ” năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

- Các huyện, thị, thành Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai Chiến dịch, 

mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập ít nhất 01 đội hình tình nguyện “Hoa 

phượng đỏ”; chuẩn bị nguồn lực thực hiện; phối hợp với các cơ quan, ban, 

ngành, chính quyền địa phương để hỗ trợ tốt các hoạt động của Chiến dịch. 

- Chú ý kết hợp hài hòa giữa yếu tố xung kích, cống hiến với tạo điều kiện 

để trang bị kiến thức, kỹ năng, chăm lo cho học sinh Trung học phổ thông, 

Trung tâm giáo dục thường xuyên qua các hoạt động của Chiến dịch. 

4. Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” 

4.1. Thời gian: Từ ngày 01/6 - 31/8/2021. 

4.2. Lực lượng: Thanh niên công nhân, công chức, viên chức, doanh nhân 

trẻ.  
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4.3. Nội dung 

- Bảo vệ môi trường, tu sửa, giữ gìn cảnh quan cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp xanh - sạch - đẹp. Tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” tại các địa phương, 

đơn vị: Tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, sơn, sửa tường, rào, cổng cơ 

quan, vệ sinh máy móc, phân xưởng, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy, 

nổ, xóa các điểm ô nhiễm môi trường. 

- Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân tại nhà 

trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện giải 

quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”, tập trung trong các lĩnh vực được quan 

tâm, như: Bảo hiểm xã hội, đất đai, y tế, thuế, hải quan. Tổ chức các phiên tòa 

giả định; các buổi tuyên truyền pháp luật tại địa bàn dân cư; hướng dẫn quy 

trình, tư vấn thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực nhà đất, xây dựng, thuế, 

cấp đổi hộ chiếu, căn cước công dân, các thủ tục tư pháp… cho nhân dân. 

- Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập huấn kiến 

thức nông - lâm - ngư nghiệp, tư vấn và hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ 

thuật, mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hiệu quả cho thanh niên và người 

dân. Hướng dẫn thanh niên và nhân dân địa phương chuyển đổi mô hình, 

phương thức sản xuất phù hợp tình trạng hạn hán. 

- Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, chăm lo các gia đình 

chính sách, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức 

chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; sửa chữa, xây dựng nhà tình 

nghĩa, nhà nhân ái cho các gia đình chính sách; tổ chức chương trình thắp nến tri 

ân các anh hùng liệt sĩ vào ngày 26/7. 

- Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên công nhân tại các khu công 

nghiệp, khu chế xuất, các trung tâm bảo trợ xã hội, người dân có hoàn cảnh khó 

khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Thành lập các đội hình thầy 

thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, khám bệnh, phát thuốc miễn phí 

cho nhân dân; tổ chức hiến máu tình nguyện, tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành 

niên, phụ nữ độ tuổi sinh sản. Tổ chức phiên chợ bán hàng bình ổn giá cho thanh 

niên công nhân tại các khu công nghiệp. Tổ chức các đội hình văn hóa, văn 

nghệ, xe chiếu phim lưu động phục vụ các địa bàn vùng sâu, vùng xa, các địa 

bàn khó khăn. 

- Tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi: Tổ chức sinh hoạt hè, 

ngày hội thiếu nhi, sân chơi sáng tạo, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối 

nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em; tổ chức các hoạt động chăm lo cho 

trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ, tư vấn cho trẻ em bị xâm hại, bạo hành; 

tuyên truyền về Luật Trẻ em, Quyền tham gia của trẻ em; hỗ trợ, tư vấn cho trẻ 

em bị xâm hại, bạo hành; tổ chức sửa chữa, trao tặng sân chơi, bể bơi, các thiết 

chế văn hóa cho thiếu nhi.  

- Tuyên truyền về xây dựng Chính phủ điện tử và tổ chức hoạt động hỗ 

trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

- Phát huy vai trò doanh nhân trẻ trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi 

nghiệp: Rà soát đánh giá tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 đến đối 
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tượng thanh niên khởi nghiệp; tham mưu đề xuất với chính quyền các cấp các 

giải pháp, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tái khởi nghiệp do tác động 

của dịch bệnh; tư vấn kiến thức, pháp lý, hỗ trợ vốn, tạo kênh kết nối đến các 

nhà đầu tư. 

4.4. Phương thức triển khai 

- Giao Ban Phong trào Thanh niên Tỉnh Đoàn là ban thường trực cho 

chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”. 

- Giao Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Công 

ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đăng cai tổ chức chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” 

trong Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 cấp tỉnh. 

- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển 

khai thực hiện; điều tiết, phối hợp với các đội hình “Mùa hè xanh” trên cùng địa 

bàn. 

5. Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” 

5.1. Thời gian: Từ ngày 01/6 - 31/8/2021.   

5.2. Lực lượng: Thanh niên lực lượng vũ trang.  

5.3. Nội dung 

- Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô 

thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự 

an toàn xã hội, an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khoẻ 

cộng đồng, chăm sóc bảo vệ thiếu niên, nhi đồng. 

- Tiếp tục triển khai Chương trình “Nâng bước em đến trường” hỗ trợ các 

em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân. 

- Tổ chức các hoạt động trong Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại các 

khu vực biển bị ô nhiễm rác thải.  

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện góp phần nâng cao đời sống vật chất, 

văn hóa tinh thần cho người dân tộc thiểu số.  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 và thực 

hiện các hoạt động hỗ cho người dân và thanh thiếu nhi, đặc biệt tại các địa bàn 

giáp biên giới trong trạng thái bình thường mới.  

5.4. Phương thức triển khai 

- Giao Ban Phong trào Thanh niên Tỉnh Đoàn là ban thường trực chiến 

dịch tình nguyện “Hành quân xanh”.  

- Giao Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên BCH Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, Đoàn Thanh niên BCH Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch, triển 

khai thực hiện Chiến dịch trên địa bàn, tập trung địa bàn trọng tâm tại các huyện 

Đakrông, Hướng Hóa, ven biển, các xã biên giới; Giao chỉ tiêu mỗi cơ sở Đoàn 

lực lượng vũ trang trực thuộc Tỉnh Đoàn có ít nhất 01 đội hình tình nguyện, các 

đoàn cơ sở lực lượng vũ trang trực thuộc đoàn cấp huyện có ít nhất 01 hoạt động 

trong chiến dịch. Chú ý phối hợp, kết nối với đội hình tình nguyện “Mùa hè 

xanh” trong những nội dung triển khai tại các địa bàn có đội hình sinh viên trú 

đóng, thực hiện nhiệm vụ; phối hợp tổ chức chiến dịch tình nguyện “Hành quân 

xanh” trong Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021. 
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6. Tổ chức Lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương 

binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021) 

6.1. Thời gian triển khai: Tháng 7/2020 (có kế hoạch riêng).   

6.2. Lực lượng tham gia: Tất cả các khối đối tượng đoàn viên. 

6.3. Nội dung  

- Tổ chức các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” 

như: Đăng ký chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng; động viên, 

thăm hỏi, tặng quà các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách 

mạng, cựu thanh niên xung phong. 

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám phát thuốc miễn phí 

cho các gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng. 

- Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, làm vệ 

sinh bia mộ tại các nghĩa trang liệt sỹ, các di tích lịch sử cách mạng tạo cảnh 

quan môi trường xanh, sạch, đẹp. 

- Vận động, hỗ trợ, đóng góp xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, các công 

trình phục vụ cho đời sống sinh hoạt của các gia đình chính sách, gia đình có 

công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn. 

- Đỡ đầu, tặng quà cho các con em thương binh, liệt sỹ, các gia đình chính 

sách, có công với cách mạng, nhiễm chất độc da cam. 

6.4. Cách thức triển khai 

Giao Ban Phong trào Thanh niên Tỉnh Đoàn là ban thường trực tham mưu 

triển khai hoạt động; các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chủ động xây 

dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. 

IV. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH, NGÀY 

HOẠT ĐỘNG CAO ĐIỂM, HOẠT ĐỘNG QUY MÔ CẤP TỈNH  

1. Tổ chức Hội nghị triển khai chiến dịch thanh niên hè năm 2021 

- Địa điểm: Thành phố Đông Hà 

- Thời gian: Dự kiến tháng 6/2021. 

- Thành phần: Đại diện BTV các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn. 

2. Tổ chức các ngày hoạt động cao điểm trong Chiến dịch 

- Ngày 05/6/2021: Chiến sỹ tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành 

chính (đồng loạt triển khai trên toàn tỉnh đến 100% cơ sở Đoàn khối công chức, 

viên chức). 

- Ngày 20/6/2021: Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị (đồng loạt 

triển khai trên toàn tỉnh đến 100% Đoàn phường, thị trấn) 

- Ngày 6/7/2021: Chiến sỹ tình nguyện tiếp sức mùa thi (đồng loạt triển 

khai trên toàn tỉnh đến 100% huyện, thị thành Đoàn, Đoàn Trường CĐSP Quảng 

Trị, Đoàn Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh). 

- Ngày 18/7/2021: Chiến sỹ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn 

mới (đồng loạt triển khai trên toàn tỉnh đến 100% Đoàn cơ sở khối huyện). 

- Ngày 26/7/2021: Chiến sỹ tình nguyện uống nước nhớ nguồn (đồng loạt 

triển khai trên toàn tỉnh đến 100% Đoàn cơ sở). 
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- Ngày 01/8/2021: Chiến sỹ tình nguyện "Vì đàn em thân yêu" (đồng loạt 

triển khai trên toàn tỉnh đến 100% Đoàn cơ sở). 

- Ngày 15/8/2021: Ngày hội chiến sỹ Hoa phượng đỏ toàn quốc (đồng loạt 

triển khai trên toàn tỉnh đến 100% Đoàn cơ sở). 

3. Các hoạt động quy mô cấp tỉnh 

3.1. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè cấp tỉnh năm 2021 

Tỉnh Đoàn tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021:  

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 6/2021 (Sẽ có thông báo cụ thể sau). 

- Địa điểm: Huyện Đakrông. 

- Hình thức tổ chức: Dự kiến đồng loạt tổ chức 04 mũi chiến dịch“Mùa hè 

xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”. 

3.2. Tổ chức Liên hoan Đội tuyên truyền măng non Luật Trẻ em năm 

2021 

- Thời gian: Dự kiến tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2021. 

- Địa điểm: Thành phố Đông Hà. 

3.3. Tổ chức Hành trình Tuổi trẻ học đường với biển đảo quê hương 

- Thời gian: Dự kiến tổ chức trong tháng 7/2021. 

- Địa điểm: Đảo Cồn Cỏ. 

3.4. Tổ chức đồng loạt “Bữa cơm gia đình - Ấm lòng tình mẹ” 

- Thời gian: Ngày 26/7/2021. 

- Địa điểm: Trong toàn tỉnh. 

3.5. Tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng nhân kỷ niệm 74 năm 

Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021) 

- Thời gian triển khai: Tháng 7/2021 (có kế hoạch riêng).   

- Lực lượng tham gia: Tất cả các khối đối tượng đoàn viên. 

 

 

 

Phần 5: 

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH 

 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 

-------- 

 

Ngày 20/5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Chương trình hành 

động số 19-CTr/TĐTN-XDĐ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU 

1. Trong năm 2021, 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán 

triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 
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Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ít nhất 80% thanh 

niên được tuyên truyền, giới thiệu các nội dung của Nghị quyết. 

2. 100% các cấp bộ Đoàn thành lập và sử dụng hiệu quả các tài khoản, 

chuyên trang trên mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp đoàn 

viên, thanh niên. 

3. Hằng năm, 100% tổ chức Đoàn các cấp tổ chức ít nhất 01 hoạt động 

tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; mỗi đoàn viên, thanh 

niên trồng và chăm sóc ít nhất 01 cây xanh. 100% Đoàn cơ sở trên địa bàn dân 

cư đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - 

đẹp”.  

4. Hằng năm, vận động xây dựng 20 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa; tổ chức 

khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 7.000 lượt người; vận động thanh niên hiến 

máu tình nguyện đạt 5.000 đơn vị máu. 

5. Hằng năm, phối hợp tư vấn, hướng nghiệp cho 100% học sinh THPT; 

phối hợp giới thiệu việc làm mới cho 4.500 thanh niên. 

6. Hằng năm, phấn đấu doanh số cho vay nguồn vốn vay uỷ thác của 

Ngân hàng CSXH qua Đoàn Thanh niên đạt trên 60 tỷ đồng. 

7. Hàng năm, 100% Đoàn xã, phường, thị trấn hỗ trợ xây dựng mới ít nhất 

01 mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên; toàn tỉnh hỗ trợ ít nhất 15 dự án 

khởi nghiệp của thanh niên. 

8. Hằng năm, vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ít nhất 9.000 ý 

tưởng, sáng kiến. 

9. Hằng năm, 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng và duy trì hoạt 

động được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên 

yếu thế. 

10. 100% các xã, phường, thị trấn xây dựng và duy trì điểm vui chơi dành 

cho thiếu nhi; vận động trao tặng trên 10.000 suất học bổng cho học sinh sinh 

viên có hoàn cảnh khó khăn; đỡ đầu thường xuyên 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh 

khó khăn. 

11. Hằng năm, kết nạp trên 10.000 đoàn viên mới; giới thiệu trên 2.000 

đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. 

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP 

1. Chương trình 1: Tăng cường giáo dục lòng yêu nước; khơi dậy khát 

vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; bồi đắp lý tưởng 

cách mạng, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam cho thanh thiếu nhi 

2. Chương trình 2: Phát huy tinh thần của thanh niên trong tham gia phát 

triển kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, tài năng trẻ; thúc đẩy học 

tập và sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc 

tế; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa 

học và công nghệ, đổi mới sáng tạo  

3. Chương trình 3: Tham gia giải quyết các vấn đề mới, phát triển xã hội 

bền vững; bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, 

chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh 
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4. Chương trình 4: Nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh thiếu niên về 

quốc phòng, an ninh; xung kích tham gia bảo vệ Tổ quốc; công tác quốc tế thanh 

niên. 

5. Chương trình 5: Chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ thiếu nhi 

6. Chương trình 6: Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây 

dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh 

7. Chương trình 7: Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn 

viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ cán bộ trẻ; tham gia tích cực vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tăng 

cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

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

 

 

 

Kế hoạch triển khai tìm kiếm, hỗ trợ mô hình, dự án, sáng kiến 

 khởi nghiệp  lồng ghép truyền thông nâng cao nhận thức về SKSS/SKTD, 

sức khỏe tinh thần, kỹ năng sống, tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên 

tham gia xuất khẩu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

-------- 

 

Ngày 11/5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 230-

CV/TĐTN-XDĐ về việc triển khai tìm kiếm, hỗ trợ mô hình, dự án, sáng kiến 

khởi nghiệp lồng ghép truyền thông nâng cao nhận thức về SKSS/SKTD, sức 

khỏe tinh thần, kỹ năng sống, tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên tham gia xuất 

khẩu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với những nội dung cụ thể như 

sau: 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng hỗ trợ: Đoàn viên, thanh niên đi xuất khẩu lao động trở về 

địa phương và đang tạm hoãn xuất khẩu lao động do ảnh hưởng bởi dịch 

COVID-19. 

2. Hình thức: Hộ kinh doanh, sản xuất cá thể hoặc các tổ, nhóm thuộc các 

hộ liên kết trong kinh doanh, sản xuất. 

3. Lĩnh vực hỗ trợ: Phát triển nông nghiệp (các mô hình, dự án, trang trại 

về nông – lâm – ngư nghiệp), cơ khí, làm đẹp, thực phẩm, công nghệ và các lĩnh 

vực khác như: kinh doanh dịch vụ (quán giải khát, quán ăn, âm thanh loa máy, 

dụng cụ trang trí phục vụ các sự kiện, internet, sách báo, văn phòng phẩm…), 

khai thác thủy hải sản… 

4. Nội dung 

- Tìm kiếm, hỗ trợ các mô hình, dự án, sáng kiến khởi nghiệp của đoàn 

viên, thanh niên đi xuất khẩu lao động trở về địa phương và đang tạm hoãn xuất 

khẩu lao động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 về chuyển đổi việc làm, đào 

tạo nghề (có mẫu thuyết minh dự án kèm theo).  

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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- Lồng ghép vào quá trình triển khai hỗ trợ các mô hình, dự án, sáng kiến 

khởi nghiệp công tác tuyên truyền kiến thức về chăm sóc SKSS/SKTD, sức 

khỏe tinh thần, kỹ năng xã hội. 

- Các mô hình, dự án khởi nghiệp được duyệt tham gia chương trình sẽ 

được hỗ trợ nguồn vốn không hoàn lại với yêu cầu: Sử dụng có hiệu quả nguồn 

vốn, duy trì tốt mô hình dự án, tạo việc làm hoặc đào tạo nghề cho các lao động 

địa phương, các thành viên của các mô hình dự án tham gia thành viên mạng 

lưới tuyên truyền viên về tuyên truyền kiến thức về chăm sóc SKSS/SKTD, sức 

khỏe tinh thần cho thanh niên địa phương (sẽ có hướng dẫn cụ thể khi triển 

khai). 

- Mỗi huyện, thị xã, thành phố rà soát, giới thiệu tối thiểu 01 mô hình, dự 

án. 

5. Định mức hỗ trợ: Từ 50 – 150 triệu/01 mô hình dự án (tùy quy mô của 

mô hình, dự án). Kinh phí hỗ trợ từ dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây 

dựng, triển khai và giám sát thực hiện chính sách về phát triển thanh niên” do 

Quỹ dân số Liên hợp quốc tài trợ. 

* Kinh phí hỗ trợ sử dụng cho các nội dung: Học nghề, tập huấn kỹ thuật, 

mua cây, con giống, mua máy móc, phương tiện sản xuất, dựng nhà xưởng, thuê 

địa điểm, điện nước (trong thời gian triển khai dự án). 

6. Kết quả dự kiến: Hỗ trợ triển khai 10 mô hình, dự án. 

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

 

 

 

Công văn triển khai cuộc thi Khởi nghiệp  

đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021 

------- 

 

Ngày 10/5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 1353-

CV/TĐTN-PTTN về việc triển khai triển khai cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021, với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Tổ chức phát động rộng rãi và đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về mục 

đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi để đông đảo đoàn viên, thanh niên được 

tiếp cận và tham gia. Phát huy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đoàn 

viên, thanh niên, cộng đồng, thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, các doanh 

nghiệp đối với các ý tưởng, dự án có tính khả thi. 

2. Đảm bảo có ít nhất 01 hồ sơ/đơn vị đăng ký tham gia Cuộc thi; tạo điều 

kiện, hướng dẫn cho các tập thể, cá nhân có dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tham gia dự thi. 

3. Đối tượng dự thi 

Cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện dự án khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển Quảng Trị thuộc các lĩnh vực ưu tiên 

sau: 

- Du lịch và dịch vụ (bao gồm thực phẩm); 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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- Nông nghiệp (bao gồm phát triển dược liệu); 

- Công nghệ thông tin - truyền thông; 

- Công nghệ phụ trợ - cơ khí và tự động hóa; 

- Các ngành, lĩnh vực khác dựa trên ứng dụng và phát triển khoa học và 

công nghệ, tài sản trí tuệ, có khả năng góp phần thúc đẩy, phát triển tỉnh Quảng 

Trị. 

* Lưu ý: Các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có 

thể tham gia một hoặc nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Mỗi 

nhóm cá nhân không quá 05 thành viên. 

4. Hồ sơ, thời hạn đăng ký và địa điểm tiếp nhận 

4.1. Hồ sơ đăng ký 

- Bản đăng ký (Phụ lục số 1). 

- Bản thuyết minh (Phụ lục số 2). 

- Các mẫu thiết kế sản phẩm, tài liệu do cá nhân, tổ chức gửi kèm để làm 

sáng tỏ thêm dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (nếu có). 

4.2. Hồ sơ dự thi gồm 

Số lượng 02 bộ đánh máy và in trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ 

Times New Roman; nội dung trình bày về dự án đảm bảo theo mẫu quy định. 

Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin chi tiết về cuộc thi sẽ được đăng tải website 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: www.dostquangtri.gov.vn 

và website Tỉnh Đoàn, địa chỉ: tinhdoanquangtri.gov.vn  

4.3. Thời gian và địa điểm đăng ký 

- Thời gian: Đến hết ngày 25/8/2021. 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: 

+ Ban Phong trào Thanh niên Tỉnh Đoàn, điện thoại: 02333.851.149 / 

0949.533.126; địa chỉ: số 17, đường Hai Bà Trưng, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng 

Trị. 

+ Phòng quản lý CN&SHTT - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị; 

điện thoại: 0233.3566.369 / 0915.575.626; địa chỉ: số 204, đường Hùng Vương, 

TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

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

 

 

 

 

Kế hoạch thành lập nhóm truyền thông, tư vấn hỗ trợ đoàn viên, 

 thanh niên tham gia xuất khẩu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

------- 

 

Ngày 18/5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 231-

CV/TĐTN-XDĐ về việc thành lập nhóm truyền thông, tư vấn hỗ trợ đoàn viên, 

thanh niên tham gia xuất khẩu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với 

những nội dung cụ thể như sau: 

 

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


32 
 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 

1. Nội dung: Cung cấp kiến thức, kỹ năng về sức khỏe sinh sản, sức khỏe 

tình dục; bạo lực gia đình; sức khỏe tâm thần, kỹ năng sống; hỗ trợ thông tin về 

vay vốn, chuyển đổi việc làm… cho ĐVTN. 

2. Hình thức: Truyền thông, tư vấn online (qua mạng xã hội); truyền 

thông, tư vấn cá nhân (điện thoại, gặp trực tiếp); tổ chức thảo luận nhóm (gặp 

trực tiếp, thảo luận nhóm chat).  

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2021 đến hết tháng 4/2022. 

4. Các bước triển khai hoạt động  

- Lập danh sách ĐVTN tiếp cận tư vấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức với các 

nội dung: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, đối tượng tư vấn (ĐVTN tham gia 

xuất khẩu lao động trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19/ ĐVTN 

tham gia xuất khẩu lao động đang bị tạm hoãn bay do ảnh hưởng của dịch 

COVID-19/ ĐVTN địa phương).  

- Lựa chọn giới thiệu thành viên tham gia vào đội hình tư vấn, tuyên truyền 

(các đơn vị căn cứ đối tượng, số lượng được phân bổ để lựa chọn, bố trí người 

tham gia theo thành phần quy định) và ra quyết định thành lập nhóm tuyên 

truyền và tư vấn. 

- Xây dựng khung thời gian, phân công thành viên phụ trách địa bàn và đối 

tượng tuyên truyền, tư vấn. 

- Thực hiện báo cáo kết quả triển khai hoạt động hàng tháng. 

III. LỰC LƯỢNG THAM GIA 

1. Nhóm tuyên truyền viên 

- Đối tượng: Cán bộ Đoàn (trưởng nhóm), ĐVTN đi xuất khẩu lao động 

nước ngoài trở về, ĐVTN đang chờ đi lao động nước ngoài (tạm hoãn); ĐVTN 

ngoài cộng đồng đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. 

- Thời gian tham gia: Từ tháng 5/2021 đến hết tháng 4/2022. 

- Số lượng, cơ cấu: Tỉnh Đoàn: 02 người; huyện Gio Linh: 07 người, 

huyện Hải Lăng: 06 người, huyện Cam Lộ: 05 người (có bảng phân bổ cơ cấu 

kèm theo). 

2. Nhóm tư vấn viên 

- Đối tượng: Cán bộ Đoàn (trưởng nhóm), thành viên CLB thầy thuốc trẻ 

hoặc cộng tác viên dân số, cán bộ phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện 

(thành viên tham gia đội tư vấn của các ngành chuyên môn là đoàn viên thuộc 

Đoàn khối cơ quan chính quyền). 

- Thời gian tham gia: Từ tháng 5/2021 đến hết tháng 4/2022. 

- Số lượng, cơ cấu: Tỉnh Đoàn: 01 người, huyện Gio Linh: 05 người, 

huyện Hải Lăng: 05 người; huyện Cam Lộ: 04 người (có bảng phân bổ cơ cấu 

kèm theo). 

3. Lực lượng đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền, tư vấn 

- 650 ĐVTN đi xuất khẩu lao động trở về địa phương và đang tạm hoãn 

xuất khẩu lao động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và ĐVTN tại địa phương 

triển khai dự án. Trong đó có ít nhất 150 ĐVTN trong đối tượng tham gia xuất 
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khẩu lao động tại địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19 được tiếp cận 

tư vấn.  

- Số lượng phân bổ cụ thể cho các đơn vị: huyện Gio Linh tuyên truyền, tư 

vấn cho 270 ĐVTN (trong đó có 100 ĐVTN thuộc đối tượng ảnh hưởng được tư 

vấn trực tiếp); huyện Cam Lộ tuyên truyền, tư vấn cho 150 ĐVTN (trong đó có 

05 ĐVTN thuộc đối tượng ảnh hưởng được tư vấn trực tiếp); huyện Hải Lăng 

tuyên truyền, tư vấn cho 230 ĐVTN (trong đó có 60 ĐVTN thuộc đối tượng ảnh 

hưởng được tư vấn trực tiếp). 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí hỗ trợ cho các tuyên truyền viên, tư vấn viên tham gia hoạt động 

từ dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện 

chính sách về phát triển thanh niên” do Quỹ dân số Liên hợp quốc tài trợ. 

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

 

 

 

Công văn triển khai Chương trình Thank you, Vietnam! 

Ngày 03/62021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 1381-

CV/TĐTN-XDĐ về việc triển khai triển khai cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021, với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Triển khai tuyên truyền trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên 

về ý nghĩa chương trình “Thank you, Vietnam!”. Đặc biệt, chia sẻ 100% tin bài 

liên quan đến chương trình được đăng tải trên trang fanpage Tỉnh Đoàn Quảng 

Trị. 

2. Vận động cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình 

#Thank you, Vietnam! (có Kế hoạch kèm theo) 

* Cách thức tham gia chương trình:  

+ Bước 1: Truy cập vào http://thankyouvietnam.com.vn để khởi tạo và 

nhận 01 thiệp điện tử (e-card) thể hiện "lời cảm ơn";  

+ Bước 2: Mỗi cá nhân sử dụng thiệp điện tử đã được khởi tạo để đăng 

lên trang mạng xã hội cá nhân (Facebook, Gapo, Tiktok) và đính kèm theo các 

hashtag: #ThankyouVietnam! #TrunguongDoan #Vinaphone. 

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

 

 

 

Hướng dẫn đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho 

Đảng xem xét kết nạp trong các trường Trung học phổ thông  

------- 

 

Ngày 27/5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Hướng dẫn số 42-

HD/TĐTN-XDĐ về việc đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu 

tú cho Đảng xem xét kết nạp trong các trường Trung học phổ thông, với những 

nội dung cụ thể như sau: 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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1. Công tác lập kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên ưu tú 

- Hằng năm, đội ngũ cán bộ Đoàn trường học cần năng cao trách nhiệm 

trong việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú là học sinh cho Đảng xem xét, 

kết nạp. Ban Chấp hành Đoàn trường tham mưu Chi ủy Chi bộ xây dựng kế 

hoạch cụ thể, đề ra phương hướng, chỉ tiêu về phát triển Đảng trong học sinh.  

- Việc phát triển Đảng trong học sinh có những khó khăn nhất định về độ 

tuổi, vì vậy, tổ chức Đoàn phải có kế hoạch lựa chọn những đoàn viên đảm bảo 

đủ 18 tuổi trước khi tốt nghiệp ngay từ khi học sinh bước vào cấp học (từ lớp 

10) để có lộ trình bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp, đảm bảo độ tuổi tại thời điểm 

Chi bộ kết nạp phải đủ 18 tuổi (tính theo tháng) theo Quy định số 29-QĐ/TW, 

ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; 

việc tổ chức kết nạp phải được thực hiện trước khi tốt nghiệp. 

- Giao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường (Đoàn trường) xác định chỉ tiêu, 

mỗi khóa học giới thiệu từ 1 đến 2 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (từ 

nguồn đoàn viên đủ 18 tuổi khi kết nạp Đảng đã xác định). Hàng năm, tiến hành 

phân luồng đoàn viên học sinh có thành tích tốt trong học tập, tích cực tham gia 

các hoạt động phong trào do nhà trường, Đoàn trường tổ chức để có cơ sở định 

hướng nội dung rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. 

- Phân công thành viên trong Ban Chấp hành Đoàn trường, Chi đoàn giáo 

viên hướng dẫn nội dung rèn luyện, tạo môi trường phấn đấu phù hợp. Đẩy 

mạnh các phong trào thi đua trong học tập, rèn luyện từ đó xuất hiện những nhân 

tố tiêu biểu, ưu tú phát huy được năng lực và phẩm chất của đoàn viên. 

- Việc bồi dưỡng đoàn viên ưu tú phải phù hợp với từng đối tượng đoàn 

viên gắn với việc thực hiện tốt Chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, giai đoạn 

2018 - 2022. Cụ thể hóa các tiêu chí rèn luyện cho đoàn viên học sinh, sinh viên, 

đăng ký thực hiện phù hợp với năng lực, sở trường, sở thích.  

- Căn cứ chương trình hoạt động của Đoàn cấp trên, cấp ủy cùng cấp và 

Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn trường chủ động xây dựng kế hoạch công tác 

Đoàn và phong trào thanh niên trong nhà trường, xin cơ chế, chủ trương cấp ủy, 

lãnh đạo nhà trường, tạo điều kiện cho Đoàn trường tổ chức hoạt động giúp đoàn 

viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu.  

- Lưu ý: Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng phải đảm bảo đầy đủ 

các bước, tính liên tục, không bị gián đoạn với quá trình phấn đấu, rèn luyện của 

đoàn viên ưu tú. 

2. Công tác đánh giá, phân loại chất lượng đoàn viên hàng năm 

Thực hiện nghiêm việc đánh giá chất lượng đoàn viên theo Hướng dẫn số 

30-HD/TĐTN-XDĐ, ngày 16/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, trong đó 

tập trung vào một số vấn đề sau: 

- Việc đánh giá chất lượng đoàn viên trong trường trung học phổ thông 

phải gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai 

đoạn 2018 - 2022. 

- Công tác đánh giá đoàn viên phải lấy thành tích học tập và đạo đức của 

người đoàn viên là nội dung trọng tâm; ưu tiên trong đánh giá đối với những 
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đoàn viên có thành tích nổi bật trong học tập đạt các giải cao cấp tỉnh, khu vực, 

quốc gia và quốc tế.   

- Việc đánh giá đoàn viên cần phải được cụ thể hóa bằng khung tiêu chí 

cụ thể hàng năm, phù hợp với tình hình học tập, hoạt động phong trào của nhà 

trường và Đoàn trường học. 

- Công tác đánh giá được thực hiện thường xuyên, theo học kỳ, năm học 

để kịp thời có định hướng, điều chỉnh chương trình rèn luyện đoàn viên trong 

giai đoạn tiếp theo. 

3. Bình chọn đoàn viên ưu tú từ đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ để giới thiệu cho cấp uỷ Đảng 

- Trên cơ sở đánh giá đoàn viên hàng năm và đề nghị của Chi Đoàn, Ban 

Chấp hành Đoàn trường tổ chức cho những đoàn viên hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ viết bài cảm nhận về Đảng; nhận xét, đánh giá những bài viết xuất sắc 

nhất, trao đổi cấp ủy về lịch sử chính trị của bản thân, gia đình và tiến hành bình 

chọn đoàn viên ưu tú và chủ động báo cáo cấp ủy. 

- Việc bình chọn đoàn viên ưu tú cần được xây dựng tiêu chí cụ thể để có 

căn cứ cơ sở, thước đo trong việc bình xét; việc bình xét đoàn viên ưu tú phải 

được thực hiện công khai, khách quan trong Ban Chấp hành Đoàn trường. 

- Tổ chức 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. Việc trao danh sách đoàn viên ưu tú nên thực hiện 

trong những dịp kỷ niệm, các ngày lễ, ngày truyền thống của đất nước, của 

Đảng, của Đoàn và của nhà trường. Việc trao danh sách đoàn viên ưu tú phải 

được thực hiện trang trọng, ý nghĩa, tạo động lực cho đoàn viên phấn đấu. 

4. Bồi dưỡng, hướng dẫn đoàn viên ưu tú là đối tượng Đảng tiếp tục 

phấn đấu, rèn luyện  

- Khi cấp ủy đã công nhận đoàn viên ưu tú là đối tượng Đảng, Đoàn 

trường tham mưu cho cấp ủy phân công trực tiếp đồng chí Bí thư Đoàn trường 

theo dõi, giúp đỡ đoàn viên ưu tú để thuận tiện trong việc phân công, giao nhiệm 

vụ để đoàn viên ưu tú được rèn luyện và thử thách về mọi mặt, tích cực giúp đỡ, 

giáo dục, bồi dưỡng, hỗ trợ đoàn viên ưu tú hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

- Ban Chấp hành Đoàn trường chủ động bám sát cấp ủy Đảng kịp thời đề 

nghị cấp ủy Đảng giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia các lớp nhận thức về Đảng 

khi có lớp. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia các lớp cảm tình Đảng phải 

đảm bảo thực hiện sớm để có thời gian đoàn viên ưu tú rèn luyện, phấn đấu kết 

nạp trước khi tốt nghiệp. Trường hợp đoàn viên ưu tú tốt nghiệp nhưng chưa 

được kết nạp thì Ban Chấp hành Đoàn trường có trách nhiệm chuyển giao toàn 

bộ hồ sơ của đoàn viên ưu tú và báo cáo cấp ủy cùng cấp chuyển hồ sơ của đối 

tượng Đảng (có nhận xét về quá trình phấn đấu) về cơ sở mới để tiếp tục theo 

dõi, bồi dưỡng.  

5. Kiên trì giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng  

- 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 
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của cấp ủy về việc phát triển đảng viên mới, Ban Chấp hành Đoàn trường chủ 

động hướng dẫn các Chi đoàn tiến hành thực hiện thủ tục giới thiệu đoàn viên 

ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. 

- Ban Chấp hành Đoàn trường trực tiếp tham dự và chỉ đạo các chi đoàn 

tiến hành họp, góp ý và giới thiệu đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng (cuộc họp 

này nên mời đại diện cấp uỷ đến dự và cho ý kiến đánh giá quá trình phấn đấu 

của đoàn viên ưu tú và các quy trình tiến hành tiếp theo). Sau đó, Ban Chấp 

hành Đoàn trường trực tiếp cùng các Chi đoàn hoàn thành hồ sơ. 

- Sau khi có hồ sơ hoàn thiện, Ban Chấp hành Đoàn trường kịp thời tiến 

hành họp xét ra Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng. Nội dung Nghị 

quyết cần nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm của đoàn viên về phẩm chất chính 

trị, đạo đức lối sống, năng lực học tập của đoàn viên và gửi nghị quyết kèm theo 

biên bản họp và hồ sơ đề nghị của Chi đoàn về cấp ủy (các bước tiếp theo thực 

hiện theo hướng dẫn của Văn phòng cấp uỷ). 

- Chủ động, kiên trì đề xuất, đeo bám để Cấp ủy nhà trường sớm xem xét 

hồ sơ của đoàn viên ưu tú trong cuộc họp gần nhất và tiến hành các quy trình kết 

nạp Đảng đối với đoàn viên ưu tú. 

6. Tham mưu cho cấp ủy tổ chức Lễ kết nạp đảng viên 

- Sau khi có quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền, Ban 

Chấp hành Đoàn trường cần chủ động xin chủ trương, tham mưu cho cấp ủy tổ 

chức Lễ kết nạp đảng viên. Việc tổ chức kết nạp phải thực hiện trang nghiêm, có 

tính hiệu triệu, lan tỏa cao trong đoàn viên, thanh niên nhà trường, có thể thực 

hiện việc kết nạp trong Lễ chào cờ hàng tuần trước toàn trường, tại các di tích 

lịch sử, văn hóa gắn với các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện của Đoàn sau kết 

nạp hoặc các hoạt động tri ân nhằm tạo điều kiện để các bạn đoàn viên, thanh 

niên học tập, noi theo.  

- Các nội dung Lễ kết nạp phải đảm bảo các bước theo quy định của Điều 

lệ Đảng và Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng. 

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

 

 

 

Công văn đẩy mạnh thành lập và tổ chức sinh hoạt  

Câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp 

------- 

Ngày 30/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 1017-

CV/TĐTN-XDĐ về việc đẩy mạnh thành lập và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý 

luận trẻ các cấp, với những nội dung cụ thể như sau: 

1.Việc thành lập và tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp 

huyện 

-Tiếp tục triển khai thành lậpCâu lạc bộ Lý luận trẻđối với 100% Đoàn 

cấp huyện và hoàn thành trước ngày 15/9/2020. 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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-Các Câu lạc bộ nghiêm túc tổ chức sinh hoạt theo định kỳ; tích cựcđổi 

mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảm bảo hấp dẫn, có tính thời sự, phù hợp với 

yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị. Cần tập trung xem xét sinh hoạt theo 

các hình thức sau: Tổ chức Hội nghị, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, 

đối thoại, nói chuyện chuyên đề; thi hỏi đáp trực tuyến qua mạng internet, sân 

khấu hóa, thăm địa chỉ đỏ; phát hiện, đề xuất những ý tưởng, những giải pháp 

đóng góp ý kiến cho cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở; tăng số lượng các bài viết, 

quan điểm đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu 

xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước thông qua 

các cơ quan báo chí, truyền thông hiện đại, đặc biệt là trên không gian mạng; 

tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh 

niên.  

- Tăng cường vai trò của Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong công tác tuyên 

truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đoàn 

đến đông đảo thanh niên trên các kênh thông tin của tổ chức Đoàn vàphát huy hệ 

thống thông tin tuyên truyền tại cơ sở (bản tin cơ sở, loa phát thanh xã, phường, 

thị trấn) phục vụ công tác tuyên truyền về Câu lạc bộ; phối hợp với các đơn vị 

truyền thông, báo chí thực hiện việc tuyên truyền trên internet và mạng xã hội; 

vận động cán bộ, đoàn viên tuyên truyền trên các fanpage, trang mạng xã hội cá 

nhân, blog, website về các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ; thiết kế các ấn phẩm 

tuyên truyền, inforgraphic, các clip về Câu lạc bộ... 

-Chú trọng việc lựa chọn thành viên tham gia Câu lạc bộ; tiến hành rà soát 

tình hình nhu cầu đoàn viên, thanh niên để tìm kiếm những đoàn viên thực sự 

yêu thích, đam mê, có mong muốn tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ. Ngoài ra, tùy 

điều kiện, Câu lạc bộ có thể mời các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến 

binh, cựu cán bộ đoàn, các đồng chí trong cấp ủy Đảng, các thành viên Ban Chủ 

nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh, cấp huyện, các chuyên gia về chủ nghĩa 

Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh tham gia với vai trò tư vấn, hỗ trợ, báo 

cáo viên. 

2. Định hướng thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong các Trường 

Cao đẳng, Trung cấp, Trung học Phổ thông và ở những cơ quan, đơn vị đủ 

điều kiện 

- Số lượng: Do đơn vị thành lập quyết định số lượng thành viên tham gia. 

Tuy nhiên, để hoạt động hiệu quả và thuận lợi trong việc quản lý, duy trì hoạt 

động mỗi câu lạc bộ nên có từ 10 - 30 thành viên, nếu nhiều hơn 30 thành viên 

có thể chia thành các tổ, nhóm để sinh hoạt. 

- Thành phần: Các đồng chí giảng viên, giáo viên, cán bộ Đoàn, đoàn 

viên, thanh niên trong trường học yêu thích và có khả năng nghiên cứu về lý 

luận, chính trị, có mong muốn tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ; khuyến khích 

đội ngũ đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, giảng viên trẻ, báo cáo viên, tuyên truyền 

viên trong khối Trường học tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Trong đó, cần có tỷ lệ 

giảng viên, giáo viên phù hợp để có tính định hướng, nâng cao chất lượng hoạt 

động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ. 

-  Công tác tổ chức, nhân sự điều hành 
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+ Câu lạc bộ Lý luận trẻ do Ban Thường vụ Đoàn Thanh niênchỉ đạo thành 

lập và quản lý tổ chức, thực hiện.  

+ Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ do Ban Thường vụ Đoàn trường quyết định 

công nhận, có trách nhiệm quản lý, định hướng, duy trì hoạt động của Câu lạc 

bộ. Tùy điều kiện cụ thể, số lượng thành viên Ban Chủ nhiệm do Ban Thường 

vụ Đoàn trường đó quyết định, ít nhất có từ 03 thành viên.Trong quá trình tổ 

chức hoạt động, phải xây dựng nguồn nhân sự kế thừa và cử Ban Chủ nhiệm 

tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo có liên quan đến nội dung phụ trách. Khi 

thay đổi nhân sự Ban Chủ nhiệm, có sự hướng dẫn, bàn giao, định hướng cho 

người kế nhiệm.  

 - Quy trình thành lập:Thực hiện theo Hướng dẫn số 23-HD/TĐTN-TG, 

ngày 30/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc thành lập và tổ chức 

hoạt động câu lạc bộ Lý luận trẻ giai đoạn 2019 - 2020. 

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 5 

------- 

 

1. Nếu có tiền bảo lãnh sẽ không bị tạm giữ xe vi phạm giao thông 

Nghị định 31/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, bảo 

quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục 

hành chính, phương tiện giao thông vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tạm 

giữ có hiệu lực từ ngày 1/5. 

Nghị định quy định tổ chức, cá nhân vi phạm có thể được giao giữ, bảo 

quản phương tiện dưới sự quản lý của cơ quan, của người có thẩm quyền tạm 

giữ nếu cá nhân, tổ chức vi phạm có một trong hai điều kiện: 

Cá nhân vi phạm có nơi đăng ký thường trú hoặc có đăng ký tạm trú còn 

thời hạn hoặc có giấy xác nhận về nơi công tác của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân 

vi phạm đang công tác; tổ chức vi phạm phải có địa chỉ hoạt động cụ thể, rõ 

ràng. Tổ chức, cá nhân vi phạm phải có nơi giữ, bảo quản phương tiện; 

Tổ chức, cá nhân vi phạm có khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh thì có 

thể được xem xét để giao giữ, bảo quản phương tiện. 

Theo đó, để được xem xét để giao giữ, bảo quản phương tiện đối với tổ 

chức, cá nhân vi phạm có khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh phải làm đơn gửi 

cơ quan có thẩm quyền tạm giữ đề nghị được giữ, bảo quản phương tiện. 

2. Thêm đối tượng có trách nhiệm chỉ đạo việc yêu cầu thi hành án 

Cùng có hiệu lực ngày 1/5, Nghị định 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi 

hành án dân sự sửa đổi quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân và các cơ 

quan, tổ chức có liên quan trong thi hành án dân sự. 

Cụ thể, Nghị định này quy định cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp; cơ 

quan đại diện chủ sở hữu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó có trách nhiệm 

chỉ đạo việc yêu cầu thi hành án (trước đây chỉ cơ quan, tổ chức quản lý trực 

tiếp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó có trách nhiệm chỉ đạo việc yêu cầu 

thi hành án). 

3. Lao động tại Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng 

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 12/2020/QĐ-

TTg thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc 

theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc 

(gọi tắt là Chương trình EPS). Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/5/2020. 

Theo Quyết định này, người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc 

theo Chương trình EPS phải ký quỹ để đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng, về 

nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. 

Trong 35 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng đưa người lao động đi 

làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài 

nước, người lao động phải ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn 

nơi đăng ký thường trú. 

1. Chính thức cấp bản sao điện tử 

Nghị định 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 22/5. Một trong những 

điểm đáng chú ý tại Nghị định là việc người dân được yêu cầu cơ quan chức 

năng cấp bản sao điện tử từ sổ gốc, bản chính các giấy tờ pháp lý thay cho bản 

sao bằng giấy như hiện nay. Theo đó, bản sao điện tử được cấp theo hai cách 

sau: 

Cách 1: Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp bản sao điện tử từ sổ gốc. Trong 

trường hợp này, cơ quan đang quản lý sổ gốc căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao 

điện tử có chữ ký số của cơ quan cho người yêu cầu. 

Bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính 

trong các giao dịch. 

Cách 2: Tổ chức, cá nhân yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản 

chính. Với trường hợp chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thủ tục được 

thực hiện như sau: 

Tổ chức, cá nhân xuất trình bản chính giấy tờ, tài liệu làm cơ sở để chứng 

thực bản sao; Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, chụp điện tử bản 

chính, nhận lời chứng thực bản sao từ bản chính và thực hiện ký số của người 

chứng thực, cơ quan có thẩm quyền chứng thực và cập nhật vào sổ chứng thực./. 

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

tu-thang-5-553944.html) 
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 Phần 7: 

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 7/2021 

------ 

- Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai tổ chức học tập, quán triệt 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII; triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Các cấp bộ Đoàn tiếp tục tích cực tuyên truyền, 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... 

- Tăng cường tổ chức tuyên truyền, tổ chức đồng loạt thắp nến tri ân các 

Anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh, liệt sỹ các hoạt động 

tri ân kỷ niệm tại 100% nghĩa trang Liệt sỹ trên địa bàn tỉnh; tổ chức “Hành 

trình đến với các địa chỉ đỏ địa danh lịch sử cách mạng”... 

-Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tổ chức thực hiện các hoạt động, công 

trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực phục vụ cho địa phương, đơn vị 

hưởng ứng “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2021”; Chương trình 

“Tiếp sức mùa thi 2020”, thông tin kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc 

gia năm 2021 đến với đoàn viên, thanh niên. 

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

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

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

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

- Tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước khẳng định vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với Liên Hiệp Quốc, đặc 

biệt Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên 

Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, cũng như công tác hợp tác quốc tế trong 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo Việt 

Nam, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng 

biển và hải đảo, chủ trương, lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong 

giải quyết các tranh chấp; nêu bật sự đoàn kết quyết tâm của toàn Đảng, toàn 

quân, toàn dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của 

Tổ quốc. 

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

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

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

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

niệm: Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7); Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam  

(01/7); Ngày chiến thắng Khe Sanh, Quảng Trị (09/7); Ngày Dân số Thế giới 

(11/7); Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7);Kỷ niệm 52 năm chiến 
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thắng Đồng Lộc (24/7); Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7); Kỷ 

niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7); Kỷ niệm 25 năm 

Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7); Ngày Hữu nghị Quốc tế (30/7)… 

- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tiếp tục chỉ 

đạo 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên đề xuất hiến kế các ý tưởng, sáng kiến, 

sáng tạo về các đề tài, công trình, sáng kiến kinh nghiệm có quy mô hoặc các ý 

tưởng, giải pháp xuất phát từ thực tiễn quá trình lao động, sinh hoạt thường ngày 

góp phần hiến kế xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên, phục vụ hoặc cải thiện công việc, học tập và đời sống hàng ngày trên ngân 

hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam tại địa chỉ http://ytuongsangtao.net/.  

- 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   

 

 

http://ytuongsangtao.net/

