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Phần 1: 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước 

 phồn vinh, hạnh phúc 

---------- 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một học thuyết cách mạng, một hệ thống tư 

tưởng lý luận, khoa học được trải nghiệm qua thực tiễn cách mạng vĩ đại suốt 

gần thế kỷ qua của Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới, đã được chứng minh sâu 

sắc, soi sáng cho con đường cách mạng nước ta vượt qua mọi gian nan thử thách 

để tới thắng lợi vẻ vang. Tư tưởng ấy, ý chí ấy, khát vọng ấy của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh hơn bao giờ hết cần được khơi dậy trong tư tưởng, tình cảm, tinh thần 

ý chí nghị lực mỗi người cán bộ, đảng viên, nhân dân Việt Nam, tạo sức mạnh 

vô song xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh, sánh vai với các cường 

quốc trên toàn thế giới trong thời đại văn minh, hiện đại. 

Ý CHÍ, KHÁT VỌNG TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC 

Với ý chí, khát vọng lớn lao và tư duy sáng tạo, ngày 5/6/1911, người 

thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu 

nước bằng cách “xem người ta làm thế nào để rồi trở về giúp đồng bào mình”. 

Người đi tìm con đường đúng đắn, phù hợp, không cầu viện, thể hiện ý chí tự 

lực, tự cường, khát vọng lớn lao, tầm nhìn thời đại. Người ra đi với khát vọng 

lớn lao: “Tìm tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”. Sau khi đi qua 

nhiều nước, thâm nhập cuộc sống, đấu tranh của các dân tộc bị chủ nghĩa đế 

quốc áp bức, Người rút ra kết luận: Trên thế giới hàng tỷ người này, các dân tộc, 

màu da khác nhau, ngôn ngữ khác nhau nhưng chỉ có hai hạng người đó là kẻ đi 

áp bức và người bị áp bức. Nguyễn Ái Quốc đứng về phía những người bị áp 

bức và bênh vực, bảo vệ họ. 

Đi qua Pháp, Mỹ, Anh, rồi lại trở về Pháp, tại Paris, năm 1919, Người gia 

nhập Đảng Xã hội Pháp, tìm hiểu về Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. 

Ngày 18/6/1919, thay mặt những người yêu nước Việt Nam, Người gửi Bản yêu 

sách 8 điểm tới Hội nghị Versailles ký tên Nguyễn Ái Quốc, đòi những quyền tự 

quyết dân tộc là sự kiện thức tỉnh tất cả các dân tộc Đông Dương, làm rung động 

bầu trời đen tối Việt Nam bấy lâu nay. 

Suốt mấy chục năm hoạt động sôi nổi, đầy gian khổ ở nước ngoài trong sự 

kham khổ, thiếu thốn, đe dọa ve vãn, lôi kéo, săn lùng, tù đầy của kẻ thù, 

Nguyễn Ái Quốc luôn sắt son một ý chí: “Cái tôi cần nhất trên đời là đồng bào 

tôi được tự do, Tổ quốc tôi được độc lập. Người nhiều lần khẳng định: “Tôi chỉ 

có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân 

ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học 

hành”… Ý chí, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải thức tỉnh đồng bào, 

đánh thức toàn dân tự mình mà giải phóng cho ta; tự mình mà thoát khỏi nghèo 

nàn lạc hậu. 

Nguyễn Ái Quốc đọc được toàn văn tác phẩm “Sơ thảo lần thứ nhất 

những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin, Người sung sướng 
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nhận thấy: “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng 

chúng ta”. Cùng với đó là kết quả hành trình trải nghiệm sâu sắc của Nguyễn Ái 

Quốc trong những hoạt động của Quốc tế Cộng sản, của Đảng Cộng sản Pháp, 

hâm mộ Cách mạng Tháng Mười Nga và nhiều hoạt động chuẩn bị thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã quyết định: “Đối với tôi, câu trả 

lời đã rõ ràng: Trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn 

kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập”. 

Ý CHÍ, KHÁT VỌNG GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC, THỐNG NHẤT 

ĐẤT NƯỚC, XÂY DỰNG TỔ QUỐC VĂN MINH, CƯỜNG THỊNH, HẠNH 

PHÚC 

Tìm thấy con đường cứu nước sau khi tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, 

Nguyễn Ái Quốc khẳng định con đường cách mạng giải phóng dân tộc chỉ có 

thể là cuộc cách mạng vô sản. Nguyễn Ái Quốc ra sức tuyên truyền chủ nghĩa 

Mác-Lênin bằng nhiều cách: Tổ chức bồi dưỡng cán bộ, viết sách, báo… làm 

cho các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn về trách nhiệm tự giải phóng 

mình. 

Ngày 3/2/1930, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam với cương lĩnh chiến lược: đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến, giành 

độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội. Sau 30 năm hoạt 

động ở nước ngoài, ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trở về Tổ 

quốc cùng Trung ương Đảng lãnh đạo phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, 

giành độc lập, tự do. Cùng với việc phân tích, nắm vững thời cơ thế giới và 

trong nước, Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của nhân 

dân, xây dựng lực lượng vũ trang, động viên lực lượng của toàn dân. Tháng 8 

năm 1945, khi thời cơ cách mạng xuất hiện, Hồ Chí Minh có thư kêu gọi Tổng 

khởi nghĩa, Người nêu rõ: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. 

Toàn quốc đồng bào hãy đứng dạy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”(2). 

Hưởng ứng lời kêu gọi non sông của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước một lòng 

cùng nhau đứng dậy làm cuộc cách mạng Tháng Tám lay trời chuyển đất thành 

công, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á do nhân dân 

làm chủ. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước Việt Nam dân 

chủ cộng hòa ra đời là thành quả cuộc đấu tranh kiên cường của cả dân tộc Việt 

Nam do Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Đó là kết quả của ý 

chí tự lực tự cường, khát vọng độc lập tự do phát triển đất nước của Hồ Chí 

Minh được cả nước noi theo. Người khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, 

độc lập, tự do, hạnh phúc cho tất cả mọi người dân. Nhà nước Việt Nam dân chủ 

cộng hòa non trẻ vừa mới ra đời dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

Đảng ta đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách, thế nước như 

ngàn cân treo sợi tóc. Đó là nạn đói, nạn dốt, giặc ngoại xâm… Chủ tịch Hồ Chí 

Minh lại một lần nữa thể hiện ý chí, nghị lực, bản lĩnh vượt qua những thử thách 

quyết liệt để thực hiện khát vọng giữ vững độc lập, tự do, hạnh phúc, phồn vinh 

dân tộc. 
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“Không có gì quý hơn độc lập tự do”; “Thà hy sinh tất cả chứ quyết 

không chịu mất nước” là ý chí, khát vọng của Người được hun đúc, bùng dậy từ 

truyền thống yêu nước hàng nghìn năm cũng như sức mạnh của mọi người dân 

toàn dân tộc Việt Nam kiên quyết đánh thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo kết hợp chặt chẽ kháng chiến và 

kiến quốc với ý chí, niềm tin, khát vọng: “Kháng chiến tất thắng, kiến quốc tất 

thành”. 

Dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và Đảng ta, bằng chiến dịch Hồ Chí 

Minh lịch sử, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã đuổi sạch bóng quân thù, thực 

hiện khát vọng Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội 

ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Từ một nước nông nghiệp, lạc hậu, nghèo nàn 

lại trải qua cuộc chiến tranh kéo dài, đi lên chủ nghĩa xã hội không qua chế độ tư 

bản chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Đảng và nhân dân ta tự lực, tự 

cường, cần cù, sáng tạo, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của bạn bè, các nước đã có 

hình thức, bước đi thích hợp, vượt qua muôn vàn gian khó trở thành nước tiến 

bộ, văn minh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Tiếp theo việc thực hiện những tư tưởng của Người, Đảng và nhân dân ta tiến 

hành công cuộc đổi mới suốt hơn 35 năm qua đã giành được những thành tựu to 

lớn, có ý nghĩa lịch sử, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Với 

tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có 

được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. 

TIẾP TỤC KHƠI DẬY Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, KHÁT VỌNG 

PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC 

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào thế kỷ XXI, hội nhập với 

thế giới hiện đại, thời kỳ công nghệ 4.0 cùng biết bao nhiêu biến động ở trong 

nước và quốc tế khó lường. Để vượt qua những khó khăn thách thức của thời 

đại, đưa dân tộc ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc 

trên thế giới theo tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần tập trung vào 

những nội dung chính như sau: 

Một là, tiếp tục đi sâu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, thực hiện khát vọng phát triển đất nước 

phồn vinh, hạnh phúc. 

Cùng với việc tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh một cách toàn diện, đúng đắn, đầy đủ, nghiêm túc, vấn đề đặt ra có 

tính chiến lược là đặc biệt nhấn mạnh đi sâu, hiểu kỹ, để suy nghĩ, làm theo, tạo 

cho mình phong cách, lối sống có ý chí, nghị lực, bản lĩnh thực hiện khát vọng 

phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Thấu hiểu 

ý chí tự lực, tự cường, khát vọng của Hồ Chí Minh về phát triển đất nước trong 

suốt chặng đường lịch sử đầy bão táp, mỗi cá nhân sẽ tự xây dựng, bồi dưỡng, 

hình thành củng cố niềm tin vững chắc cho ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cho 

mình góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chỉ có học tập, làm 

theo một cách tự nguyện, tự giác, chân thành, thực tâm với ý chí tự lực, tự 

cường, khát vọng của Hồ Chí Minh trong mỗi cá nhân có kết quả, mới tạo sức 

mạnh vô song đưa đất nước ta đi nhanh, đi mạnh, đi vững chắc trong mỗi bước 
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đường tới phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Kiên quyết khắc phục lối 

học hình thức, bề ngoài, để có chứng chỉ bằng cấp… 

Hai là, phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất 

nước phồn vinh hạnh phúc trong bối cảnh hội nhập quốc tế, mở rộng các quan 

hệ toàn cầu. 

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam là một bộ phận của 

cách mạng thế giới. Người lãnh đạo Đảng và nhân dân ta tiến hành thắng lợi các 

cuộc cách mạng vĩ đại đều gắn với cách mạng thế giới. Nhưng cốt lõi, sức sống 

tư tưởng của Người lãnh đạo cách mạng Việt Nam vẫn là “tự ta giải phóng cho 

ta”; là ý chí tự lực, tự cường; là không cầu viện, dựa dẫm vào bên ngoài mà tự 

lực cánh sinh là chính. 

Ba là, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính 

sách pháp luật của nhà nước, biến các mục tiêu thành hiện thực, nâng cao đời 

sống nhân dân. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như các nghị quyết của 

Quốc hội, của Chính phủ, của các cấp uỷ Đảng đều xác định những phương 

hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể đưa nước ta tiến lên xây dựng một Việt Nam 

độc lập, tự do, hạnh phúc; một Việt Nam hùng cường, một nước phát triển theo 

định hướng xã hội chủ nghĩa đã luôn là khát vọng mãnh liệt của bao thế hệ lãnh 

đạo và người dân Việt Nam. Khát vọng ấy đã hiệu triệu, khơi dậy lòng yêu 

nước, hun đúc tinh thần đoàn kết và sưc smạnh của nhân dân toàn dân tộc, làm 

nên những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử trong quá trình bảo vệ và xây dựng 

phát triển đất nước. 

Thành tựu hơn 35 năm đổi mới là kết quả đáng tự hào nhưng cũng đặt ra 

những kỳ vọng, những trách nhiệm, những thách thức lớn lao cùng với những 

đòi hỏi cụ thể trước mắt, lâu dài đối với mỗi người dân Việt Nam. Vì vậy, khát 

vọng phát triển Việt Nam giàu mạnh hùng cường lại càng mãnh liệt và sục sôi 

hơn bao giờ hết. 

Để biến khát vọng thành hiện thực, chúng ta phải thấm sâu ý chí, khát 

vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhận rõ con đường phía trước, thấy được 

những khó khăn, thách thức, thuận lợi, thời cơ để thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ chiến lược trong từng giai đoạn 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm tiến 

tới tầm nhìn năm 2045. Đây là sự chỉ đạo của Đảng có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu 

bước phát triển mới của đất nước, định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn 

diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Tầm nhìn 

cũng khẳng định đường lối chiến lược cách mạng, bảo đảm tính kế thừa và phát 

triển, tính liên tục xã hội ở nước ta; bảo đảm tính khoa học, khả thi và thực tiễn, 

là tâm huyết, trí tuệ, niềm tin của “ý Đảng, lòng dân”. Chiến lược phát triển tổng 

thể trong giai đoạn tới là phát triển nhanh, mạnh, bền vững, bảo đảm gắn kết 

chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó chú trọng vào bốn trụ cột 

chính gồm: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; 

phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh 

là trọng yếu, thường xuyên. 



6 
 

Mục tiêu phát triển tổng quát là cơ sở bảo đảm sự kiên định, ý chí tự lực 

tự cường và khát vọng lớn lao về định hướng phát triển đất nước theo mục tiêu 

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bảo đảm sự nhất quán, kết nối, kế thừa và 

phát triển các chủ trương, đường lối phát triển đất nước. 

Để khơi dậy ý chí, khát vọng của mọi cán bộ, các tầng lớp nhân dân theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên bám chắc các mục 

tiêu chiến lược trong quá trình phát triển của Việt Nam để góp phần thực hiện 

thiết thực, hiệu quả, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và 

sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, chế 

độ xã hội chủ nghĩa; Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh 

phúc, phát huy ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết 

hợp với sức mạnh thời đại; 3) Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững 

môi trường hòa bình, ổn định; Phấn đấu giữa thế kỷ thứ XXI, nước ta trở thành 

nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

(Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo) 

(Link:https://tuyengiao.vn/theo-guong-bac/khoi-day-y-chi-tu-luc-tu-

cuong-khat-vong-phat-trien-dat-nuoc-phon-vinh-hanh-phuc-139066) 
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 Phần 2:  

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ DIỄN RA 

------- 

 

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Bắc 

Trung Bộ 6 tháng đầu năm 2022 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16956?tab=tab1 

 

Đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn làm việc với  

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16954?tab=tab1 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16954?tab=tab1
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Nhiều hoạt động an sinh xã hội tại Đảo Cồn Cỏ 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16961?tab=tab1 

 

173 thí sinh tham gia Cuộc thi “Tin học trẻ” tỉnh Quảng Trị 

 lần thứ XXIV, năm 2022 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16930?tab=tab1 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16930?tab=tab1
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Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16990?tab=tab1 

 

Gần 500 triệu đồng tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch 

 thanh niên tình nguyện Hè cấp tỉnh năm 2022 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16933?tab=tab1 

 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16990?tab=tab1
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Cuộc thi “Tuổi trẻ Quảng Trị với tài nguyên, môi trường 

 biển đảo quê hương” 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16894?tab=tab1 

 

Tuổi trẻ Quảng Trị đồng loạt hưởng ứng Chương trình 

 “Những bước chân vì cộng đồng” - Chặng 5 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16934?tab=tab1 

 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16894?tab=tab1
https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16934?tab=tab1
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Ngày hội Chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên năm 2022 

 
Link:https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16975?tab=tab1 

 

Nhiều hoạt động an sinh xã hội của tuổi trẻ học đường Quảng Trị hướng về 

biển, đảo Cồn Cỏ 

 
Link:https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16992?tab=tab1 

 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16992?tab=tab1
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Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc 

tế thiếu nhi 01/6 

 
Link:https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16888?tab=tab1 

 

Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh trao tặng Công trình “Sân chơi cho em” 

 và thăm lớp dạy bơi miễn phí tại xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16948?tab=tab1 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16888?tab=tab1
https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16948?tab=tab1
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Khai mạc Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ 

 làm công tác trẻ em 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16923?tab=tab1 

 

 

 

 

Phần 3: 

CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM THÁNG 7/2022 

-------- 

 

1. Tổ chức Liên hoan Tuyên truyền Măng non về phòng tránh đuối nước 

và tìm hiểu Luật Trẻ em 

2. Tổ chức Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2022 

3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ, 72 

năm ngày thành lập lực lượng TNXP trên địa bàn tỉnh;tổ chức Chương trình 

Tuổi trẻ Việt Nam câu chuyện hòa bình    

4. Phối hợp tổ chức chương trình Bảo vệ môi trường biển và đa dạng sinh 

học tại bãi biển Mỹ Thủy   

5. Tổ chức đồng loạt Ngày Chiến sỹ tình nguyện chung tay giải quyết thủ 

tục hành chính vào ngày 16/7 và Ngày Chiến sỹ tình nguyện chung tay xây dựng 

nông thôn mới vào ngày 17/7   

6. Phối hợp với Trại giam Nghĩa An tổ chức cuộc thi viết hướng thiện 

dành cho phạm nhân   

7. Tổ chức chương trình đồng loạt Ngày chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ 

3   

8. Tổ chức Talkshow Quảng Trị 2030 - Khát vọng thanh niên số 4 (dự 

kiến   

9. Tiếp tục chỉ đạo công tác Đại hội Đoàn cấp huyện. Chuẩn bị tổ chức 

Đại hội Đoàn toàn tỉnh XIII    

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-16923?tab=tab1
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Phần 4: 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 

--------- 

 

1. Kỷ niệm 33 năm tỉnh Quảng Trị được lập lại (01/7/1989 - 01/7/2022) 

- Nêu bật những thành tựu đã đạt được, những đổi thay trên quê hương 

Quảng Trị sau 33 năm tỉnh nhà được lập lại, qua đó khẳng định sự lãnh đạo 

đúng đắn, năng động của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cũng như công lao đóng góp 

to lớn của quân và dân trong toàn tỉnh; sự giúp đỡ quý báu của Trung ương, các 

tỉnh bạn và bạn bè quốc tế trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương 

Quảng Trị. 

- Ca ngợi những truyền thống quý báu của mảnh đất và con người Quảng 

Trị, giáo dục tinh thần yêu quê hương, đất nước, cổ vũ phong trào thi đua ái 

quốc, động viên nhân dân khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đoàn kết 

một lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020. 

- Nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp 

xây dựng Quảng Trị 33 năm qua, từ đó phát huy những nhân tố tích cực, cổ vũ 

sự sáng tạo trong lao động, sản xuất, học tập, công tác, góp phần xây dựng quê 

hương Quảng Trị ngày càng giàu mạnh. 

2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 -

09/7/2022), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 

Nam  

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

hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ 

đối với Đảngvà cách mạng Việt Nam.  

 - Nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Tự chỉ trích” 

trongcông tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.  

3.Kỷ niệm 112 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 

10/7/2022), Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ 

tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

- Cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn 

của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; 

nêu bật vai trò và những đóng góp của đồng chí trong sự nghiệp giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước, trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

- Tuyên truyền phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ 

- người chiến sĩ cộng sản chân chính và người Lãnh đạo Mặt trận tiêu biểu; việc 

học tập và noi theo tấm gương của một trí thức lớn, một nhà lãnh đạo suốt đời 

phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ở các cấp, các ngành. 

4. Kỷ niệm 112 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 

15/7/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 

- Thân thế, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn 

Duy Trinh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và ngành ngoại 

giao của đất nước nói riêng. 
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- Tấm gương sáng về đạo đức cách mạng của đồng chí Nguyễn Duy Trinh; 

việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Nguyễn Duy 

Trinh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay. 

5. Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung 

phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2022) 

- Tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về lịch sử truyền 

thống vẻ vang của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam; những cống 

hiến, hy sinh, vai trò của lực lượng Thanh niên xung phong trong các thời kỳ 

kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu 

nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, 

Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn. 

- Tuyên truyền các điển hình tiên tiến Thanh niên xung phong và cựu 

Thanh niên xung phong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, qua đó vận động 

Thanh niên xung phong hiện nay tiếp tục phát huy truyền thông vẻ vang của lực 

lượng Thanh niên xung phong trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tổ chức các hoạt động, thực hiện công trình, phần việc tri ân cựu Thanh 

niên xung phong của tuổi trẻ hôm nay. 

6. Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) 

- Ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương 

binh Liệt sỹ; truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người 

trồng cây” của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với các thương 

binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; tôn vinh và khẳng định sự cống 

hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng là vô 

giá...  

- Những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có  

công với cách mạng trong 75 năm qua, nhất là kết quả 16 năm thực hiện Chỉ thị  

số 07-CT/TW, ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và 

phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; trong đó cần nhấn mạnh những kết quả nổi bật 

của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị và tuổi trẻ tỉnh nhà trong công tác 

“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; lễ thắp nến tri ân các anh hùng 

liệt sỹ; chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và phụng dưỡng bà mẹ 

Việt Nam anh hùng, chương trình “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng mẹ”, khơi 

dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các thương binh, bệnh binh, 

người có công với cách mạng…  

- Tôn vinh những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công  

với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu 

nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào “Đền ơn 

đáp nghĩa”, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải 

thiện cuộc sống.  

 

(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 5: 

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 

 (27/7/1947 - 27/7/2022)  

--------- 

Ngày 24/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch số 315 -

KH/TĐTN-PTTN về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh 

- Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), với những nội dung cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc và sự cống 

hiến, hi sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ 

1.1.Thời gian, địa điểm:Trong Tháng 7, cao điểm vào các ngày từ 24/7 đến 

27/7/2022.  

1.2. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền sự ra đời, ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ, truyền 

thống “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” gắn với lịch sử truyền thống 

đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; ca ngợi sự hi sinh anh dũng, các 

chiến công của các anh hùng, liệt sĩ, lực lượng thanh niên xung phong, thương 

bệnh binh và người có công với cách mạng. Đa dạng hóa các hình thức tuyên 

truyền, tăng cường tuyên truyền trực quan, qua các kênh truyền thông, mạng xã 

hội (băng rôn, cờ phướn, các ấn phẩm tuyên truyền, infographic, ảnh bìa và ảnh 

đại diện các trang cá nhân trên mạng xã hội). 

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

đối với người có công với cách mạng; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong 

phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” thời gian qua; tuyên truyền về kết quả nổi bật 

phong trào “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa” của các cấp bộ Đoàn và 

tuổi trẻ cả nước đã và đang triển khai thực hiện. Đấu tranh, phản bác những luận 

điệu xuyên tạc, thông tin sai trái của các thế lực thù địch nhằm phủ định vai trò lãnh 

đạo của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với 

sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổ quốc và Nhân dân ta.  

- Tuyên truyền các nội dung đợt hoạt động gắn với các hoạt động Chiến 

dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022 và các hoạt động tuyên truyền về Đại 

hội Đoàn các cấp, nhất là Đại hội Đoàn cấp huyện, tiến tới Đại hội Đoàn cấp 

tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

1.3. Hình thức tuyên truyền 

- Xây dựng, chia sẻ các ấn phẩm tuyên truyền trên các phương tiện truyền 

thông hiện đại, các nền tảng số về sự ra đời, ý nghĩa của Ngày Thương binh - 

Liệt sĩ; sự hi sinh anh dũng của các thế hệ cha anh để giành, giữ chủ quyền, độc 

lập, thống nhất Tổ quốc; các hoạt động tri ân của tuổi trẻ với các Mẹ Việt Nam 

Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách 

mạng. Tổ chức tuyên truyền trực quan tại trụ sở các cơ quan chuyên trách và các 

đơn vị trực thuộc của các cấp bộ Đoàn. 
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- Tổ chức sinh hoạt báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt chi đoàn, chi 

hội, chi đội theo chuyên đề; tổ chức các cuộc hành trình về với các địa chỉ đỏ, 

kết hợp với tổ chức các diễn đàn chia sẻ thông tin, nói chuyện truyền thống, tọa 

đàm, đối thoại, chương trình gặp gỡ, giao lưuvới các nhân chứng lịch sử, các 

thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân của các anh hùng 

liệt sĩ,… 

- Tổ chức liên hoan, giao lưu, biểu diễn tuyên truyền ca khúc cách mạng 

với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và những chiến công, 

tấm gương hi sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ… trong đoàn viên, thanh 

thiếu nhi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; khuyến khích tổ chức các chương trình 

liên hoan văn nghệ theo hình thức trực tiếp kết hợp với tương tác, bình chọn, 

chia sẻ trên không gian mạng.  

2. Tổ chức các hoạt động, các công trình, phần việc thanh niên 

2.1. Các hoạt động an sinh xã hội, các công trình, phần việc thanh niên 

-Tổ chức các hoạt động tu sửa, chỉnh trang, làm vệ sinh các nhà bia, đài tưởng 

niệm; các công trình ghi công, phần mộ, đền thờ liệt sĩ; tạo cảnh quan môi trường 

sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ và các di tích lịch sử văn hóa… 

- Vận động nguồn lực, điều kiện đảm bảo, tổ chức các điểm khám chữa 

bệnh, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách; các trung tâm nuôi 

dưỡng, điều trị thương bệnh binh, người già neo đơn, người dân có hoàn cảnh 

khó khăn trên địa bàn… 

- Tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợcho người có công, gia đình 

chính sách, cựu thanh niên xung phong, thương bệnh binh,… tiếp tục duy trì 

hiệu quả công tác thăm hỏi, phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng. 

- Vận động nguồn lực, đóng góp ngày công xây dựng và tu sửa nhà tình 

nghĩa, nhà nhân ái; các công trình dân sinh phục vụ đời sống, sinh hoạt của các 

gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, thương bệnh binh… 

2.2. Các hoạt động tổ chức đồng loạt 

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội chủ điểm Tháng 7, với chủ đề “Tuổi 

trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình” (từ 01/7 đến 31/7/2022). 

- Tổ chức Hành trình“Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, 

cụ thể: Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi 

đến với các địa danh lịch sử, di tích truyền thống, địa chỉ đỏ,… có thể lồng ghép 

với hoạt động kết nạp đảng viên trẻ, đoàn viên, đội viên, hội viên; tổ chức các 

hoạt động an sinh xã hội, các công trình, phần việc thanh niên nhằm tuyên truyền, 

giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. 

- Tổ chức ngày “Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn” với các hoạt 

động tuyên truyền, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động 

thăm hỏi, tặng quà, tri ân các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt 

Nam anh hùng, người có công cách mạng theo mục 1 và mục 2.1 của Kế hoạch 

này và đồng loạt tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ” vào tối ngày 

24/7/2022.  

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức hoạt động thắp nến tri ân các anh 

hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc 
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gia Trường Sơn; tổ chức chương trình “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ”; tổ 

chức các hoạt động an sinh xã hội như: Tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, 

gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, người nghèo; học bổng cho các 

em học sinh có hoàn cảnh khó khăn... 

- Tổ chức chương trình “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ”, cụ thể:  

+ Các cấp bộ Đoàn huy động đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động 

trong chương trình tại nhà các Mẹ với các hoạt động như: Tổ chức cho đoàn 

viên, thanh niên dọn dẹp nhà cửa; phân công đoàn viên, thanh niên đi chợ, nấu 

mâm cơm và ăn cơm cùng Mẹ; tặng quà cho các Mẹ... 

+ Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các đơn vị báo cáo chủ 

trương với cấp uỷ Đảng, chính quyền hỗ trợ nguồn lực tổ chức chương trình 

“Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ”; khuyến khích các đơn vị vận động 

nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ gia đình các Mẹ dưới nhiều hình thức và tổ chức bữa 

cơm đảm bảo phù hợp điều kiện thực tiễn với từng gia đình. 

+ Thời gian: Từ 08h00 - 12h00, ngày 26/7/2022. 

3. Các hoạt động Trung ương Đoàn trên địa bàn tỉnh (sẽ có Kế hoạch 

chi tiết sau) 

3.1. Lễ phát động Trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan tại các nghĩa trang 

tỉnh Quảng Trị và khai mạc Chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu 

chuyện hòa bình” 

- Thời gian: Bắt đầu từ 07h00 - 09h00, ngày 24/7/2022. 

- Địa điểm: Dự kiến tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9, tỉnh Quảng Trị. 

3.2. Chương trình Giao lưu tiếp lửa truyền thống “Sinh viên Việt Nam - 

Viết tiếp câu chuyện hòa bình” theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến 

- Thời gian: Bắt đầu từ 9h00, ngày 24/7/2022. 

- Địa điểm:Tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị kết nối với các điểm 

cầu trên cả nước. 

3.3. Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ III 

- Thời gian: Bắt đầu từ 07h30, ngày 24/7/2022. 

- Địa điểm:Xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

3.4. Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình” 

- Thời gian: Bắt đầu từ 09h30 - 17h00, ngày 24/7/2022.  

- Địa điểm: Tỉnh Quảng Trị. 

3.5. “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ” cấp Trung ương  

(Phát sóng trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Youtube...) 

- Thời gian: Bắt đầu từ 20h10, ngày 24/7/2022. 

- Địa điểm: Thành cổ Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 

3.6. Chương trình nghệ thuật chủ đề “Khát vọng hòa bình” 

(Truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam) 

- Thời gian: Bắt đầu từ 20h10, ngày 24/7/2022. 

- Địa điểm: Quảng trường Giải phóng, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 

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

 

 

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

Triển khai tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 

-------- 

Ngày 06/6/2022, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh xây dựng Kế 

hoạch số 189-KH/UBH về triển khai tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 

năm 2022, với những nội dung cụ thể như sau: 

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

1.Chủ đề:“Hành trình thanh niên đến với đồng bào dân tộc thiểu số”.  

2.Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/6 - 02/9/2022.  

3. Địa điểm: Hành trình được triển khai trên toàn tỉnh, tập trung tại địa 

bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các địa bàn trọng 

tâm theo Kế hoạch Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn. 

4. Đối tượng: Cán bộ hội, hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh.  

II. NỘI DUNG  

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là Hành trình của mỗi hội viên, thanh 

niên đến với đồng bào dân tộc thiểu số với chủ đề “Hành trình thanh niên đến 

với đồng bào dân tộc thiểu số”. Mỗi hội viên, thanh niên thiết kế Hành trình của 

riêng mình bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, thông qua 04 nhóm Hành trình 

chính:  

1.Hành trình “4 cùng - Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng trò chuyện 

với đồng bào dân tộc thiểu số”  

- Hành trình để mỗi hội viên, thanh niên có cơ hội được trải nghiệm, sinh 

hoạt theo hình thức cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng trò chuyện để tìm hiểu cuộc 

sống hàng ngày của đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua đó có sự gần gũi, hiểu 

biết, chia sẻ, nhận diện những vẻ đẹp, đặc trưng cũng như những khó khăn trong 

cuộc sống hàng ngày của đồng bào dân tộc thiểu số.  

- Các cấp bộ Hội lựa chọn, giới thiệu các địa chỉ hộ gia đình dân tộc thiểu 

số để hội viên, thanh niên đăng ký tham gia trải nghiệm.  

- Hội viên, thanh niên tham gia Chương trình “Tôi kể về đồng bào dân tộc 

thiểu số” để lan toả câu chuyện về cuộc sống hàng ngày của đồng bào dân tộc 

thiểu số, qua đó nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân và thanh thiếu nhi 

nói chung về đồng bào dân tộc thiểu số.  

2.Hành trình“Tôn vinh và phát huy giá trị di sản văn hóa đồng bào dân 

tộc thiểu số”  

- Hành trình nhằm tạo cơ hội để hội viên, thanh niên tìm hiểu bản sắc, văn 

hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua đó tiếp tục đồng hành 

gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản truyền thống của đồng bào 

dân tộc thiểu số. Mỗi hội viên, thanh niên có thể thiết kế hành trình của riêng 

mình, trong đó tập trung vào các hoạt động chính:  

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện, phục vụ người dân và thanh thiếu 

nhi tại các khu vực vui chơi, giải trí, các điểm di tích, danh lam thắng cảnh 

tại các địa phương, đơn vị. Nhân rộng các đội hình tuyên truyền văn hóa truyền 

thống, lịch sử tại các địa phương.  
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- Tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu, gìn giữ, bảo tồn văn hóa 

truyền thống đồng bào dân tộc, như: “Không gian văn hóa dân tộc thiểu số”, 

Ngày hội “Thanh niên dân tộc thiểu số”...  

- Hội viên, thanh niên, nhiếp ảnh gia tham gia chụp ảnh “Nét đẹp đồng 

bào dân tộc thiểu số” trong đời sống thường ngày và lan tỏa trên không gian 

mạng.  

- Hội viên, thanh niên sử dụng các phương tiện truyền thông đa phương 

tiện như TikTok, Youtube, Facebook để quảng bá văn hóa truyền thống tốt đẹp 

của đồng bào dân tộc thiểu số. Khuyến khích các cá nhân, hội viên, thanh niên 

đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng các phương tiện truyền thông đa phương tiện 

để đăng tải các chủ đề liên quan đến văn hóa, sản vật, truyền thống của địa 

phương để tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.  

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm giới thiệu các nhạc cụ 

truyền thống, điệu múa, lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số đến đông đảo người 

dân và thanh thiếu nhi.  

- Các cấp bộ Hội triển khai thành lập và duy trì sinh hoạt định kỳ các đội 

hình thanh niên tình nguyện là người dân tộc thiểu số để bảo tồn, gìn giữ, phát 

huy văn hóa truyền thống như: Đội hình thanh niên tình nguyện tổ chức lễ hội 

truyền thống, đội hình tình nguyện dệt may thủ công,...  

3. Hành trình “Tình nguyện vì đồng bào dân tộc thiểu số”  

- Hành trình nhằm thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của hội viên, 

thanh niên trong việc chung tay đồng hành, chăm lo cuộc sống của cộng đồng 

dân tộc thiểu số, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số tại các địa bàn đặc biệt 

khó khăn, miền núi, vùng sâu vùng xa. Các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên sẽ 

đảm nhận, tham gia các công trình, phần việc thanh niên gắn với các nội dung 

trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2022.  

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

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ 

côi. Thành lập các đội hình thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, 

khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân và thanh thiếu nhi; tư vấn tâm lý, 

hỗ trợ điều trị, chăm sóc cho các bệnh nhân phục hồi sau Covid-19; tổ chức tư 

vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên, phụ nữ độ tuổi sinh sản.  

- Các thầy thuốc, y bác sỹ trẻ, giảng viên, sinh viên, thanh niên có chuyên 

môn ngành y tế tham gia các hoạt động đồng hành chăm sóc sức khoẻ đồng bào 

dân tộc thiểu số như: tư vấn, chăm sóc, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào 

dân tộc thiểu số, huy động các tổ chức, cá nhân đồng hành hỗ trợ trang thiết bị, 

dụng cụ y tế cho các cơ sở y tế còn khó khăn; tặng thẻ bảo hiểm, gói khám sức 

khoẻ miễn phí; tổ chức các hoạt động tuyên truyền vệ sinh cơ thể, gìn giữ môi 

trường sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.  

- Phát động tham gia Chương trình đi bộ/chạy bộ “Những bước chân vì 

cộng đồng” nhằm gây quỹ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc 

thiểu số ít người tại Việt Nam.  

- Triển khai Chương trình “Điều ước cho em” nhằm cải thiện cơ sở vật 

chất, nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số tại các địa bàn 
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đặc biệt khó khăn, bao gồm triển khai Chương trình “Trường đẹp cho em”, 

“Nhà nội trú cho em”, “Nhà vệ sinh cho em”, “Sân chơi cho em”, “Ngôi nhà 

hạnh phúc” dành cho học sinh dân tộc thiểu số mồ côi có hoàn cảnh khó 

khăn,...  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào 

dân tộc thiểu số nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong đồng bào dân tộc thiểu số, bài trừ các hủ tục lạc hậu.  

- Tham gia các đội hình tình nguyện vì cộng đồng đến các xã đặc biệt khó 

khăn vùng dân tộc thiểu số.  

4. Hành trình “Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân 

tộc thiểu số”  

- Tổ chức các chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn 

Biên phòng”, “Em nuôi của Đoàn” hỗ trợ các em học sinh là dân tộc thiểu số, 

có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em học sinh dân tộc thiểu số.  

- Hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất lượng, 

thực hiện thương mại điện tử trong nông nghiệp; cách thức đăng ký, xây dựng 

thương hiệu sản phẩm nông sản; kỹ thuật chế biến và bảo quản nông sản, thực 

phẩm sạch, kết nối với doanh nghiệp và kết nối với người tiêu dùng. Hỗ trợ 

thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số và chuyển đổi số trong 

phát triển kinh tế nông thôn theo hướng kinh tế tuần hoàn và kinh tế số; thực 

hiện truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ 

lực, sản phẩm OCOP của địa phương.  

- Tham gia các hoạt động du lịch trải nghiệm tại các khu du lịch cộng 

đồng, homestay của đồng bào dân tộc thiểu số để thúc đẩy du lịch, phát triển 

kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số.  

- Doanh nhân trẻ, tri thức trẻ, công chức trẻ, chuyên gia có các nghiên cứu 

khoa học, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyển 

giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho đồng 

bào dân tộc thiểu số, góp phần hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo.  

- Khuyến khích, đồng hành với hộ dân, thanh niên dân tộc thiểu số triển 

khai các mô hình phát triển kinh tế, sản xuất, du lịch cộng đồng để nâng cao thu 

nhập, cải thiện cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số.  

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

 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chiến dịch tình nguyện“Hoa phượng đỏ” năm 2022 

-------- 

Ngày 06/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo xây 

dựng Kế hoạch số 310/KHLN/GDĐT-TĐTNvề tổ chức Chiến dịch tình nguyện 

“Hoa phượng đỏ” năm 2022, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG 

1. Thời gian: Từ ngày 01/6 - 31/8/2022.  

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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2. Đối tượng 

- Học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung tâm GDNN - GDTX 

trên địa bàn tỉnh. 

- 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. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. 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 trên địa bàn; tổ 

chức các buổi tọa đàm, tư vấn cho phụ huynh về việc nắm bắt tâm lý, quan tâm 

và chia sẻ với học sinh trong học tập và cuộc sống. 

- 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 trìnhxanh - 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 

chứccác 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 2022 - 2023. 

-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 các đội hình “Chuyển đổi số cộng đồng” triển khai các hoạt 

động trang bị kỹ năng số cho học sinh hướng đến hình thành công dân số: Kỹ 

năng vận hành thiết bị và phần mềm; khai thác thông tin và dữ liệu; giao tiếp và 

hợp tác trong môi trường số; an toàn và an sinh số; sáng tạo nội dung số; học tập 

và phát triển kỹ năng số; sử dụng năng lực số cho nghề nghiệp… 

- 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. 

2. Hình thức triển khai 

- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai 

Chiến dịch, mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập ít nhất01 đội hình tình 

nguyện “Hoa phượng đỏ”; chuẩn bị nguồn lực thực hiện; phối hợp với các cơ 



23 
 

quan, ban, ngành, chính quyền địa phương để hỗ trợ tốt các hoạt động của Chiến 

dịch. 

- Các Đoàn Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX; Chi đoàn cán bộ, 

giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở căn cứ tình hình thực 

tiễn, triển khai tổ chức ít nhất 01 Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” cấp 

trường. 

- 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 THPT, Trung tâm GDNN-

GDTX qua các hoạt động của Chiến dịch. 

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

 

 

 

KẾ HOẠCH  
Tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022 

----------- 

Ngày 01/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoànxây dựng Kế hoạch số 308-

KH/TĐTN-TTNTHvề tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022, với 

những nội dung cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG  

1. Thời gian 

- Thời gian diễn ra chương trình: Từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 

09/7/2022. 

- Đợt hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày 06/7/2022 đến hết ngày 

09/7/2022. 

2. Đối tượng  

2.1. Đối tượng tham gia 

- Hội viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ đang học tập, giảng dạy tại 

các trường học trên địa bàn tỉnh. 

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

năm 2022 tại các địa phương. 

2.2. Đối tượng được hỗ trợ:Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 

2022 tại tỉnh Quảng Trị. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT (Trước ngày06/7/2022) 

 -Xây dựng các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền cho Chương trình“Tiếp 

sức mùa thi” năm 2022 đến tất cả các thí sinh dự thi trên địa bàn tỉnh, ưu tiên 

các phương án truyền thông qua mạng; đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình 

“Tiếp sức mùa thi” có tính sáng tạo, triển khai hiệu quả.  

 -Triển khai các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần được hỗ trợ của thí 

sinh. Phân loại, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng 

của thí sinh. 

 - Giới thiệu các kênh ôn luyện kiến thức trực tuyến uy tín và đăng tải các 

video ôn tập, luyện thi tốt nghiệp THPT trên các kênh báo đài, truyền hình, 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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website, fanpage của Đoàn. Phối hợp triển khai thiết kế, xây dựng đề thi thử tốt 

nghiệp THPT (gồm các môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và đề 

thi đánh giá năng lực; triển khai tuyên truyền, giới thiệu để học sinh khối THPT 

tham gia thi thử, đánh giá năng lực trước kỳ thi trên nền tảng trực tuyến; cung 

cấp miễn phí sách tham khảo các môn học trong hệ thống các môn thi tốt nghiệp 

THPT cho học sinh trên địa bàn tỉnh.  

- Tổ chức các chương trình Tư vấn trực tuyến trên các kênh truyền thông 

online với các nội dung trọng tâm là: Hỗ trợ tâm lý, công tác tuyển sinh, dinh 

dưỡng mùa thi, nội dung ôn luyện, bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm 

cao...Triển khai các mô hình tình nguyện trực tuyến qua cổng thông tin 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...  

- Chủ động rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ đối với các học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng 

có kinh tế đặc biệt khó khăn; đối tượng học sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật, học 

sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo, hộ cận nghèo… 

 - Tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ cho Chương trình; tìm kiếm học bổng cho 

các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức chương trình “Nghị lực 

mùa thi”; hỗ trợ dụng cụ học tập cho thí sinh; phối hợp với cơ quan chức năng 

phát hành tài liệu, ấn phẩm về kỳ thi; triển khai các chương trình tư vấn hướng 

nghiệp cho học sinh. 

 - Triển khai các hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe trước kỳ thi 

như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát cẩm nang hướng dẫn phòng các 

bệnh dễ lây nhiễm, cấp phát thuốc miễn phí, các sản phẩm dinh dưỡng, 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… 

- Chủ động 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. Lưu ý 

cần khảo sát, xác định rõ nhu cầuthực tếđể xây dựng kế hoạch phù hợp.  

- Chủ động triển khai các hoạt động “Tiếp sức mùa thi” tại các điểm 

trường tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

 2. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (Từ ngày 06 đến ngày 09/7/2022) 

- Phối hợp với chính quyền, các cơ sở y tế, các Trường THPT, Trung tâm 

GDNN-GDTX, Cao đẳng rà soát, nắm thông tin về tình hình thí sinh tại địa 

phương và xây dựng phương án chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời 

tiết, tai nạn, sức khoẻ… của thí sinh.  

- Chủ động triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra 

tại các điểm thi như: Cung cấp nước rửa tay sát khuẩn trước các phòng thi, cung 

cấp khẩu trang miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh khi đến khu vực dự 

thi… 

- Triển khai hoạt động đưa, đón miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh đặc 

biệt, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật... 
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- Phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn các hiện 

tượng tiêu cực ảnh hưởng đến thí sinh như: Phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng 

giá các sản phẩm, dịch vụ, gây mất an ninh, trật tự, trộm cắp, lừa đảo, mất an 

toàn giao thông...; tổ chức các đội hình tình nguyện hướng dẫn, phân luồng đảm 

bảo an toàn giao thông tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có mật độ 

giao thông cao. 

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

 

 

 

CÔNG VĂN 

Triển khai tham gia Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ 

lần thứ IV năm 2022 

-------- 

 

Ngày 16/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 1901  

-CV/TĐTN-PTTN về việc triển khai tham gia Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành 

cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022, với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tượng dự thi: Cán bộ Đoàn, thanh niên công chức, viên chức, khối 

doanh nghiệp, thanh niên lực lượng vũ trang tuổi từ 18 đến 35. 

2. Nội dung 

- Kiến thức tiếng Anh bao gồm các câu hỏi nghe, đọc, từ vựng, giao tiếp 

tiếng Anh với các trình độ khác nhau tùy thuộc vào từng bảng thi. 

- Kiến thức tiếng Anh chuyên ngành theo từng nhóm đối tượng. 

- Kiến thức cơ bản và cập nhật về lịch sử, chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa 

Việt Nam; tình hình quốc tế, khu vực, hội nhập quốc tế; các thể chế quốc tế mà 

Việt Nam tham gia làm thành viên; Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh 

viên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và các tổ chức thanh 

thiếu nhi khác, đặc biệt là các câu hỏi về lịch sử các kỳ Đại hội Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh toàn quốc. 

3. Thời gian, hình thức và thể lệ thi 

a.  Thời gian thi kiến thực trực tuyến 

- Thi thử: Từ ngày 20/6 - 28/6/2022. 

- Thi chính thức: 05 tuần, từ ngày 29/6 - 07/8/2022, cụ thể: 

+ Tuần 1: Từ ngày 29/6 đến ngày 10/7/2022. 

+ Tuần 2: Từ ngày 11/7 đến ngày 17/7/2022. 

+ Tuần 3: Từ ngày 18/7 đến ngày 24/7/2022. 

+ Tuần 4: Từ ngày 25/7 đến ngày 31/7/2022. 

+ Tuần 5: Từ ngày 01/8 đến ngày 07/8/2022. 

+ Thi tăng tốc trực tuyến: Trước ngày 15/8/2022. 

b.  Hình thức và thể lệ thi: Có Kế hoạch kèm theo. 

4. Yêu cầu 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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- 100% Đoàn cấp huyện và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn triển 

khai tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi trên kênh truyền thông của đơn vị; vận 

động thí sinh tham gia hưởng ứng. Đảm bảo các chỉ tiêu sau: 

+ Các huyện, thị, thành Đoàn: Đạt tối thiểu 200 thí sinh tham gia/tuần/đơn vị. 

+ Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn: Đạt tối thiểu 10 thí sinh tham 

gia/tuần/đơn vị. 

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

 

 

 

CÔNG VĂN 

Tổ chức các đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh trong 

 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022 

-------- 

 

Ngày 03/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 1876  

-CV/TĐTN-PTTN về việc tổ chức các đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh trong 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022, với những nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Thời gian:Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 30/8/2022 (lồng ghép trong 

chuỗi hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022). 

2. Tài liệu: Do Trung ương Đoàn cung cấp hoặc chủ trì xây dựng tài liệu 

riêng phù hợp với năng lực thực tiễn của thanh thiếu nhi địa phương. 

3. Phương pháp tổ chức 

- Tổ chức các lớp học tiếng Anh buổi tối, ngoài giờ, cuối tuần; hướng 

dẫn, giảng dạy tiếng Anh giao tiếp cho thanh thiếu nhi (đặc biệt chú trọng tình 

nguyện ở các xã biên giới, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa). 

- Tổ chức dạy tiếng Anh, chiếu phim hoạt hình có phụ đề tiếng Anh; tặng 

sách báo, truyện tranh tiếng Anh; các hoạt động trò chơi tập thể bổ trợ rèn luyện 

tiếng Anh cho thanh thiếu nhi. 

- Các phương pháp tình nguyện sáng tạo, thiết thực khác, phù hợp với năng 

lực thực tiễn của thanh thiếu nhi và các điều kiện tổ chức tại địa phương. 

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 6/2022 

------- 

 

1. Vốn điều lệ của doanh nghiệp Nhà nước tối thiểu là 100 tỷ đồng 

Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 25/4/2022 của Chính phủ về thành 

lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại 

doanh nghiệp do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ có hiệu lực từ ngày 1/6/2022. 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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Trong đó, Nghị định quy định doanh nghiệp khi thành lập phải có mức 

vốn điều lệ không thấp hơn 100 tỷ đồng. 

Trường hợp kinh doanh những ngành, nghề quy định phải có vốn pháp 

định thì ngoài điều kiện trên, vốn điều lệ của doanh nghiệp khi thành lập không 

thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh đó. 

Đối với doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo 

đảm an sinh xã hội hoặc hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực, địa bàn cần 

Nhà nước đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp thì vốn điều lệ có thể thấp hơn 

100 tỷ đồng nhưng không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, 

nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định. 

2. Mức giảm giá cước dịch vụ bưu chính không vượt quá 50% giá 

cước gần nhất 

Có hiệu lực từ 1/6/2025, Nghị định số 25/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính. 

Trong đó, Nghị định bổ sung Điều 15đ về khuyến mại trong cung ứng 

dịch vụ bưu chính. 

Cụ thể, việc khuyến mại trong cung ứng dịch vụ bưu chính được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về thương mại. 

Mức giảm giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính được khuyến mại bằng hình 

thức giảm giá không được vượt quá 50% giá cước gần nhất đã công khai, thông 

báo theo quy định. 

3. Quy định mới về liên kết đào tạo nghề với nước ngoài 

Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ 

ngày 1/6/2022. 

Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các quy định về liên kết đào 

tạo với nước ngoài quy định tại Nghị định 15/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019. 

Theo đó, về các hình thức liên kết đào tạo với nước ngoài, Nghị định 

24/2022/NĐ-CP quy định: Liên kết đào tạo với nước ngoài được thực hiện theo 

các chương trình đào tạo sau đây: 

a) Chương trình đào tạo do hai bên xây dựng; cấp văn bằng, chứng chỉ 

của nước ngoài hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài và của Việt Nam; 

b) Chương trình đào tạo của nước ngoài; cấp văn bằng, chứng chỉ của 

nước ngoài; 

c) Chương trình đào tạo của nước ngoài chuyển giao; cấp văn bằng, 

chứng chỉ của nước ngoài hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài và của 

Việt Nam. 

Liên kết đào tạo với nước ngoài được thực hiện toàn phần tại Việt Nam 

hoặc thực hiện một phần tại Việt Nam và một phần tại nước ngoài do các bên 

liên kết đào tạo quyết định. 

4. Từ 1/6, cấp hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ công 
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 Từ ngày 1/6/2022, người dân có thể khai cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn 

chíp) qua Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, thanh toán trực tuyến, nhận hộ chiếu 

qua bưu chính hoặc tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. 

Thực hiện Đề án của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 

cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) và Quyết định số 10695/QĐ-

BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt danh mục 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng Dịch vụ công 

của Bộ Công an năm 2022, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các 

đơn vị chức năng của Bộ Công an triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp hộ 

chiếu phổ thông (hộ chiếu không gắn chíp điện tử) cho công dân Việt Nam ở 

mức độ 4. 

Theo đó, công dân Việt Nam ở trong nước có căn cước công dân gắn chíp 

điện tử hoặc căn cước công dân 12 số còn giá trị, có khả năng thanh toán lệ phí 

trực tuyến qua hệ thống thanh toán điện tử, có thể đăng nhập vào Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an để đăng ký hồ sơ, 

thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc đến nhận trực 

tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi có kết quả. 

Về quy trình trình thực hiện, công dân truy cập Cổng Dịch vụ công trực 

tuyến của Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn, đăng 

nhập, điền đầy đủ thông tin đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu X01, địa chỉ email, 

tải lên ảnh chân dung (để in trên hộ chiếu), lựa chọn hình thức nhận hộ chiếu 

(qua dịch vụ bưu chính hoặc đến cơ quan xuất nhập cảnh nhận trực tiếp), địa chỉ 

nhận hộ chiếu, thanh toán lệ phí trực tuyến khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi 

yêu cầu. 

5. Lãnh sự danh dự thực hiện chức năng lãnh sự không vì mục tiêu 

lợi nhuận 

Nghị định số 26/2022/NĐ-CP ngày 14/4/2022 về viên chức Lãnh sự danh 

dự nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/6/2022 

Về nguyên tắc thực hiện chức năng lãnh sự, Nghị định nêu rõ: Cơ quan 

lãnh sự danh dự và Lãnh sự danh dự chỉ được phép thực hiện các chức năng lãnh 

sự tại khu vực lãnh sự nhất định tại Việt Nam sau khi được Bộ Ngoại giao Việt 

Nam cấp Giấy chấp nhận Lãnh sự danh dự trên cơ sở phù hợp với luật pháp 

quốc tế, pháp luật Việt Nam. 

Lãnh sự danh dự thực hiện chức năng lãnh sự không vì mục tiêu lợi nhuận 

hay lợi ích về kinh tế mà nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Nước cử và Việt Nam. 

6. Thêm nhiều đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông 

nghiệp 

Ngày 9/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 13/2022/QĐ-

TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. 

So với quy định hiện nay tại Quyết định 22/2019/QĐ-TTg, quy định mới 

đã bổ sung một số đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. 

Cụ thể, bổ sung cao su, hồ tiêu, điều, cà phê vào nhóm cây trồng; bổ sung 

lợn vào nhóm vật nuôi; bổ sung cá tra vào nhóm nuôi trồng thủy sản. 
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Ngoài ra, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận 

nghèo được hỗ trợ tối đa là 90% phí bảo hiểm nông nghiệp. 

Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo quy 

định nêu trên được hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp... 

Quyết định 13/2022 có hiệu lực từ ngày 24/6/2022 đến hết ngày 

31/12/2025./. 

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

luc-tu-thang-6-611226.html) 

 

 Phần 7: 

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 8/2022 

------ 

- 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. 

- 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 2022”. 

- 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 truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8); Ngày thành lập 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (08/8); Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, 

nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8); 

Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8); Ngày Cách mạng tháng 
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Tám thành công và Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8); 

Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8); Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp (25/8)... 

- 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. 
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