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Phần 1: 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 

Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực 

đất nước hiện nay 

---------- 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường 

Nếu “tự lực” có nghĩa là dựa vào sức mình để sống và làm việc, tuyệt đối 

không trông chờ, ỷ lại vào người khác thì “tự cường” có nghĩa là tự làm cho 

mình mạnh lên, không chịu thua kém người khác, dân tộc khác. Tự lực, tự 

cường, tự chủ là những phẩm chất tốt đẹp của mỗi con người, mỗi dân tộc vì 

chứa đựng trong đó lòng tự trọng, ý chí vươn lên và khát vọng khẳng định bản 

thân. Là người tìm đường và dẫn đường cho dân tộc, Hồ Chí Minh luôn đề cao 

tinh thần tự lực, tự cường và nổi bật trong tư tưởng đặc sắc đó của Người là một 

số nội dung chính sau đây. 

Thứ nhất, Hồ Chí Minh coi tự lực, tự cường là tiền đề của độc lập tự do 

và là điều kiện tiên quyết để phát triển quan hệ, vị thế ngoại giao. 

Thực tế đấu tranh giành độc lập của các dân tộc thuộc địa đã giúp Hồ Chí 

Minh hiểu rằng: Công cuộc giải phóng phải là công cuộc “tự giải phóng” chứ 

không thể trông chờ vào thiện chí hay sự bố thí, rộng lượng của những kẻ cướp 

nước. Vì thế, lên án chủ nghĩa thực dân bao nhiêu thì Người cũng quyết liệt bấy 

nhiêu trong việc kêu gọi nhân dân các dân tộc bị áp bức tiến hành cuộc đấu tranh 

tự giải phóng: “Vận dụng công thức của Các Mác, chúng tôi xin nói với anh em 

rằng, công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của 

bản thân anh em”. 

Trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau 30 năm hoạt động quốc 

tế, Người luôn nhấn mạnh: Việc giải phóng của ta phải do ta tự làm lấy chứ 

không thể trông mong vào lực lượng bên ngoài. Tranh thủ điều kiện quốc 

tế thuận lợi vào tháng 8/năm 1945, Người đã kêu gọi đồng bào “đem sức ta mà 

giải phóng cho ta”. Sức mạnh như “triều dâng, thác đổ” của tinh thần dân tự giải 

phóng đã mang lại nền độc lập thiêng liêng cho Tổ quốc. 

Từ kinh nghiệm và bài học thực tế của Việt Nam và thế giới, Người đã rút 

ra kết luận: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác 

giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”. Sau khi đã giành được chính quyền, 

với vị thế của một nguyên thủ Quốc gia, Hồ Chí Minh tìm mọi cách để duy 

trì sự độc lập, tự chủ của nhân dân Việt Nam. Người nói: “Độc lập nghĩa là 

chúng tôi điều khiển lấy mọi công việc của chúng tôi, không có sự can thiệp ở 

ngoài vào”, kể cả sự can thiệp của các đồng minh. Khi động viên toàn dân tích 

cực tham gia và ủng hộ kháng chiến vì nền độc lập thiêng liêng của Tổ quốc, 

Người nói rõ: “Mỗi một người dân phải hiểu: Có tự lập mới độc lập, có tự 

cường, mới tự do”. 

Là một nhà hoạt động quốc tế lỗi lạc, Hồ Chí Minh luôn coi đoàn kết 

quốc tế là chiến lược trọng yếu của Đảng nhưng Người hiểu rằng, muốn tăng 

cường đoàn kết quốc tế thì trước hết phải tăng cường nội lực dân tộc, phát huy 
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tinh thần tự lực cánh sinh. Người nhấn mạnh: “Thực lực mạnh, ngoại giao sẽ 

thắng. Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to, tiếng mới 

lớn”. Ngược lại, nếu không có thực lực thì không thể nói gì đến ngoại giao, càng 

không thể mong muốn sự bình đẳng, độc lập, tự chủ mà “chỉ là một khí cụ trong 

tay của kẻ khác, dầu là kẻ ấy có thể là bạn đồng minh của ta vậy”. Tóm lại, giữa 

tự chủ, tự lực, tự cường và sức mạnh, vị thế dân tộc có mối quan hệ tỉ lệ thuận 

với nhau. 

Thứ hai, Hồ Chí Minh khẳng định phát huy tinh thần tự lực, tự cường là 

trách nhiệm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong mọi chặng đường lịch sử. 

Là biểu hiện của ý chí và tinh thần độc lập, tự chủ, ngay từ khi tiếp cận 

chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã hiểu rằng: Nếu biến lý luận Mác - 

Lênin thành “kinh thánh” và “công thức sáo mòn” thì tức là đã gạt bỏ nó ra khỏi 

cuộc sống. Vì thế, Người đã rất sáng tạo trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - 

Lênin vào thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Người đã đặt câu hỏi: “Mác đã 

xây dựng học thuyết của mình trên một triết lý nhất định của lịch sử nhưng lịch 

sử nào? Lịch sử châu Âu. Mà châu Âu là gì? Đó chưa phải là toàn thể nhân 

loại”. Sự sáng tạo của Hồ Chí Minh không chỉ làm cho học thuyết Mác - Lênin 

được “Việt hóa”, thích ứng với điều kiện Việt Nam mà còn giúp nhân dân Việt 

Nam thoát khỏi tâm lý thụ động để phát huy truyền thống tự lực, tự cường của 

dân tộc để đi đến những thắng lợi vĩ đại.  

Với sự trải nghiệm của một người đã từng đi “năm châu, bốn biển”, ngay 

sau Cách mạng Tháng Tám, Hồ Chí Minh đã cho rằng nền văn hóa mới của Việt 

Nam phải góp phần tẩy bỏ tâm lý nô lệ để xây dựng một tinh thần mới - “tinh 

thần độc lập tự cường”. Thực hiện nguyên tắc độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường 

của Hồ Chí Minh, trong mọi chặng đường cách mạng, Đảng Cộng sản và Nhà 

nước Việt Nam đều nỗ lực phát huy tinh thần “Tự lực cánh sinh”. Nếu Cách 

mạng Tháng Tám diễn ra theo tinh thần “mang sức ta mà giải phóng cho ta” thì 

phương châm cuộc kháng chiến chống Pháp là “Toàn dân, toàn diện, trường kỳ 

và tự lực cánh sinh”. Theo Hồ Chí Minh, Việt Nam không chỉ cần tự lực, tự 

cường trong công cuộc kháng chiến, giành độc lập mà còn phải tự lực tự cường 

cả trong việc xây dựng chế độ mới, đưa miền Bắc Việt Nam vững bước đi lên 

chủ nghĩa xã hội. Người yêu cầu: “Trước đây, nhân dân ta đã nêu cao tinh thần 

tự lực cánh sinh, trường kỳ kháng chiến, thì ngày nay chúng ta càng phải nêu 

cao tinh thần tự lực cánh sinh, cần kiệm xây dựng nước nhà”. Người căn dặn, 

trong mọi hoàn cảnh, luôn phải “lấy tự lực cánh sinh làm gốc để ứng phó với 

mọi phát triển của tình hình; dù tình hình ấy thuận lợi hay gay go thì ta vẫn chủ 

động” bởi sự chủ động sẽ mang đến cơ hội thành công và mọi sự phụ thuộc, lệ 

thuộc đều dẫn đến việc đánh mất quyền độc lập dân tộc. 

Thứ ba, Hồ Chí Minh cho rằng tinh thần tự lực tự cường của dân tộc phải 

được xây đắp bằng ý chí tự lực tự cường, tự lực cánh sinh của mỗi cá nhân. 

Tinh thần dân tộc là sự kết tinh ý chí, sức mạnh của toàn dân nên việc 

phát huy tinh lần tự lực, tự cường không chỉ là trách nhiệm của lực lượng lãnh 

đạo mà là của muôn dân. Tính tự lực, tự cường không chỉ giúp mỗi con người 

thành công mà còn giúp họ trở thành những người có lòng tự trọng, hiểu biết và 
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có một cuộc đời hữu ích. Do đó, mỗi người dân phải tự tìm việc làm, tự lên kế 

hoạch, tự vượt qua khó khăn để đạt được kết quả tốt nhất trong công việc; mỗi 

khi gặp khó khăn thì tinh thần tự lực, tự cường trong họ càng phải được trỗi dậy 

và phát huy cao độ. Hồ Chí Minh còn cho rằng tự lực, tự chủ là phẩm chất, 

quyền lợi mang “tính người” và nếu con người không có quyền tự chủ thì không 

còn là con người nữa. Vì thế, Người đã viết: “Thế thượng thiên tân hòa vạn khổ/ 

Mạc như thất khước tự do quyền!/ Nhất ngôn, nhất động bất tự chủ/ Như ngưu, 

như mã, nhậm nhân khiên” (Trên đời ngàn vạn điều cay đắng/ Cay đắng chi 

bằng mất tự do/ Mỗi việc, mỗi lời không tự chủ/ Để cho người dắt tựa trâu bò). 

Được tự chủ, làm chủ cuộc đời là hạnh phúc lớn nhất nên khi chế độ dân chủ ra 

đời, Hồ Chí Minh đã căn dặn nhân dân: Dân chủ không có nghĩa là muốn ăn bao 

nhiêu thì ăn, muốn làm bao nhiêu thì làm mà phải có tinh thần chủ động khắc 

phục khó khăn. 

Trong hoàn cảnh đất nước còn nghèo, miền Nam chưa được giải phóng 

thì tinh thần tự lực, tự cường càng cần phải phát huy. Hồ Chí Minh căn dặn: “Cứ 

chờ Đảng và chờ Chính phủ giúp đỡ, thì không đúng đâu. Đảng và Chính phủ đề 

ra chính sách, phái cán bộ về hướng dẫn, thế là giúp đỡ. Nhưng đó là phụ. Lực 

lượng nhân dân tổ chức nhau lại là chính. Không nên ỷ lại, mà phải tự lực cánh 

sinh”. Hồ Chí Minh yêu cầu tinh thần này phải được lan tỏa và trở thành ý thức 

tự giác trong mọi tầng lớp nhân dân. Bộ đội phải coi tăng gia sản xuất cũng là 

một bộ phận trong chính sách tự lực cánh sinh; các thương binh, bệnh binh, gia 

đình liệt sỹ mặc dù nhận được sự giúp đỡ của nhân dân, sự ưu tiên của chính 

phủ, cũng “cần phải cố gắng tăng gia sản xuất, tự lực cánh sinh, tùy theo khả 

năng mà tham gia các công tác trong xã, chớ nên yêu cầu quá đáng, ra vẻ “công 

thần”. Tự lực, tự cường là phẩm chất cao quý mà người có đạo đức, có lòng tự 

trọng phải có nên trong nhà trường, ngoài việc giáo dục cho học trò lòng yêu 

nước thương nòi thì “phải dạy cho họ có chí tự lập tự cường, quyết không chịu 

thua kém ai, quyết không chịu làm nô lệ”. 

Trong công cuộc giải phóng phụ nữ thì “chị em phụ nữ không nên ngồi 

chờ Chính phủ, chờ Đảng ra chỉ thị giải phóng cho mình mà tự mình phải tự 

cường, phải đấu tranh” cho quyền lợi của chính mình… Sức mạnh của dân tộc 

được quy tụ bởi sức mạnh của mỗi con người nên phát huy tinh thần tự lực, tự 

cường của mỗi cá nhân trong xã hội là quan điểm nhất quán của Hồ Chí Minh. 

Thứ tư, Hồ Chí Minh khẳng định việc phát huy tinh thần tự lực, tự cường 

hoàn toàn không loại trừ việc tranh thủ sự giúp đỡ của thế giới trên nguyên tắc 

lấy nội lực làm nhân tố quyết định. 

Với tư duy biện chứng, Hồ Chí Minh thấy rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa 

nội lực và ngoại lực và Người luôn khẳng định: Tăng cường sức mạnh nội lực 

không có nghĩa là đóng kín, khước từ sự giúp đỡ ở bên ngoài mà là phải tìm mọi 

cách gia tăng sự ủng hộ của thế giới để nhân lên sức mạnh của nội lực. Ngay 

trong cuộc sống của mỗi con người, có nhiều việc nếu được người khác giúp đỡ 

thì sẽ trở nên dễ dàng hơn. Dù vậy, nội lực luôn giữ vai trò quyết định, ngoại lực 

chỉ gia tăng sức mạnh cho nội lực mà thôi. Hơn nữa, sự giúp đỡ bên ngoài phải 

thông qua lực lượng bên trong mới phát huy được tác dụng. Vì thế, Hồ Chí 
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Minh khẳng định: “Muốn người ta giúp cho, thì trước mình phải tự giúp lấy 

mình đã”. Khi Việt Nam đánh Mỹ và nhận được sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô 

và Trung Quốc, Hồ Chí Minh vẫn kiên trì nhắc nhở cán bộ và nhân dân: “Các 

nước bạn ta, trước hết là Liên Xô và Trung Quốc ra sức giúp đỡ ta một cách vô 

tư, khẳng khái, để chúng ta có thêm điều kiện tự lực cánh sinh” chứ không phải 

để ta sinh ra tật ỷ lại, trông chờ vào người khác. Trên thực tế, sức hậu thuận của 

thế giới thường tỷ lệ thuận với những thắng lợi của nhân dân ta và điều đó đã 

nói lên vai trò quyết định của nội lực. 

Nhìn chung, tự lực, tự cường là truyền thống của văn hóa Việt Nam và nó 

đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát huy lên một tầm cao mới. 

Phát huy nội lực đất nước 

Sau 35 năm Đổi mới, Việt Nam đã có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực to lớn 

chưa từng có. Những thành tựu đáng tự hào đó là sự hội tụ của nhiều yếu tố, 

trong đó phải kể đến sức mạnh của ý chí tự lực, tự cường. Thấu hiểu nguyên 

nhân đó, Văn kiện Đại hội XIII đã coi phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường là 

một trong những động lực quan trọng để phát triển đất nước hiện nay. Tuy 

nhiên, cần phải xác định rõ rằng: Nội lực không chỉ là tiền của đang nằm trong 

“túi dân” mà là toàn bộ trí tuệ, tâm huyết, ý chí, quyết tâm của mỗi con người 

Việt Nam. Để phát huy nội lực, trước hết, chúng ta phải phát huy sức mạnh của 

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện phương châm nhà 

nước và nhân dân cùng làm để “xóa đói, giảm nghèo”, xóa bỏ hết bần hàn, lạc 

hậu. 

Đại đoàn kết toàn dân tộc - sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam, cần 

được tiếp tục phát huy. Nếu xưa kia Hồ Chí Minh luôn khẳng định “đoàn kết là 

một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị” thì từ Đại hội 

Đảng IX đến nay, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là “thành tố” của chủ đề Đại 

hội với hàm nghĩa đây là một động lực to lớn để phát triển đất nước. 

Văn kiện Đại hội XIII có một điểm mới là ngay trong chủ đề đại hội đã nhấn 

mạnh chủ trương “sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời 

đại”. Nói đến sức mạnh thời đại là nói đến sức mạnh của hợp tác quốc tế và 

khoa học, công nghệ. Ngày nay, dù hướng ra bên ngoài để gia tăng nội lực là xu 

hướng phát triển tất yếu của các quốc gia nhưng nội lực vẫn là quyết định và chỉ 

khi thực sự có nội lực, ta mới có thể đưa ra quan điểm độc lập của mình về các 

vấn đề quốc tế và tiến hành “hòa nhập” mà không “hòa tan”. 

Trên thực tế, mọi động lực phải thông qua động lực con người mới trở 

thành sức mạnh; cho nên, Hồ Chí Minh từng khẳng định: Muốn xây dựng chủ 

nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa. Từ quan điểm 

của Hồ Chí Minh, rằng “vô luận việc gì, đều do con người làm ra, và từ nhỏ đến 

to, từ gần đến xa, đều thế cả”, Báo cáo Chính trị Đại hội XIII đã khẳng định 

“phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” là một trong 

3 đột phá chiến lược của nhiệm kỳ này. 

Trong thế giới hội nhập và cạnh tranh hiện nay, cạnh tranh bằng tâm trí, 

bằng “chất xám” là hình thức cạnh tranh chủ yếu. Hơn nữa, dân trí có phát triển 

thì kinh tế mới được mở mang để trở thành kinh tế tri thức; dân trí có lên cao thì 
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nhân quyền mới được tôn trọng. Tuy nhiên, dân trí không phải tự nhiên mà có 

mà đó là sản phẩm của giáo dục; cho nên, phát triển giáo dục là một trong những 

giải pháp quan trọng để tăng cường sức mạnh của nội lực. Phải giáo dục con 

người có phong cách tư duy độc lập, tự chủ, có tinh thần tự học và lấy tự học 

“làm cốt”. Do đó, việc đổi mới giáo dục ở nước ta phải hướng tới nền giáo dục 

mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Cũng phải phát huy dân chủ để 

mỗi người dám nói lên sự thật, chính kiến thật và hào hứng đưa ra sáng kiến của 

mình để xây dựng đất nước.                

Trong mỗi cơ quan, đơn vị, vai trò của người đứng đầu là không thể phủ 

nhận. Lúc này, mỗi người lãnh đạo phải ý thức rõ về vai trò thủ lĩnh của mình 

trong việc phát huy tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng phát triển để làm 

gương cho cán bộ dưới quyền và nhân dân. Người lãnh đạo có thể “nói hay” để 

“lập ngôn” nhưng trước hết phải “làm hay” để “lập nghiệp” bởi giá trị lớn nhất 

của con người được thể hiện qua những gì mà họ đã cống hiến cho xã hội, nhân 

dân và đất nước. 

Sức mạnh nội sinh của một dân tộc không phải là những điều “mặc định” 

và “bất biến” nên để phát huy nội lực thì phải tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, 

tự cường vốn là nét đẹp trong truyền thống văn hóa Việt Nam và đã được Hồ 

Chí Minh phát triển lên một tầm cao mới. Những chỉ dẫn quý báu về tinh thần tự 

lực, tự cường của Hồ Chí Minh ngày càng tỏ rõ giá trị và tiếp tục soi đường cho 

dân tộc Việt Nam trong hành trình tiến tới “sánh vai với các cường quốc năm 

châu” như khát vọng lớn lao mà Người đã ký thác lại cho toàn Đảng, toàn dân 

ta./. 

 

(Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo) 

(Link:http://tuyengiao.vn/theo-guong-bac/tu-quan-diem-cua-ho-chi-minh-ve-tu-

luc-tu-cuong-den-phat-huy-noi-luc-dat-nuoc-hien-nay-134200) 
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 Phần 2:  

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ DIỄN RA 

------- 

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình hòa tấu nghệ thuật 

“Khát vọng hòa bình” 

 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8992?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8992?tab=tab1
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Xúc động những “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ” 

 của tuổi trẻ Quảng Trị 

 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8991?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8991?tab=tab1
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Nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực của tuổi trẻ Quảng Trị  

nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 

 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8960?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8960?tab=tab1
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Đồng loạt ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 

 hưởng ứng  “Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

 và thăm, tặng quà tại các chốt kiểm tra y tế 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-9010?tab=tab1 

 

Chiến sĩ tình nguyện Quảng Trị “Vì đàn em thân yêu” 

 
Link:https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.face

book.com%2F219787975037317%2Fposts%2F1546497719032996%2F%3F

d%3Dn 

 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-9010?tab=tab1
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F219787975037317%2Fposts%2F1546497719032996%2F%3Fd%3Dn
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F219787975037317%2Fposts%2F1546497719032996%2F%3Fd%3Dn
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F219787975037317%2Fposts%2F1546497719032996%2F%3Fd%3Dn
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Tuổi trẻ Quảng Trị với Chương trình  

“San sẻ yêu thương - Hướng về Thành phố mang tên Bác” 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8894?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8951?tab=tab1 

 

Tuổi trẻ Quảng Trị tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, 

 chung tay xây dựng nông thôn mới 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8947?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8894?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8951?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8947?tab=tab1
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Áo xanh Quảng Trị sẵn sàng “Tiếp sức” kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8870?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8865?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8691?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8869?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8872?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8873?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8878?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8870?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8865?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8691?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8869?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8872?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8873?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8878?tab=tab1
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Đồng loạt tổ chức các hoạt động chăm sóc cựu TNXP trên địa bàn tỉnh 

nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong 

Việt Nam 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8904?tab=tab1 

 

Khánh thành công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” 

 tại xã Lìa, huyện Hướng Hóa 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8841?tab=tab1 

 

 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8904?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8841?tab=tab1
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Thêm nhiều điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi miền núi 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8837?tab=tab1 

 

Lễ tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội 

TNTP Hồ Chí Minh và trao giải Cuộc thi “Hiến kế xây dựng Đoàn - Đội 

vững mạnh” năm 2021 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8921?tab=tab1 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8837?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8921?tab=tab1
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Tuổi trẻ Quảng Trị ra quân cấp mã QR - “Check-in/Check-out” y tế phòng, 

chống dịch COVID-19 tại các điểm công cộng 

  
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8868?tab=tab1 

 

Ngày đồng loạt “Chiến sỹ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” 

 
Link: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8929?tab=tab1 

 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8868?tab=tab1
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8929?tab=tab1
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Phần 3: 

KẾT QUẢ ĐỢT 1 CHIẾN DỊCH  

THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2021 
(Từ ngày 01/6 - 20/7/2021) 

------- 

 

1. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” 

 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai Chương trình “Tiếp sức mùa 

thi” năm 2021 theo hai đợt: Hỗ trợ tuyển sinh lớp 10 năm 2021 và hỗ trợ kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2021. Trong đợt 1, 100% Đoàn trường học đã tổ chức các 

hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các thủ tục đăng ký dự thi và nộp hồ sơ 

tuyển sinh lớp 10 với các hoạt động: Phát khẩu trang, nước sát khuẩn tay; hỗ trợ 

điều tiết giao thông, phát tặng các vật phẩm thiết yếu; hỗ trợ phụ huynh giãn cách 

khi đưa đón các thí sinh tham gia dự thi tại các điểm thi, hỗ trợ thủ tục đăng ký 

xét tuyển và nộp hồ sơ nhanh chóng, đúng quy trình và đảm bảo yêu cầu công tác 

phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ 

đạo các cơ sở Đoàn thành lập 30 đội hình “Tiếp sức mùa thi”, với sự tham gia 

của 500 tình nguyện viên. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 đã được 

các cơ sở Đoàn triển khai tổ chức đồng bộ trong toàn tỉnh với nhiều mô hình 

hay, cách làm sáng tạo, tập trung vào công tác hỗ trợ thí sinh và phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 như: đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ trực tuyến; giới thiệu các 

kênh ôn luyện kiến thức trực tuyến uy tín; khảo sát danh sách học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn; vận động nguồn kinh phí; xây dựng phương án hỗ trợ đối với 

các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật; thành lập các đội hình tình 

nguyện; xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo; thăm, tặng quà và trao 

học bổng cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn động viên tinh thần trước khi kỳ 

thi diễn ra.  

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã giới thiệu 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 để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng bằng 

khen. 

2. Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” 

Ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo Đoàn Trường Cao đẳng Y 

tế, Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị, Đoàn Trường Cao đẳng Sư 

phạm Quảng Trị phối hợp với Đoàn Thanh niên Phân hiệu Đại học huế tại 

Quảng Trị thành lập 01 đội hình tình nguyện gồm hơn 30 đồng chí tình nguyện 

viên, tổ chức triển khai Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” cấp tỉnh năm 

2021 với các công trình phần việc: Xây dựng 01 sân bóng chuyền tại thôn Pra 

Tầng, xã Đakrông; vẽ 03 sân chơi dân gian tại Khu du lịch cộng đồng thôn KLu 

và Trường TH số 1, số 2 Đakrông, xã Đakrông, huyện Đakrông. Bên cạnh đó, 

Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đã thành lập đội hình tình nguyện tham 

gia hỗ trợ các chốt kiểm dịch trên địa bàn toàn tỉnh. 
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Trong đợt 1 của Chiến dịch, các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, 

các Đoàn trường Cao đẳng đã tổ chức các đội hình tình nguyện “Mùa hè xanh” 

tập trung triển khai các hoạt động như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tham gia đảm bảo an sinh xã 

hội, chăm lo cho thanh thiếu nhi. Qua đó, toàn Đoàn đã triển khai xây mới và 

sửa chữa 17,5 km đường giao thông nông thôn; tổ chức 65 hoạt động ra quân vệ 

sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải; tổ chức tuyên truyền về chống thiểu 

rác thải nhựa tại các chợ trên địa bàn tỉnh... thu hút hơn 4.600 lượt đoàn viên, 

thanh niên tham gia. 

Các cấp bộ Đoàn đã triển khai 13 đội hình thanh niên tình nguyện, gồm 

các đội hình tình nguyện tại chỗ và đội hình tình nguyện “Mùa hè xanh” triển 

khai các hoạt động tập trung vào những nội dung thiết thực như: Phát 2.300 tờ 

rơi tuyên truyền ma tuý đến các hộ dân, thanh thiếu nhi; xây dựng các pano, vẽ 

tranh cổ động, tổ chức diễu hành, tuyên truyền về tác hại của ma túy và cách 

phòng, chống ma túy trong thanh thiếu nhi tại các địa bàn trọng điểm, thu hút 

15.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia… Ngoài ra, các cơ sở Đoàn đã tổ 

chức ra quân vệ sinh 19 tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng - Xanh - Sạch - 

Đẹp”, tổ chức dọn vệ sinh các điểm ô nhiễm môi trường. 

Các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi được các cơ sở Đoàn 

sôi nổi triển khai từ tỉnh đến cơ sở với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa thiết 

thực: Các cấp bộ Đoàn - Đội đã triển khai xây dựng và bàn giao 24 công trình 

“Sân chơi cho em” từ vật liệu tái chế; cắm 350 biển cảnh báo phòng tránh đuối 

nước; tổ chức 230 hoạt động sinh hoạt Hè dưới các hình thức đa dạng, phong 

phú, thu hút 25.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia; tổ chức gần 200 lớp 

giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích 

cho thiếu nhi, trong đó có 68 lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi cho 1.500 thiếu 

nhi. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã làm tốt công tác bàn giao, tổ chức các hoạt 

động Hè cho thiếu nhi tại địa bàn dân cư; xây dựng nhiều mô hình tạo sân chơi 

an toàn, bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè như: Lớp học thân thiện, lớp học yêu 

thương, lớp học cho em, lớp MC nhí, dạy võ tự vệ miễn phí cho thiếu nhi; cuộc 

thi vẽ tranh tuyên truyền phòng chống ma túy; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật 

phòng chống ma túy... thu hút sự tham gia của đông đảo đội viên thiếu nhi. 

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh 

Đoàn, Hội Đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo 100% Hội đồng Đội cấp huyện tổ chức hoạt 

động quy mô cấp huyện hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em”; tổ chức trao 

tặng 1.000 suất quà gồm tiền mặt, các bộ dụng cụ học tập cho các em thiếu nhi 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội đồng Đội tỉnh tổ chức trao tặng 06 công 

trình sân chơi thiếu nhi, 200 biển cảnh báo đuối nước và 200 áo phao cho các cơ 

sở Đoàn trên địa bàn; tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Luật của chúng em” trên các 

trang mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng, fanpage Tỉnh Đoàn Quảng 

Trị, thu hút 1.129 đội viên, thiếu nhi hưởng ứng tham gia; phối hợp Thư viện 

tỉnh triển khai Chương trình “Vui hè cùng sách” cho thiếu nhi tại 36 xã, phường 

thị trấn trong toàn tỉnh, thu hút gần 2.500 thiếu nhi tham gia.  
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Trong đợt 1 Chiến dịch, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai các 

hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19: Tổ chức lắp đặt các điểm 

rửa tay sát khuẩn; trao tặng dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế cho bà con 

nhân dân địa bàn khu dân cư đông người; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn 

viên, thanh niên tham gia ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống dịch COVID-19; tổ 

chức trao tặng 650 suất quà cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-

19 với tổng trị giá gần 350 triệu đồng; tổ chức chương trình hỗ trợ tiêu thụ 05 tạ 

vải thiều Bắc Giang; 9,5 tấn mận, xoài Sơn La. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn 

đồng loạt triển khai chương trình “San sẻ yêu thương - Hướng về Thành phố 

mang tên Bác”, chỉ sau 03 ngày triển khai, chương trình đã nhận được sự hưởng 

ứng sôi nổi, rộng khắp của người dân và đoàn viên, thanh niên trong tỉnh với 

hơn 47 tấn củ quả, hơn 33 tấn gạo và các loại nông sản khô khác. 

3. Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”  

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ 

chức Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” cấp tỉnh tại xã Đakrông, huyện 

Đakrông với sự tham gia của 31 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Trường THPT, 

Trung tâm GDNN-GDTX, triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực 

như: Xây dựng 01 sân bóng chuyền tại thôn Pra Tầng; lắp đặt 02 bộ bóng lưới sân 

bóng chuyền tại thôn Xa Lăng và Nhà văn hoá cộng đồng thôn Klu; vẽ 03 sân 

chơi dân gian; trao tặng 01 ngôi nhà Khăn quàng đỏ, lắp hệ thống điện chiếu sáng 

và góc học tập cho em Hồ Thị Tuôn, thôn Vùng Kho, xã Đakrông; cắm 20 biển 

cảnh báo phòng, tránh đuối nước; tặng 01 cây đàn Organ, trao tặng 60 cặp học 

sinh, 01 bộ trống Đội, trao tặng 09 suất quà cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc 

tôn giáo trên địa bàn xã Đakrông.   

Trong đợt 1, có 35/35 Đoàn Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX tổ 

chức Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” cấp trường với các hoạt động tình 

nguyện như: Tổ chức Tiếp sức mùa thi, sửa chữa hệ thống bàn ghế hư hỏng, làm 

vệ sinh phòng học; tham gia vệ sinh lao động, chỉnh trang khuôn viên trường học, 

tu sửa, chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh tại các Nghĩa trang Liệt sĩ, di tích lịch sử văn 

hóa trên địa bàn; tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 74 Ngày Thương binh, 

liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021); thăm hỏi, động viên, chăm sóc, tặng quà mẹ Việt 

Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách, có công với cách mạng, 

người già neo đơn và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn... thu hút sự 

tham gia của 8.800 đoàn viên, thanh niên. 

4. Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”  

Hưởng ứng Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè cấp tỉnh năm 

2021, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh tổ chức chiến dịch “Hành quân xanh” cấp tỉnh năm 2021, triển khai 

các công trình phần việc: Xây dựng 01 công trình “Đường giao thông nông 

thôn”, 01 công trình “Sân chơi bóng chuyền” cho thanh niên tại xã Đakrông, 

huyện Đakrông; trao tặng 60 cặp sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ 

chức tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy trong 

thanh thiếu niên xã Đakrông, huyện Đakrông. 
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Các cơ sở Đoàn khối lực lượng vũ trang đã thành lập 24 đội hình “ Hành 

quân xanh” với gần 500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia tập trung vào các hoạt 

động thiết thực như: Trao tặng 02 ngôi nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 

tổ chức 12 hoạt động ra quân vệ sinh môi trường tại các địa chỉ đỏ, các Nghĩa 

trang liệt sĩ tại địa phương; tổ chức các hoạt động ra quân tình nguyện vì an sinh 

xã hội.... 

Bên cạnh đó, 100 % các cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân triển khai nhập số 

liệu, hệ thống hoá căn cước công dân; tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn 

giao thông và phòng, chống ma túy; tuyên truyền phòng, chống vượt biên trái phép. 

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn tại các khu vực biên giới Việt - Lào đã tích cực phối 

hợp với cán bộ, chính quyền địa phương tuyên truyền cho các hộ dân giáp biên 

giới Việt - Lào viết cam kết phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép sang biên 

giới. 

5. Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ Hồng” 

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

TNHH MTV Cao su Quảng Trị phối hợp tổ chức chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” cấp 

tỉnh với các công trình, phần việc: Triển khai xây dựng tuyến đường thanh niên 

kiểu mẫu dài 01 km bao gồm hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt 

trời, cờ Tổ quốc, trao tặng 10 mô hình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế cho 

đoàn viên, thanh niên, tổ chức khám phát thuốc cho người dân xã Đakrông.  

Trong đợt 1 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021, các cơ sở Đoàn 

khối công chức, viên chức đã triển khai và ra mắt các đội hình tình nguyện “Kỳ 

nghỉ hồng” với nhiệm vụ chính như: Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tệ 

nạn ma túy năm 2021; tổ chức thăm, động viên và tặng nhu yếu phẩm, một số vật 

dụng y tế thiết yếu cho các cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm dịch. Ngoài ra, các 

cơ sở Đoàn khối cán bộ, công chức trong toàn tỉnh đã tổ chức 45 hoạt động 

“Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính” với các hoạt động: Tư 

vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề về thủ tục hành chính; cấp đổi hộ chiếu, căn 

cước công dân, các thủ tục tư pháp, vận tải, kiểm tra các sản phẩm, hàng hoá 

tiêu dùng đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân; tư vấn, hỗ trợ thực hiện 

các thủ tục hành chính cho hơn 2.900 người dân. 

Các cấp bộ Đoàn đồng loạt tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, 

hoạt động đền ơn, đáp nghĩa: Toàn Đoàn đã tổ chức sửa chữa 16 ngôi nhà cho 

các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 1.300 suất quà cho gia đình chính 

sách; học sinh nghèo vươn lên học giỏi; tổ chức 15 lớp tập huấn tuyên truyền 

pháp luật về phòng, chống ma tuý; tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại các 

địa chỉ đỏ, các Nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương. Các cơ sở Đoàn khối cán bộ, 

công nhân, công chức, viên chức đã duy trì và tổ chức tốt các hoạt động thăm 

hỏi, động viên, chăm sóc cựu TNXP cô đơn, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với các hoạt động: Phối hợp tổ chức Toạ đàm kỷ 

niệm 71 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam, tổ chức chăm sóc, 

tặng quà, dọn vệ sinh nhà ở, sửa chữa nhà, nấu ăn, vệ sinh môi trường... Qua đó, 

các cấp bộ Đoàn đã tổ chức trao tặng gần 100 suất quà, tổ chức các hoạt động 
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sửa chữa điện, vệ sinh nhà cửa, vệ sinh môi trường... tại nhà các cựu TNXP với 

tổng trị giá các hoạt động gần 80 triệu đồng. 

Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ 29 mô hình thanh niên khởi 

nghiệp với số tiền gần 02 tỷ đồng. Triển khai các cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo”, “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn”, khuyến công... Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục triển khai hoàn tất hồ sơ đăng ký hỗ trợ các thanh 

niên xuất khẩu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đăng ký mô hình 

nhận hỗ trợ của Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương trên địa bàn huyện Gio 

Linh, Cam Lộ, Hải Lăng, Triệu Phong và thị xã Quảng Trị. Bên cạnh đó, các 

cấp bộ Đoàn đã tích cực triển khai các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm hỗ 

trợ, đồng hành cùng thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp, đặc biệt là giúp 

đỡ thanh niên yếu thế. Tổ chức 08 hội nghị tư vấn và giới thiệu việc làm cho 

đoàn viên thanh niên; tiếp tục tập trung và đổi mới trong truyền thông về khởi 

nghiệp, đăng tải các chuyên mục, tin bài và các chính sách hỗ trợ thanh niên 

khởi nghiệp trên các kênh truyền thông của tổ chức Đoàn.  

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai Chương 

trình “San sẻ yêu thương - Hướng về Thành phố mang tên Bác” nhằm kêu gọi 

đoàn viên, thanh niên, người dân, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm 

trong và ngoài tỉnh cùng chung tay, góp sức hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi 

Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả, toàn Đoàn đã nhận được sự hưởng ứng sôi 

nổi, rộng khắp của người dân và đoàn viên, thanh niên trong tỉnh với hơn 17 

chuyến xe với tổng số 519 tấn lương thực và 537 kg hàng hóa cần thiết khác đến 

các tỉnh phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng 

Nai, Vũng Tàu. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã phối hợp với 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tích cực vận động kinh phí hỗ trợ 

khó khăn cho bà con miền Nam để trao tặng trong chương trình “Nghĩa tình 

Quảng Trị - Hướng về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chung tay 

đẩy lùi dịch bệnh COVID-19” do Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh phát động ngày 12/7/2021. 

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tổ chức ra quân hướng dẫn cấp, dán mã QR 

khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR Code 

“Check in - check out” tại các điểm kiểm dịch và địa điểm công cộng trên địa 

bàn. Kết quả toàn Đoàn đã thành lập 153 đội hình tình nguyện hướng dẫn cấp 

mà QR Code “Check in - check out” và cấp gần 4.500 mã QR tại các địa điểm 

công cộng. Đồng thời tiếp tục tổ chức chia sẻ lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ 

tuyến đầu chống dịch đã và đang ngày đêm vất vả làm nhiệm vụ phòng dịch, giữ 

bình yên cho nhân dân trên trang http://thankyouvietnam.com.vn và trang 

facebook của cá nhân trong toàn thể cán bộ, đoàn viên.  

 

http://thankyouvietnam.com.vn/
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Phần 4: 

CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM THÁNG 8/2021 

-------- 

 

1. Tổ chức tổng kết cuộc thi thiết kế các sản phẩm truyền thông tuyên 

truyền Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025  

2. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh 

thiếu nhi năm học 2020 - 2021  

3. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền 

thống Hội LHTN Việt Nam  

4. Tổ chức ra mắt 4 mô hình tủ sách gia đình em bé hạnh phúc tại: 

Đakrông, Hải Lăng, Đông Hà, Triệu Phong  

5. Tổ chức Cuộc thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Trị năm 2021  

6. Tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19  

7. Tổ chức Chương trình "Tuổi trẻ học đường Quảng Trị hướng về Cồn 

Cỏ thân yêu" năm 2021  

8. Tổ chức Ngày cao điểm "Vì đàn em thân yêu"  

 

 

 

 

Phần 5: 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 

------- 

 

1. Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 

(01/8/1930 - 01/8/2021) 

- Tuyên truyền về lịch sử 91 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên 

giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2021). Tuyên truyền, đẩy mạnh học tập, làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội; 

qua đó, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những 

biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

- Tăng cường đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, 

nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

2. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 

08/8/2021), Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về thân thế, cuộc đời hoạt động 

cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo; khẳng định công lao, đóng góp của 

Đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; về những phẩm 

chất cao đẹp của đồng chí Lê Quang Đạo - người cộng sản kiên cường mẫu 

mực, một nhà lãnh đạo có uy tín, kiên nghị, gần gũi và thân thương. 

- Tuyên truyền việc học tập tấm gương đồng chí Lê Quang Đạo trong xây 

dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn; các hoạt động kỷ niệm ở các 

cấp, các ngành.          



22 
 

3. Kỷ niệm 95 năm ngày sinh của lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro 

(13/8/1926 - 13/8/2021) 

- Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp của lãnh tụ Fidel Castro – 

Người lãnh tụ vĩ đại của Cuba, Chiến sỹ Cộng sản xuất sắc, biểu tượng của chủ 

nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quật khởi và khát vọng vươn tới tự do, 

hạnh phúc. Lãnh tụ Fidel Castro - người bạn lớn, thân thiết của và Việt Nam 

trong những năm tháng gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất 

đất nước, cũng như trong ngày vui thắng lợi và công cuộc xây dựng đất nước 

Việt Nam trong hòa bình. 

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở Công viên Fidel Castro 

(thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). 

4. Kỷ niệm 76 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 

- 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(2/9/1945 - 2/9/2021) 

- Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh 

nghiệm của Cách mạng tháng Tám; khẳng định tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch 

sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

(nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những 

bài học kinh nghiệm đó trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là 

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

- Tuyên truyền những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt 

được trong 76 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nhấn mạnh thắng 

lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch 

sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân 

tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. 

- Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ về 

phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về 

quốc phòng - an ninh, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 

thổ quốc gia; đồng thời đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, 

xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, 

vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

5. Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng 

(20/8/1888 - 20/8/2021) 

- Thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tôn Đức Thắng - 

là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, sáng ngời đạo đức cách mạng; là 

một nhà lãnh đạo mẫu mực của cách mạng Việt Nam ở thời đại Hồ Chí Minh; là 

người tiêu biểu nhất cho chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Chủ 

tịch Hồ Chí Minh. 

- Khẳng định Những cống hiến to lớn của đồng chí Tôn Đức Thắng với 

cách mạng Việt Nam và thế giới: Là người thành lập Công hội bí mật - tổ chức 

công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam; góp phần quan trọng vào 

quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và vận động thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam; Là một chiến sĩ quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, 

độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 
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6. Kỷ niệm 76 năm truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 -

19/8/2021) và 76 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quảng Trị  

(23/8/1945 - 23/8/2021) 

- Tuyên truyền truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân qua các gia 

đoạn Cách mạng. Tuyên truyền truyền thống tốt đẹp vì nhân dân phục vụ, qua 

đó củng cố niềm tự hào và tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân 

dân. Tuyên truyền các phong trào thi đua lập thành tích của ngành Công an 

hướng về ngày kỷ niệm; biểu dương, tôn vinh những tấm gương dũng cảm hy 

sinh tận tụy vì dân của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. 

- Tuyên truyền truyền thống của lực lượng vũ trang Quảng Trị trong suốt 

quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. Chú trọng tuyên truyền ngững 

gương điển hình, nhân tố mới nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong 

lực lượng vũ trang Quảng Trị nhằm cổ vũ, động viên, giáo dục cán bộ chiến sỹ 

giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm, 

quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng với Đảng bộ, Chính 

quyền và toàn quân, toàn dân hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, 

quốc phòng và an ninh của tỉnh nhà. 

- Nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc của lực lượng vũ trang Quảng Trị 

trong tình hình hiện nay; giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, chống âm 

mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; động viên toàn dân tham gia 

các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

- Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng vũ trang và thế trận an ninh nhân 

dân trong thời kỳ mới. 

7. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-

25/8/1921) 

- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về cuộc đời, hoạt động cách mạng; 

công lao, cống hiến to lớn, đặc biệt suất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của 

Đảng và dân tộc Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; về những đóng góp 

của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt 

trong cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, chống áp bức, 

bóc lột, bất công ở các nước thuộc địa Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ la tinh. 

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, 

thanh thiếu nhi về tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh - 

người chiến sĩ cách mạng kiên trung, vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân 

dân Việt Nam, đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng, cho dân tộc; việc học tập 

tấm gương đồng chí Võ Nguyên Giáp, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng 

giàu đẹp, văn minh. 
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8. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-

8/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 

- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về cuộc đời và sự nghiệp của đồng 

chí Võ Văn Tần - người chiến sĩ cách mạng thuộc lớp đảng viên đầu tiên của 

Đảng, người cộng sản kiên cường, luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, đã 

cống hiến trọn đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của 

Nhân dân. 

- Tuyên truyền về tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng của đồng 

chí Võ Văn Tần, nói đi đôi với làm, lý luận gắn với thực tiễn, tinh thần tự giác 

học tập, rèn luyện; việc học tập tấm gương đồng chí Võ Văn Tần trên quê hương 

Long An. 

 

(Nguồn: Hướng dẫn số 52-HD/TĐTN-XDĐ, ngày 30/3/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớnvà sự kiện 

quan trọng trong năm 2021) 

 

 

 

Phần 6: 

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH 

 

 

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 

 

Link tải văn bản: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8993?tab=tab6 

 

 

 

Công văn hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

 với chủ đề Võ Nguyên Giáp -  Đại tướng của Nhân dân 

------- 

Ngày 29/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 1446-

CV/TĐTN-XDĐ về việc hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp với chủ đề Võ Nguyên Giáp -  Đại tướng của Nhân dân, với những nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền cho thanh thiếu nhi và các tầng lớp Nhân dân 

về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp đối với cách mạng nước nhà và những phẩm chất đạo đức cao quý 

của Đại tướng, góp phần thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021). 

2. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở Đoàn - Hội - Đội, cán bộ, đoàn viên, thanh 

thiếu nhi tích cực tham gia các cuộc thi về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các 

nội dung sau: 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-8993?tab=tab6
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- Thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến 

+ Thời gian thi: Ngày 30/7/2021. 

+ Thời gian kết thúc: Ngày 25/8/2021. 

- Thi viết  

+ Thời gian thi: Ngày 25/8/2021. 

+ Thời gian kết thúc: Ngày 30/11/2021. 

- Nội dung, hình thức dự thi: Có thể lệ cuộc thi kèm theo. 

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

 

 

 

Công văn triển khai Ứng dụng Thanh niên Việt Nam 

------- 

Ngày 29/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 1443-

CV/TĐTN-XDĐ về việc triển khai Ứng dụng Thanh niên Việt Nam, với những 

nội dung cụ thể như sau: 

1. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thông tin đầy đủ đến đội 

ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh về mục đích triển khai, những tính 

năng, tiện ích cơ bản của ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Trong đó chú trọng 

việc tuyên truyền quán triệt nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc triển khai ứng 

dụng Thanh niên Việt Nam là một trong những giải pháp nhằm tăng cường 

chuyển đổi số trong công tác điều hành, quản lý đoàn viên và đồng hành, hỗ trợ 

thanh niên trên nền tảng số của tổ chức Đoàn. Ứng dụng sẽ góp phần đổi mới, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt, phản 

ánh tình hình tư tưởng trong đoàn viên, hội viên, thanh niên; cung cấp thông tin 

chính xác, hiệu quả, kịp thời tới đoàn viên, hội viên, thanh niên, những thông tin 

cơ bản về tổ chức Đoàn, Hội; thông tin về học tập, nghề nghiệp, việc làm và các 

dịch vụ, tiện ích khác... 

2. Hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, đoàn viên cài đặt ứng dụng Thanh niên Việt 

Nam, phấn đấu đến cuối năm 2021, tỷ lệ đoàn viên toàn tỉnh đăng ký tài khoản 

trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam đạt 35% tổng số đoàn viên. 

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

 

 

 

Công văn tham gia Mạng lưới Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị 

------- 

Ngày 13/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 1428-

CV/TĐTN-PTTN về việc tham gia Mạng lưới Thanh niên khởi nghiệp tỉnh 

Quảng Trị, với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền, giới thiệu “Mạng lưới Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng 

Trị” do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thành lập đến các cơ sở Đoàn trực thuộc, cán 

bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên thông qua kênh truyền thông của đơn vị, địa chỉ: 

https://www.facebook.com/groups/thanhnienkhoinghiepquangtri.   

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
https://www.facebook.com/groups/thanhnienkhoinghiepquangtri
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2. Tìm kiếm, rà soát các thanh niên có mô hình khởi nghiệp, thanh niên có 

nhu cầu khởi nghiệp trên địa bàn và mời tham gia “Mạng lưới Thanh niên khởi 

nghiệp tỉnh Quảng Trị”. Lập danh sách các mô hình thanh niên khởi nghiệp trên 

địa bàn vào mẫu google trang tính được cấp trước ngày 30/7/2021, địa chỉ:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/149Fow7UIwa_AYwna0sm-

V2Pn3hl7C-4ZXXt6UBCNHKM/edit?usp=sharing (có gửi kèm mail). 

3. Cử 01 cán bộ tham gia vận hành “Mạng lưới Thanh niên khởi nghiệp 

tỉnh Quảng Trị”, tích cực chia sẻ thông tin hữu ích liên quan đến các mô hình 

khởi nghiệp, chính sách, cách làm hay, sáng tạo... liên quan đến hỗ trợ thanh 

niên khởi nghiệp; đồng thời quản lý thông tin thành viên tham gia mạng lưới. 

4. Khuyến khích, động viên các chủ mô hình mạnh dạn trao đổi, bày tỏ 

nguyện vọng chính đáng để phát triển mô hình, tích cực giao lưu, chia sẻ các bài 

học kinh nghiệm của bản thân trong quá trình khởi nghiệp để giúp nhau cùng 

phát triển.  

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

 

 

 

Công văn rà soát, đăng ký bổ sung khuyến công đợt 2 năm 2021 

------ 

Ngày 07/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 1418-

CV/TĐTN-PTTN về việc rà soát, đăng ký bổ sung khuyến công đợt 2 năm 

2021, với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Khảo sát nhu cầu đăng ký khuyến công của các mô hình thanh niên phát 

triển kinh tế, đảm bảo các yêu cầu theo Hướng dẫn số 529/HD-SCT, ngày 

14/4/2021 của Sở Công thương về việc thực hiện Nghị quyết số 38/2020/NQ-

HĐNT, ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và lựa chọn đề xuất mô 

hình đăng ký hỗ trợ (có văn bản kèm theo). 

2. Thời gian rà soát và đăng ký khuyến công  

- Đăng ký bổ sung đợt 2 năm 2021:  

+ Ưu tiên các trường hợp: Địa bàn cấp huyện hoặc đơn vị phối hợp Sở 

Công thương chưa có đề án trong đợt 1 năm 2021; Đơn vị đã đăng ký Khuyến 

công Quốc gia nhưng không được phê duyệt; Địa bàn đặc biệt khó khăn, hạn chế 

phát triển công nghiệp; Doanh nghiệp/cá nhân đang triển khai đầu tư và có khả 

năng hoàn thành sớm trong năm 2021. 

+ Đề án phải đảm bảo khả năng hoàn thành trước tháng 12/2021. 

+ Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 23/7/2021. 

- Đăng ký khuyến công năm 2022: Các đơn vị khảo sát nhu cầu và giới 

thiệu đăng ký mô hình, dự án tham gia trước ngày 25/9/2021.  

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

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/149Fow7UIwa_AYwna0sm-V2Pn3hl7C-4ZXXt6UBCNHKM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/149Fow7UIwa_AYwna0sm-V2Pn3hl7C-4ZXXt6UBCNHKM/edit?usp=sharing
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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Công văn giới thiệu gương gia đình trẻ tiêu biểu tham gia  

Chương trình tuyên dương Gia đình trẻ tiêu biểu năm 2021 

------ 

Ngày 16/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 1418-

CV/TĐTN-PTTN về việc giới thiệu gương gia đình trẻ tiêu biểu tham gia 

Chương trình tuyên dương Gia đình trẻ tiêu biểu năm 2021, với những nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội 

viên, thanh niên về ý nghĩa, nội dung Chương trình. 

2. Lựa chọn giới thiệu gia đình cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu tham 

gia xét chọn tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2021 (có thể lệ kèm 

theo), cụ thể: 

2.1. Đối tượng:  

- Gia đình có các thành viên bố, mẹ và các con mang quốc tịch Việt Nam; 

trong đó, bố và mẹ kết hôn theo đúng Luật Hôn nhân và gia đình; bố và mẹ đều 

ở độ tuổi không quá 35 (sinh năm 1985 trở về sau). 

- Các gia đình trẻ có vợ hoặc chồng đang công tác trong ngành y tế, giáo 

dục, cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, người lao động trẻ do điều kiện  

làm việc, công tác phải xa gia đình... 

2.2. Tiêu chuẩn 

- Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương và các hoạt 

động cộng đồng, công tác xã hội. 

- Các gia đình đã có nhiều nỗ lực, cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn 

để xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tổ chức lao động, 

sản xuất đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả; thực hiện tốt vai trò chăm sóc, 

bảo vệ, giáo dục con cái. 

- Là gia đình có uy tín trong cộng đồng, được chính quyền và quần chúng 

nhân dân ghi nhận. 

2.3. Số lượng: Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các 

thành viên tập thể của Hội chủ trì lựa chọn giới thiệu 01 gia đình tham gia 

Chương trình. Trên cơ sở Đó Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ lựa chọn 

gia đình đề xuất Trung ương Hội xét Tuyên dương. 

2.4. Hồ sơ gồm: 

- Công văn giới thiệu của Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành 

phố (Hội LHTN Việt Nam huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo đối tượng, tiêu 

chuẩn của các Chương trình phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương 

giới thiệu gia đình tiêu biểu). 

- Trích ngang lý lịch gia đình (theo mẫu). 

- Bài viết của đại diện thành viên gia đình hoặc clip giới thiệu về gia đình 

mình, quá trình vươn lên vượt khó khăn trong cuộc sống để xây dựng gia đình 

ấm no, hạnh phúc và quan điểm, suy nghĩ về gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ 

(theo mẫu). 

- 05 ảnh chụp thực tế về các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của gia đình. 
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- Bản sao công chứng: Giấy khai sinh của các con; giấy đăng ký kết hôn 

của bố mẹ. 

Hồ sơ gửi về Hội LHTN Việt Nam tỉnh (qua Văn phòng Hội - Địa chỉ: Số 

17, đường Hai Bà Trưng, TP.Đông Hà, SĐT: 02333.851.149, email: 

hoilhtnqt@gmail.com) trước ngày 20/8/2021. 

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

 

 

 

Công văn triển khai “Ngày hội sắc màu” năm 2021,  

Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề “Vững tin Việt Nam” 

------- 

Ngày 02/7/2021, Hội đồng Đội tỉnh ban hành Công văn số 279-CV/HDĐ 

về việc triển khai “Ngày hội sắc màu” năm 2021, Cuộc thi vẽ tranh dành cho 

thiếu nhi với chủ đề “Vững tin Việt Nam”, với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đội viên, thiếu nhi về mục đích, ý 

nghĩa Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề “Vững tin Việt Nam”  

trên các phương tiện truyền thông, website và các trang mạng xã hội của đơn 

vị, địa phương (Có Kế hoạch kèm theo). 

2. Chỉ đạo Hội đồng Đội các cấp, các câu lạc bộ, lớp năng khiếu đôn 

đốc, hướng dẫn đội viên, thiếu nhi tham gia, đảm bảo mỗi Hội đồng Đội cấp 

xã, câu lạc bộ có ít nhất 05 bài dự thi; tích cực, chủ động tuyên truyền việc 

tham gia Cuộc thi của đội viên, thiếu nhi trên các kênh thông tin của các cơ sở 

Đoàn - Đội. 

3. Báo cáo kết quả triển khai, sự tham gia của đội viên, thiếu nhi tại địa 

phương, đơn vị về Hội đồng Đội tỉnh qua Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh 

Đoàn, email: bantnthqt@gmail.com trước ngày 11/8/2021. 

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

 

 

 

Công văn triển khai Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2021 

------- 

 

Ngày 16/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 1432-

CV/TĐTN-TTNTH về việc triển khai Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 

2021, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, CÁCH THỨC THAM GIA, THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1. Đối tượng tham gia: Cá nhân hoặc nhóm không quá 05 người (viết tắt 

là “Tác giả”) là công dân có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống trong hoặc 

ngoài lãnh thổ Việt Nam, không quá 35 tuổi (tính đến năm tổ chức Chương 

trình). 

 

 

mailto:hoilhtnqt@gmail.com
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
mailto:bantnthqt@gmail.com
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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2. Cách thức tham gia 

Tác giả đăng ký dự thi và gửi bộ hồ sơ dạng file.docx hoặc.doc tại website 

http://trithuctre.doanthanhnien.vn/, gồm các tài liệu bắt buộc:  

- Bản đăng ký theo mẫu của chương trình (kèm theo Thông báo này). 

- Bản tóm tắt về công trình, sáng kiến (không quá một trang giấy A4). 

- Bản toàn văn và các phụ lục, hình ảnh, video clip minh họa, bản vẽ kỹ 

thuật kèm theo (nếu có).  

3. Thời gian tổ chức chương trình  

- Đăng ký dự thi và nộp hồ sơ: Từ ngày 19/7 đến ngày 30/9/2021, thí sinh 

đăng ký dự thi và nộp hồ sơ tại website của Chương trình. 

- Bình chọn trực tuyến: Tổ chức bình chọn hàng tháng tại website của 

Chương trình. 

- Talkshow trực tuyến: Tổ chức 01/lần tháng trong thời gian đăng ký dự 

thi và nộp hồ sơ. Khách mời là các tác giả đã và đang tham gia dự thi, các nhà 

khoa học, nhà giáo dục, đại diện các bộ, ngành chức năng. 

- Dự kiến Vòng sơ khảo và tổ chức Ngày hội “Tri thức trẻ vì giáo dục” 

năm 2021, trước ngày 15/10/2021. 

- Vòng phát triển Dự án từ ngày 15/10/2021 đến này 31/3/2022. 

- Vòng Chấm chung khảo và Lễ trao giải: Dự kiến vào tháng 4/2022. 

II. NỘI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, GIẢI THƯỞNG 

1. Nội dung và yêu cầu về công trình, sáng kiến 

Các công trình, sáng kiến tham gia chương trình thuộc 03 nhóm nội dung, 

cụ thể như sau: 

- Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập: Phạm vi nội dung công 

trình, sáng kiến có thể là từng môn học, bậc học, lứa tuổi hoặc nhiều môn học, 

bậc học, lứa tuổi; hoặc trong phương pháp giảng dạy; hoặc phương pháp học 

tập, tiếp thu kiến thức hiệu quả. 

- Sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu: Các công 

cụ mới, chưa từng có trên thị trường hoặc các sáng chế cải tiến, thể hiện tính ưu 

việt so với các công cụ hiện đang áp dụng trong môi trường giáo dục.  

- Công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục: Các công trình 

nghiên cứu đưa ra các giải pháp cụ thể, có giá trị thực tiễn cao. 

2. Tiêu chí đánh giá, xét chọn trao giải thưởng 

- Tính mới:  

+ Công trình, sáng kiến (phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu;           

tác phẩm khoa học) chưa từng được công bố bởi tác giả khác.  

+ Các sáng chế công cụ phải có tính mới, sáng tạo, chưa từng được tác giả 

khác nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế đối với sáng chế mới; giải pháp kỹ thuật 

trong sáng chế của tác giả phải khắc phục các hạn chế, thiếu sót của giải pháp 

gần giống nhất. 

- Tính khả thi:  

+ Công trình, sáng kiến (phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu; tác 

phẩm khoa học) phải có khả năng áp dụng được trong thực tiễn, giải quyết được 

http://trithuctre.doanthanhnien.vn/
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vấn đề cấp thiết đang diễn ra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại địa phương 

hoặc cả nước hiện nay.    

+ Sáng chế công cụ phải có khả năng sản xuất công nghiệp, hỗ trợ đắc lực 

cho việc dạy học và thực hành, thí nghiệm của giáo viên, học sinh. 

- Không vi phạm pháp luật của Việt Nam. Không có tranh chấp về bản 

quyền với các cá nhân, tổ chức khác. 

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

 

 

 

Phần 7: 

THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT 

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 7 

------- 

1. Quy định mới về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

Ngày 05/5/2020, Chính phủ  ban hành Nghị định số 53/2020/NĐ-CP quy 

định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

Nghị định này quy định về đối tượng chịu phí, tổ chức thu phí, người nộp 

phí, các trường hợp miễn phí, mức thu phí, xác định số phí phải nộp, kê khai nộp 

phí, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, trong đó có 

những điểm mới về đối tượng chịu phí cũng như mức phí. 

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020, 

thay thế Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí 

bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

2. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng tăng mạnh từ ngày 01/7/2021 

Tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP, Chính phủ đã chính thức tăng mạnh mức 

chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01/7/2021 là 360.000 đồng/tháng, tăng 

90.000 đồng/tháng (so với mức hiện hành là 270.000 đồng/tháng). Theo đó, mức 

trợ cấp xã hộ hàng tháng được tính như sau: Mức trợ cấp xã hội hàng tháng = 

Mức bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội x Hệ số 

Như vậy, những người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng sẽ nhận được mức tiền trợ cấp cao hơn so với trước đây. 

3. Quy định mới thuế nhập khẩu linh kiện ô tô 

Có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2020, Nghị định số 57/2020/NĐ-CP 

ban hành ngày 25/05/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, 

thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP 

ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-

CP. 

Trong đó, Nghị định số 57/2020/NĐ-CP bổ sung Điều 7b về thuế suất 

thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất, gia công 

(lắp ráp) các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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lắp ráp ô tô giai đoạn năm 2020 - năm 2024 (Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô 

tô) vào Nghị định số 122/2016/NĐ-CP. 

Cụ thể, quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nguyên liệu, 

vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, gia công (lắp ráp) 

các sản phẩm hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô (sản 

phẩm CNHT ô tô). 

4. Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp 

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định rõ tại Nghị định số 58/2020/NĐ-

CP ban hành ngày 27/05/2020 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/7/2020. 

Theo Nghị định, người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền 

lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động quy định tại các điểm 

a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 và khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, trừ 

trường hợp lao động là người giúp việc gia đình, theo một trong các mức sau: 

a- Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng 

BHXH; đồng thời được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, 

viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà 

nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng ngân sách nhà nước. 

 b- Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH được áp 

dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu bảo đảm các điều kiện sau: 

- Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm 

hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 

hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và BHXH. 

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, 

vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước 

năm đề xuất. 

- Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm 

từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề 

trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề 

trước năm đề xuất. 

5. Nghị định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức 

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ban hành ngày 01/06/2020 của Chính phủ 

về vị trí việc làm và biên chế công chức có hiệu lực từ 20/7/2020. 

Nghị định quy định các cơ quan, tổ chức xác định vị trí việc làm cho công 

chức phải căn cứ vào: 1- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 

cơ quan, tổ chức; 2- Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; 

phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy 

định của pháp luật chuyên ngành. Vị trí việc làm được phân loại theo khối lượng 

công việc; theo tính chất, nội dung công việc. 

Cơ quan, tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự 
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nghiệp công lập, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (bộ, ngành, địa 

phương) căn cứ vào quy định trên và văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm 

quyền về vị trí việc làm để xây dựng đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức 

mình, gửi cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, 

địa phương thẩm định và trình cấp có thẩm quyền quyết định 

6. Tăng số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II 

Có hiệu lực từ 1/7/2020, Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ban hành ngày 

24/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 

25/1/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, 

thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên 

UBND. 

Cụ thể, Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 và 

điểm c khoản 2 Điều 7 về số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND ở các đơn vị 

hành chính của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP. Theo đó, số lượng Phó Chủ tịch 

UBND ở đơn vị hành chính cấp xã được quy định như sau: 

 - Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn: Xã loại I, loại II có không quá 

02 Phó Chủ tịch UBND (hiện quy định xã loại II chỉ được có 01 Phó Chủ tịch 

UBND); xã loại III có 1 Phó Chủ tịch UBND; 

 - Đối với đơn vị hành chính ở đô thị: Phường, thị trấn loại I, loại II có 

không quá 02 Phó Chủ tịch UBND (hiện hành quy định phường, thị trấn loại 

IIchỉ được có 01 Phó Chủ tịch UBND); phường, thị trấn loại III có 01 Phó Chủ 

tịch UBND./. 

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

tu-thang-7-584375.html) 

 

 

 

 

 Phần 8: 

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9/2021 

------ 

- 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. 

- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW 

của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả; 

gương thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác tại các địa phương, đơn vị trong 

tỉnh. 

- 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 
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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... 

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

phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là tham mưu 

chính sách cho thanh niên.  

- 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 sáng kiến góp 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; sáng kiến phát triển kinh 

tế - xã hội địa phương, đơn vị. 

- Tăng cường thông tin về các hoạt động hè, vui chơi, giải trí thiếu nhi, 

hoạt động hè tình nguyện, hoạt động cộng đồng…Thông tin kết quả chấm kỳ thi 

tốt nghiệp kỳ thi THPT năm 2021; phản ánh công tác chuẩn bị năm học mới của 

ngành giáo dục và các địa phương trong tỉnh, nhất là về cơ sở vật cahát, trường, 

lớp, đội ngũ giáo viên địa phương đảm bảo cho các trẻ em trong độ tuổi đi học 

đều được đến trường, gắn với việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo 

dục, công tác phân luồng và định hướng lựa chọn, ngành, nghề cho học sinh; tổ 

chức hoạt động chăm lo cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn... 

- 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: Kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã XHCN Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2021); Kỷ niệm 91 năm Ngày Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 

(12/9/1930 - 12/9/2021); Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn - 

Trưởng Ban Thường trực Quốc hội; (19/9/1889 - 19/9/2021); Kỷ niệm 44 năm 

Ngày Việt Nam trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc (20/9/1977 - 20/9/2021); 
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Kỷ niệm 76 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2021); 81 năm 

Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2021)… 

- 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   


