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Phần 1: 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và sự vận dụng 

 ở Việt Nam hiện nay 

---------- 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người là sự vận dụng sáng tạo học 

thuyết Mác - Lê-nin về quyền con người vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế của 

cách mạng Việt Nam. Những giá trị về quyền con người trong tư tưởng của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa to lớn chỉ đạo về tư 

tưởng, đường lối và hoạt động thực tiễn của Đảng và Nhà nước ta. 

Giá trị phổ quát mà các quốc gia trên thế giới hiện nay đều ghi nhận là 

mọi cá nhân đều có quyền con người, cần được tôn trọng và được đối xử bình 

đẳng mà không có sự phân biệt đối xử về giới tính, ngôn ngữ, chủng tộc, màu 

da, quốc tịch, tôn giáo, nơi cư trú, nghề nghiệp, tình trạng khuyết tật, địa vị xã 

hội hay bất cứ tình trạng nào khác. Các quyền con người được pháp luật ghi 

nhận và bảo vệ thông qua các điều ước quốc tế, tập quán quốc tế, các văn bản 

trong hệ thống pháp luật quốc tế và pháp luật của mỗi quốc gia. Khuôn khổ các 

chuẩn mực quốc tế về quyền con người đã được hình thành, được các quốc gia 

thừa nhận, theo đó, đòi hỏi mọi thiết chế, tổ chức trong xã hội phải có nghĩa vụ 

tôn trọng, bảo vệ và thực hiện. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người 

Quyền con người dưới xã hội xã hội chủ nghĩa bảo đảm tất cả các quyền 

dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa; bảo đảm cả quyền cá nhân và quyền 

tập thể; bảo đảm tự do và công bằng, bình đẳng, quyền con người thống nhất với 

quyền công dân. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp cận vấn đề quyền con người xuất phát từ 

truyền thống dân tộc Việt Nam và bối cảnh thực tiễn cụ thể của đất nước, đồng 

thời, kế thừa tinh hoa tư tưởng quyền con người trên thế giới, đặc biệt là vận 

dụng sáng tạo tư tưởng giải phóng con người và xã hội của chủ nghĩa Mác - Lê-

nin. Trên cơ sở đó, Người đã đưa ra những luận điểm mới, sâu sắc và toàn diện 

về quyền con người, phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể ở Việt Nam. Nội 

dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người thể hiện: 

Một là, thực hiện quyền con người trên nền tảng độc lập dân tộc, chủ 

quyền quốc gia. Trong những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã rút ra một chân lý phổ biến là: Độc lập cho dân tộc là điều vô cùng quý 

giá, là tiền đề tiên quyết để giải phóng con người, bảo đảm quyền con người. 

Người cho rằng, giành được độc lập dân tộc rồi thì phải xây dựng chủ nghĩa xã 

hội, bởi chủ nghĩa xã hội không chỉ là xu hướng phát triển tất yếu của thời đại, 

mà còn tạo cơ sở để hiện thực hóa quyền con người một cách toàn diện. Xây 

dựng một xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa chính là để cho nhân dân lao 

động có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hưởng công bằng; con người 

thực sự được giải phóng về các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, có điều 

kiện để thỏa mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần. Người viết: “Chúng ta tranh 
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được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng 

không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn 

no, mặc đủ”và “nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc 

lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. 

Hai là, tiếp cận vấn đề quyền con người trong mối quan hệ biện chứng 

giữa lý luận và thực tiễn. Về lý luận, quyền con người mang tính tự nhiên - xã 

hội của bản chất con người, thể hiện lý tưởng giải phóng - phát triển con người 

toàn diện và tự do. Về thực tiễn, Đảng và Nhà nước có vai trò quan trọng trong 

thực hiện quyền con người; đồng thời, bảo đảm quyền con người luôn có tính 

đặc thù về xã hội, như truyền thống văn hóa dân tộc, trình độ sản xuất vật chất - 

tinh thần của xã hội, các quyền con người có mối quan hệ biện chứng với nhau. 

Trong Bài nói chuyện tại Hội nghị sản xuất cứu đói năm 1955, Người chỉ rõ: 

“Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đời sống của 

nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ ta có lỗi; nếu dân rét là Đảng và 

Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng 

và Chính phủ có lỗi”. Ngay khi cách mạng thành công, chỉ một ngày sau khi 

đọc Tuyên ngôn độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa (ngày 3-9-1945), Người đã chỉ ra 6 nhiệm vụ cấp bách, trong 

đó có nhiệm vụ ban hành hiến pháp để bảo đảm quyền tự do dân chủ của nhân 

dân và đề nghị tổ chức sớm nhất cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu 

phiếu. Tất cả công dân trai, gái đủ 18 tuổi trở lên đều được quyền ứng cử và bầu 

cử theo luật định không phân biệt giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo và giống nòi. 

Bản Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử dân tộc ta do Người trực tiếp làm trưởng 

ban soạn thảo đã được Quốc hội thông qua ngày 9-11-1946, trong đó xác định: 

“Bảo đảm quyền tự do dân chủ của nhân dân” là một trong những nguyên tắc cơ 

bản của Hiến pháp. Hiến pháp năm 1946 đã dành cả chương II nói về “quyền lợi 

và nghĩa vụ công dân” gồm 18 điều cụ thể quy định các quyền dân sự, chính trị 

cũng như các quyền về kinh tế, văn hóa và xã hội… 

Ba là, để thực hiện quyền con người, cần xây dựng nhà nước pháp quyền 

của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, chỉ 

có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới là con đường giải phóng nhân loại 

khỏi bị áp bức, bóc lột và mang lại các quyền con người cơ bản cho đa số nhân 

dân lao động. Người nói: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì 

dân là chủ” và “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ”(5). Vì 

thế, Người chỉ rõ: “Dân là chủ thì Chính phủ phải là đày tớ. Làm việc ngày nay 

không phải là để thăng quan, phát tài. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có 

quyền đuổi Chính phủ”. Đây chính là tư tưởng thể hiện sinh động và sâu sắc 

truyền thống đề cao vai trò nhân dân, quyền tự chủ của dân tộc Việt Nam trong 

tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Trong tác phẩm Đường Cách mệnh, Người chỉ rõ: Nhà nước Việt Nam 

dân chủ kiểu mới là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Cơ sở 

xã hội của nhà nước đó là toàn thể dân tộc Việt Nam, dựa trên nền tảng liên 

minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh 
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đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay sau khi nước ta giành được độc lập, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: 

“Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. 

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. 

Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. 

Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. 

Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. 

Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. 

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm bảo đảm quyền con người, cần xây 

dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân - nhà nước 

đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện ngắn gọn, súc tích, giản dị, dễ hiểu: 

Nhà nước của nhân dân: Là nhà nước trong đó nhân dân là chủ, là người 

có địa vị cao nhất, có quyền lực cao nhất và có quyền quyết định mọi vấn đề liên 

quan đến vận mệnh dân tộc, đất nước. Điều này được thể hiện rõ trong Hiến 

pháp năm 1946: “Nước Việt Nam là một nước Dân chủ Cộng hòa. Tất cả quyền 

bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, 

gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”. 

Nhà nước do nhân dân: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương xây 

dựng nhà nước do nhân dân, nghĩa là nhà nước đó do nhân dân lựa chọn, bầu ra 

những đại biểu của mình, nhân dân làm chủ, nhân dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng 

thuế để Nhà nước hoạt động và nhân dân tham gia vào công việc của Nhà nước. 

Nhà nước vì nhân dân: Nhà nước đó luôn phục vụ cho lợi ích và nguyện 

vọng của nhân dân, không có đặc quyền, đặc lợi, thực sự trong sạch, cần kiệm 

liêm chính, chí công vô tư. Trong nhà nước đó, cán bộ là “công bộc” của dân. 

Nên việc gì có lợi cho dân dù nhỏ mấy cũng phải hết sức làm, việc gì có hại cho 

dân dù nhỏ mấy cũng phải hết sức tránh. Cán bộ của nhà nước phải là những 

người biết đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân, bảo vệ nhân dân và 

không được vi phạm đến các quyền con người và quyền công dân trong quá 

trình thực thi nhiệm vụ của mình. 

Xây dựng nhà nước kiểu mới của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân theo 

tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhà 

nước ấy có nhiệm vụ xóa bỏ mọi sự nghèo khổ, bất công, bất bình đẳng và mang 

lại tự do cho nhân dân lao động. 

Như vậy, có thể thấy, nội dung quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí 

Minh được phát triển rất phong phú cả về bề rộng và chiều sâu, tạo ra một hệ 

thống về quyền con người theo quan điểm khoa học và cách mạng.  

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người ở Việt Nam 

hiện nay 

Nhận thức vai trò của quyền con người đối với cách mạng Việt Nam, kế 

thừa tư tưởng quyền con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn xác 

định: “Tất cả vì con người, tất cả vì tự do, hạnh phúc và sự phát triển phong phú 

và toàn diện cho mỗi người trong quan hệ hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng, 

giữa xã hội và tự nhiên”. Tiếp tục khẳng định tư tưởng đó, Cương lĩnh xây dựng 
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đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 

2011) khẳng định: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì 

nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ 

hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của 

nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân”. Đến Đại 

hội lần thứ XII, Đảng ta khẳng định: “Thực hiện quyền con người, quyền và 

nghĩa vụ cơ bản của công dân, theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013; gắn 

quyền với trách nhiệm, nghĩa vụ, đề cao đạo đức xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt 

dân chủ ở cơ sở; hoàn thiện hệ thống pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ 

quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân”. Trên phương diện xây dựng, 

hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật để thực hiện quyền con người, “Đảng 

và Nhà nước tiếp tục ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm 

phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân 

dân. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được xác định 

đầy đủ hơn trong Hiến pháp năm 2013 và hệ thống phát luật mới được ban hành 

và sửa đổi”. 

Tại Đại hội XIII, Đảng ta đề ra phương hướng: “Tiếp tục xây dựng nền tư 

pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, 

phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hoạt động tư pháp phải có trọng trách bảo 

vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ 

nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

tổ chức, cá nhân”. 

Những quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Ðảng, Nhà nước về bảo đảm và 

thúc đẩy quyền con người đã được cấp ủy đảng và chính quyền các cấp quán 

triệt sâu sắc, tạo chuyển biến nhận thức một cách cơ bản, tích cực trong hệ thống 

chính trị. Để bảo đảm thực hiện tốt quyền con người, ngày 20-7-2010, Ban Bí 

thư đã ban hành Chỉ thị số 44-CT/TW “Về công tác nhân quyền trong tình hình 

mới”. Việc thể chế hóa đường lối của Ðảng, hệ thống pháp luật từng bước được 

hoàn thiện, đặc biệt là Quốc hội đã thông qua Hiến pháp năm 2013; tạo cơ sở 

pháp lý vững chắc cho việc bảo vệ, thực thi quyền con người và ngăn chặn, xử 

lý các hành vi xâm phạm quyền con người. 

Hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, công tác bảo đảm 

quyền con người đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với 

sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta. Hiện nay, 

Việt Nam đã tích cực tham gia đầy đủ các công ước quốc tế cơ bản, quan trọng 

nhất về quyền con người, như Công ước về quyền dân sự, chính trị; Công ước 

về quyền kinh tế - xã hội và văn hóa; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân 

biệt đối xử với phụ nữ; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc; 

Công ước về quyền trẻ em... Trên cơ sở đó, Việt Nam tiến hành luật hóa trong 

hệ thống pháp luật Việt Nam, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi 

pháp luật về quyền con người. 

Thành công trong việc phát huy quyền con người còn được thể hiện thông 

qua hệ thống chính sách an sinh xã hội không ngừng được hoàn thiện và mở 

rộng đối tượng thụ hưởng góp phần cải thiện đời sống của nhân dân; “tỷ lệ hộ 
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nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn dưới 3%; nhà ở được quan tâm; đã 

hoàn thành mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ”. 

Thời gian tới, để phát huy và thực hiện tốt quyền con người, cần tập trung 

thực hiện một số nội dung sau: 

Thứ nhất, quán triệt, nhận thức một cách đầy đủ, toàn diện về vị trí, vai 

trò của quyền con người trong từng chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã 

hội trong toàn bộ hệ thống chính trị, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức xã hội. 

Từ đó, tạo nên sự thống nhất trong nhận thức và hành động của hệ thống chính 

trị, hướng đến mục tiêu phát triển vì con người. 

Thứ hai, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con 

người, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc bảo vệ, thúc đẩy và phát triển quyền 

con người.  Bảo đảm nguyên tắc quyền luôn đi đôi với nghĩa vụ; đề cao vai trò 

chủ thể hưởng thụ quyền là nhân dân; bảo đảm và thúc đẩy quyền con người 

trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và quyền của các nhóm xã 

hội dễ bị tổn thương. 

Thứ ba, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, thành tựu 

bảo đảm quyền con người của Việt Nam. Tận dụng thế mạnh của các kênh ngoại 

giao, đối thoại, hợp tác làm cho cộng đồng quốc tế, kiều bào ta ở nước ngoài 

hiểu đúng quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành 

tựu đã đạt được trong bảo đảm quyền con người./. 

(Nguồn: Tạp chí Cộng sản) 

(Link:https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/hoc-tap-va-lam-theo-

tu-tuong-ao-uc-phong-cach-ho-chi-minh1/-/2018/825569/tu-tuong-ho-chi-minh-

ve-quyen-con-nguoi-va-su-van-dung--o-viet-nam-hien-nay.aspx) 
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 Phần 2:  

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ DIỄN RA 

------- 

 

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ cấp Quốc gia tại Thành Cổ 

 Quảng Trị và chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng hoà bình” 

 
Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0ywPgFp7hu

cudWQg7rS8ZmNZRyvWEJ8zPUrcVBQWcPbbmXLydt2rcgFnuRaGZHP22l 

 

Lễ công bố Chương trình trồng cây cải tạo cảnh quan các nghĩa trang  

quốc gia tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 

 
Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02vXB4zkNb

V5MgZjjMCDWxJ2774qMZKMiiEsP2WkXFhYv2WdgVzg44zPgRKJMnKux

Ml 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0ywPgFp7hucudWQg7rS8ZmNZRyvWEJ8zPUrcVBQWcPbbmXLydt2rcgFnuRaGZHP22l
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0ywPgFp7hucudWQg7rS8ZmNZRyvWEJ8zPUrcVBQWcPbbmXLydt2rcgFnuRaGZHP22l
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02vXB4zkNbV5MgZjjMCDWxJ2774qMZKMiiEsP2WkXFhYv2WdgVzg44zPgRKJMnKuxMl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02vXB4zkNbV5MgZjjMCDWxJ2774qMZKMiiEsP2WkXFhYv2WdgVzg44zPgRKJMnKuxMl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02vXB4zkNbV5MgZjjMCDWxJ2774qMZKMiiEsP2WkXFhYv2WdgVzg44zPgRKJMnKuxMl
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Thăm, tặng quà, giao lưu với Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo 

trợ Xã hội tỉnh Quảng Trị 

 
Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02Lqd9PRg4

p3FAQnX4zJyPkwJkugeybxrLCNSnBojMXi2bqSpNFtSB9cbDo1TiBWysl 

Thăm, tặng quà và dự “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng mẹ” cùng mẹ 

VNAH Nguyễn Thị Nậy tại thôn Gia Môn, xã Phong Bình, Gio Linh 

 
Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0F8ibXL61S

bMFZ1d4SQVsmNe6MwkuMi1NuU6JNUVyV5r1SzqLnrYwa3xFK884rQQ4l 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02Lqd9PRg4p3FAQnX4zJyPkwJkugeybxrLCNSnBojMXi2bqSpNFtSB9cbDo1TiBWysl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02Lqd9PRg4p3FAQnX4zJyPkwJkugeybxrLCNSnBojMXi2bqSpNFtSB9cbDo1TiBWysl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0F8ibXL61SbMFZ1d4SQVsmNe6MwkuMi1NuU6JNUVyV5r1SzqLnrYwa3xFK884rQQ4l
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0F8ibXL61SbMFZ1d4SQVsmNe6MwkuMi1NuU6JNUVyV5r1SzqLnrYwa3xFK884rQQ4l
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Chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống  

“Sinh viên Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hoà bình” 

 
Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0K1UMLRL

C2addPfGVsRwjgf8yC2CRrHG6j4raVwJXjNSXoDGPaa7bwJPbsdnrqrr6l 

 

Chương trình khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân 

các xã miền núi, bãi ngang 

 
Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0wGXn1CG

Be97Ny9YVwCki9wYo3wnhEAiusw8ff2TxaR9q4v9Ch4Teiihw45R1L6CHl 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0K1UMLRLC2addPfGVsRwjgf8yC2CRrHG6j4raVwJXjNSXoDGPaa7bwJPbsdnrqrr6l
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0K1UMLRLC2addPfGVsRwjgf8yC2CRrHG6j4raVwJXjNSXoDGPaa7bwJPbsdnrqrr6l
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0wGXn1CGBe97Ny9YVwCki9wYo3wnhEAiusw8ff2TxaR9q4v9Ch4Teiihw45R1L6CHl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0wGXn1CGBe97Ny9YVwCki9wYo3wnhEAiusw8ff2TxaR9q4v9Ch4Teiihw45R1L6CHl
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Khởi công “Ngôi nhà hạnh phúc” cho em Hồ Hảo Vừa 

 
Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid037mbUSFX

7j6C9UhNvZorYYUYtZPDsBrs1KpuVkAZCWmpcDUjBuRwoU8MPQESfrV

vil 

 

Chuỗi hoạt động an sinh xã hội của tuổi trẻ Thủ đô 

 hướng về tỉnh Quảng Trị 

 
Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02oUjBsY2P

YY2Rt2vfnfTYoKePuEGNgcG69yXgyy4vdEJxd6tXEtcrqX73u7XrHVL1l 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid037mbUSFX7j6C9UhNvZorYYUYtZPDsBrs1KpuVkAZCWmpcDUjBuRwoU8MPQESfrVvil
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid037mbUSFX7j6C9UhNvZorYYUYtZPDsBrs1KpuVkAZCWmpcDUjBuRwoU8MPQESfrVvil
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid037mbUSFX7j6C9UhNvZorYYUYtZPDsBrs1KpuVkAZCWmpcDUjBuRwoU8MPQESfrVvil
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02oUjBsY2PYY2Rt2vfnfTYoKePuEGNgcG69yXgyy4vdEJxd6tXEtcrqX73u7XrHVL1l
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02oUjBsY2PYY2Rt2vfnfTYoKePuEGNgcG69yXgyy4vdEJxd6tXEtcrqX73u7XrHVL1l
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Triển khai các hoạt động tri ân và an sinh xã hội tại Thị xã Quảng Trị 

 
Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02fwLoB5x7

GHKbd4yme2LydegtMVfTewSeTFebHJeEiYRmvMxyGWqBuqBy2fqY5YGD

l 

 

Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương tổ 

chức Lễ thắp nến tri ân và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17084?tab=tab1 

 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02fwLoB5x7GHKbd4yme2LydegtMVfTewSeTFebHJeEiYRmvMxyGWqBuqBy2fqY5YGDl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02fwLoB5x7GHKbd4yme2LydegtMVfTewSeTFebHJeEiYRmvMxyGWqBuqBy2fqY5YGDl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02fwLoB5x7GHKbd4yme2LydegtMVfTewSeTFebHJeEiYRmvMxyGWqBuqBy2fqY5YGDl
https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17084?tab=tab1
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Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị đến thăm, tặng quà cho các đội hình 

“Tiếp sức mùa thi” năm 2022 

  

  
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17038?tab=tab1 

Tìm ảnh khác chỗ tiếp sức mùa thi góc bên trái phía dưới, hình quá dài 

Lễ ra quân đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh điểm toàn quốc lần thứ III, năm 2022 

 
Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0SpoanvsmX

bZmyYVK6ZQugomZjfYTXJ2Wy6mSCsGNtMSYxRaW2S7RehRh3fyiFQeyl 

 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17038?tab=tab1
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0SpoanvsmXbZmyYVK6ZQugomZjfYTXJ2Wy6mSCsGNtMSYxRaW2S7RehRh3fyiFQeyl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0SpoanvsmXbZmyYVK6ZQugomZjfYTXJ2Wy6mSCsGNtMSYxRaW2S7RehRh3fyiFQeyl
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Đồng loạt tổ chức các hoạt động chăm sóc cựu TNXP cô đơn, cựu TNXP có 

hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền 

thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17067?tab=tab1 

 

Lễ phát động Bảo vệ môi trường biển đảo và đa dạng sinh học năm 2022 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17049?tab=tab1 

 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17067?tab=tab1
https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17049?tab=tab1
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Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non về phòng, chống đuối nước cho 

trẻ em và tìm hiểu Luật Trẻ em 2016 

 
Link: https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17023?tab=tab1 

 

 

 

 

Phần 3: 

CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM THÁNG 8/2022 

-------- 

 

1. Tổ chức vòng Chung kết và Tổng kết Cuộc thi sáng tạo cùng 

Codekitten 

2. Phối hợp với Sở Công thương tổ chức tập huấn thương mại điện tử cho 

thanh niên khởi nghiệp 

3. Tổ chức Ngày chiến sỹ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” năm 2022 

4. Phối hợp báo Tuổi trẻ trao tặng mô hình sinh kế cho thanh niên tại 

huyện Cam Lộ, Gio Linh 

5. Tổ chức Ngày Chiến sỹ Hoa phượng đỏ 

6. Tập huấn và tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Đội và phong 

trào thanh thiếu nhi trường học, năm học 2021 - 2022 

7. Tổ chức Talkshow Quảng Trị 2030 - Khát vọng thanh niên số thứ 5 

8. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ duyệt 

các nội dung Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII 

9. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ 

XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2022 

 

 

 

https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17023?tab=tab1
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Phần 4: 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 

--------- 

 

1. Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 

(01/8/1930 - 01/8/2022) 

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

giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022). 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 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912 -

07/8/2022), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước)  

 - Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà về 

cuộc đời, hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Võ 

Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật vai trò, 

đóng góp của Đồng chí trong việc tham mưu ban hành những quyết sách mới 

trong công cuộc xây dựng đất nước như tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương 

Đảng khóa IV ra Chỉ thị 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 “Về cải cách công tác 

khoán, mở rộng, khoán sản phẩm đến nhóm,người lao động trong hợp tác xã 

nông nghiệp”để tháo gỡ sự trì trệ trong nôngnghiệp, tạo ra luồng gió mới trong 

xây dựng nền sản xuất nông nghiệp thời kỳ mới.  

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

thanh thiếu nhi Quảng Trị về những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Võ 

Chí Công. 

- Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta; người chiến sỹ cách 

mạng kiên cường; là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, luôn thể hiện phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung 

thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, làm hết sức mình để giữ gìn, 

tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng 

và Nhân dân; luôn gần gũi, quý trọng Nhân dân; sống giản dị, khiêm tốn, đặt lợi 

ích của Đảng, của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết.  

3. Kỷ niệm 101 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 

08/8/2022), 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.          
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4. Kỷ niệm 96 năm ngày sinh của lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel 

Castro (13/8/1926 - 13/8/2022) 

- 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). 

5. Kỷ niệm77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2022) 

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh 

nhà về bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của 

Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, 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 của Cách mạng tháng Tám trong công cuộc đổi mới đất nước, 

hội nhập quốc tế và xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

 - Tuyên truyền sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên 

về những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước gần tám thập kỷ qua, 

nhất là sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi 

xướng và lãnh đạo; khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơđồ, tiềm lực, 

vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay; nêu bật công lao, cống hiến to lớn của 

toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế 

trong các giai đoạn cách mạng.   

 - Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi 

về lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 

hạnh phúc trong mỗi người Việt Nam. Đặc biệt nêu cao tinh thần đấu tranh, 

phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận 

giá trị, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ 

tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vai trò của tổ chức Đoàn 

đối với thanh thiếu nhi. 

6.Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng 

(20/8/1888 - 20/8/2022) 

- 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. 



17 
 

- 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. 

7. Kỷ niệm 77 năm truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 -

19/8/2022) và 77 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quảng Trị  

(23/8/1945 - 23/8/2022) 

- 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. 

8. Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp (25/8/1911-25/8/1922) 

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

giàu đẹp, văn minh. 

9. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-

8/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 

- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻvề 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 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) 

 

 

Phần 5: 

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tập huấn thương mại điện tử cho thanh niên khởi nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

--------- 

Ngày 11/7/2022, Sở Công thương - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng 

Trị phối hợp xây dựng Kế hoạch số 1137-KH/SCT về tổ chức Tổ chức Tập huấn 

thương mại điện tử cho thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, với 

những nội dung cụ thể như sau: 

1. Nội dung 

- Phổ biến, đào tạo những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử giới thiệu 

các công cụ hữu hiệu trong việc tiếp thị trực tuyến; 

- Phát triển thương hiệu và kinh doanh hiệu quả trên sàn TMĐT Shopee và 

một số sàn TMĐT nổi tiếng; 

- Các giải pháp ứng dụng thực tiễn (FB; Google; Livestream; Tiktok;…) 

- Tăng trưởng kinh doanh với mô hình bán lẻ đa kênh Omni-channel; 

- Thực hành: Quản trị gian hàng trên sàn TMĐT. 

- Lập kế hoạch khởi nghiệp đơn giản; 

- Thảo luận. 

+ Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương Quảng Trị; 

+ Đơn vị phối hợp: Tỉnh Đoàn Quảng Trị. 

2. Đối tượng: 100 học viên/lớp, học viên là các đoàn viên, thanh niên và 

sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
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- Giảng viên: là các chuyên gia TMĐT đến từ Cục Thương mại điện tử và 

Kinh tế số (Bộ Công Thương). 

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

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê”  

tại tỉnh Quảng Trị năm 2022 

--------- 

 

Ngày 01/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 322-

KH/TĐTN-PT về triển khai thực hiện công trình thanh niên “Ánh sáng đường 

quê” tại tỉnh Quảng Trị năm 2022, với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian thực hiện: Tháng 7-8/2022 

2. Địa điểm thực hiện: Thôn Bố Liêu, xã Triệu Hoà, huyện Triệu Phong 

3. Nội dung thực hiện 

- Thực hiện công trình thanh niên “Tuyến đường điện năng lượng mặt trời 

Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” 

- Vận động nhân dân trồng cây, hoa tạo cảnh quan, xây dựng mô hình tự 

quản vệ sinh môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư. 

4. Quy mô đầu tư 

- Thực hiện 01 tuyến đường với chiều dài 01 km, lắp đặt 35 bóng đèn 

năng lượng mặt trời 350W, sử dụng cần đèn, gắn trên cột sắt, khoảng cách các 

trụ đèn từ 30 - 40m; trụ đèn là trụ sắt (trụ sắt đường kính 7,5cm, dày 2 ly, dài 

5,5m; có chân đế, có ống cắm cờ, pano), đế trụ có gắn râu sắt phi 10; Bê tông 

móng trụ mác 250; Biển công trình thanh niên, thông số: mặt nhôm Alu, đường 

kính 80 cm, dầy 8 cm. 

- Tuyến đường được trồng cây xanh và hoa; khuyến khích các hộ dân tự 

trồng và chăm sóc các cây xanh phù hợp với thổ nhưỡng tại địa phương. 

5. Kinh phí 

- Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương Đoàn. 

- Kinh phí quản lý, sửa chữa: Nguồn đối ứng của địa phương và vận động 

từ đoàn viên, thanh niên. 

6. Tiến độ thực hiện 

- Trước ngày 30/7/2022: Khảo sát, làm việc với địa phương về việc triển 

khai thực hiện tuyến đường điện năng lượng mặt trời. 

- Trước ngày 01/8/2022: Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tuyến 

đường điện năng lượng mặt trời. 

- Từ ngày 10/8 đến 15/8/2022: Triển khai trồng cây xanh và hoa. 

- Từ ngày 15/8 đến 25/8/2022: Triển khai thực hiện hạng mục điện năng 

lượng mặt trời. 

- Trước ngày 30/8/2022: Hoàn thành công trình, tổ chức nghiệm thu, bàn 

giao công trình, làm các thủ tục thanh, quyết toán công trình. 

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

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 Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 

-------- 

 

Ngày 19/7/2022, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh ban hành Công 

văn số 198-CV/UBH về việc giới thiệu gương gia đình trẻ tiêu biểu tham gia 

Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022, với 

những nội dung cụ thể như sau: 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về hạnh phúc gia đình trong thanh 

niên và Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 

trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng, website, mạng xã hội 

của các cấp bộ Đoàn - Hội (Có kế hoạch chi tiết kèm theo). 

2. Phối hợp các đơn vị liên quan giới thiệu 01 gương gia đình trẻ tiêu biểu 

tham gia Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 

2022 (Có danh mục hồ sơ kèm theo). 

3. Phối hợp các đơn vị liên quan giới thiệu 01 gia đình trẻ khó khăn tham 

gia Chương trình đồng hành “Gia đình trẻ khởi nghiệp”(Có danh mục hồ sơ 

kèm theo). 

Hồ sơ tham gia Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ Việt nam tiêu 

biểu” năm 2022 và Chương trình “Gia đình trẻ khởi nghiệp” gửi về Văn phòng 

Hội LHTN Việt Nam tỉnh qua địa chỉ: Số 17, đường Hai Bà Trưng, TP Đông 

Hà; email: hoilhtnqt@gmail.com. 

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

 

 

 

CÔNG VĂN 

Triển khai Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2022 

-------- 

 

Ngày 08/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 2018-

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

2022, 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). 

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/; đồng thời gửi về Ban Thường vụ 

Tỉnh Đoàn (qua Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn; địa chỉ: số 17, 

mailto:hoilhtnqt@gmail.com
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
http://trithuctre.doanthanhnien.vn/
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đường Hai Bà Trưng, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; email: 

bantnthqt@gmail.com) 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 08/8/2022 đến hết ngày 

30/9/2022, 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 2022, trước ngày 15/10/2022. 

- Vòng phát triển Dự án: Từ ngày 15/10/2022 đến này 31/3/2023. 

- Vòng Chấm chung khảo và Lễ trao giải: Dự kiến vào tháng 4/2023. 

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 

vấn đề cấp thiết đang diễn ra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại địa phương 

hoặc cả nước hiện nay.    

mailto:bantnthqt@gmail.com
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+ 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. 

3. Cơ cấu giải thưởng 

3.1. Các giải thưởng chính 

- Các công trình, sáng kiến lọt vào vòng phát triển dự án: Ban Tổ chức sẽ 

hỗ trợ kinh phí, đội ngũ tư vấn để phát triển dự án ứng dụng vào thực tế. Hình 

thức hỗ trợ chi tiết dựa trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Giám khảo. 

- Các công trình, sáng kiến lọt vào chung kết toàn quốc: 

+ Số lượng: Tối đa 10 công trình, sáng kiến. 

+ Phần thưởng: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giấy Chứng nhận của 

chương trình; Tiền thưởng: 10.000.000đ/01 công trình, sáng kiến. 

- Các công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất hằng năm: 

+ Số lượng: Tối đa 05 công trình, sáng kiến (số lượng cụ thể trên cơ sở đề 

xuất của Hội đồng Giám khảo). 

+ Phần thưởng: Kỷ niệm chương “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giấy Chứng 

nhận của chương trình; Tiền thưởng: 100.000.000đ/01 công trình, sáng kiến.  

3.2. Các giải thưởng phụ 

- Dành cho tác giả: 

+ Mỗi tháng, 01 công trình, sáng kiến được bình chọn nhiều nhất được 

tham gia vòng sơ loại và trao tiền thưởng trị giá 2.000.000đ. 

+ Kết thúc thời gian nhận hồ sơ, 01 công trình, sáng kiến được bình chọn 

nhiều nhất được cấp Giấy Chứng nhận của chương trình và trao tiền thưởng trị 

giá 10.000.000đ. 

+ Ban Tổ chức dành 05 phần thưởng gồm giấy chứng nhận của chương 

trình và tiền thưởng trị giá 2.000.000đ cho 05 công trình hoặc sáng kiến tiêu 

biểu nhất của tác giả là học sinh, sinh viên. 

+ Ban Tổ chức dành 05 phần thưởng gồm giấy chứng nhận của chương 

trình và tiền thưởng trị giá 2.000.000đ cho 05 công trình hoặc sáng kiến tiêu 

biểu nhất của tác giả chưa từng công tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

- Dành cho tập thể: Tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc có nhiều hồ sơ hợp 

lệ gửi tham gia chương trình nhất: 5.000.000đ. 

III. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành 

Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai các nội dung và cụ thể như sau: 

1. Tập trung tuyên truyền, triển khai sâu rộng về mục đích và ý nghĩa của 

chương trình trên các phương tiện truyền thông, website, mạng xã hội của cơ 

quan, đơn vị. 

2. Phát hiện, vận động các cá nhân, tập thể có công trình, sáng kiến để                   

giới thiệu xét trao giải thưởng; mỗi huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc 

giới thiệu ít nhất 02 công trình, sáng kiến. 
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3. Giới thiệu cho đoàn viên, thanh niên về các công trình, sáng kiến tham 

gia chương trình (trên website: https://www.trithuctre.doanthanhnien.vn) và 

thông tin cho đoàn viên, thanh niên tham gia bình chọn các công trình, sáng kiến 

tiêu biểu. 

4. Tổ chức các hoạt động tuyên dương các công trình, sáng kiến tiêu biểu; 

vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ nhân rộng, phát huy các công trình, 

sáng kiến có ứng dụng thực tiễn tại đơn vị; giúp đỡ các trí thức trẻ tiếp tục phát 

huy tại địa phương, đơn vị. Các đơn vị gửi báo cáo kết quả triển khai Chương 

trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2022 về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (qua 

Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn; địa chỉ: số 17, đường Hai Bà 

Trưng, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) trước ngày 03/10/2022; đồng thời 

gửi file mềm qua email: bantnthqt@gmail.com. 

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

 

 

 

CÔNG VĂN 

Giới thiệu cá nhân xét chọn danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện, Sinh viên 

5 tốt, Tập thể sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, năm học 2021 - 2022 

-------- 

 

Ngày 02/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 2010 -

CV/TĐTN-TTNTH về việc giới thiệu cá nhân xét chọn danh hiệu Học sinh 3 

rèn luyện, Sinh viên 5 tốt, Tập thể sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, năm học 2021 - 2022, 

với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tượng  

- Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”: Là các học sinh, sinh viên của các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo hệ trung cấp.  

- Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”: Là sinh viên hệ Cao đẳng đang học tại các 

Trường Cao đẳng trên địa bàn.  

- Danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt”: Áp dụng đối với Liên Chi hội, Chi 

hội. 

2. Tiêu chuẩn: Theo Hướng dẫn số 53-HD/TĐTN-TTNTH, ngày 

15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc triển khai phong trào “Sinh 

viên 5 tốt”, giai đoạn 2021 - 2022 và Hướng dẫn số 55-HD/TĐTN-TTNTH, ngày 

15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc triển khai phong trào “Học sinh 

3 rèn luyện”, giai đoạn 2021 - 2022 

3. Số lượng:  

- Đối với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt”: Giới 

thiệu 01 tập thể và 02 cá nhân. 

- Đối với danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”: Giới thiệu ít nhất 05 cá nhân. 

* Lưu ý: Tất cả các thành tích xét trao danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, 

“Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh được tính trong khoảng thời 

https://www.trithuctre.doanthanhnien.vn/
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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gian của năm học xét trao danh hiệu tính từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 

30/6/2022. 

4. Hồ sơ xét chọn 

4.1. Hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh, 

năm học 2021 - 2022 

- Công văn đề nghị, biên bản họp xét của Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ 

quan và Doanh nghiệp tỉnh; 

- Báo cáo thành tích cá nhân (theo mẫu báo cáo thành tích gửi kèm) có 

xác nhận của Đoàn trường hoặc lãnh đạo trường (nơi chưa có tổ chức Đoàn); 

- Bản sao Bằng khen (hoặc Quyết định, Giấy Chứng nhận) đạt danh hiệu 

“Học sinh 3 rèn luyện” cấp huyện; 

- Bản sao kết quả rèn luyện, kết quả học tập của năm học 2021 - 2022 có 

xác nhận của nhà trường; 

- Bản sao Giấy khen của Đoàn trường, Bằng khen hoặc Giấy khen đạt các 

giải thưởng về học tập, tay nghề, thể lực, các giải thưởng văn hóa, văn nghệ 

khác… (Nếu trong báo cáo thành tích đã nêu). 

4.2. Hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh 

viên 5 tốt” cấp tỉnh, năm học 2021 - 2022 

+ Bảng tổng hợp trích ngang thành tích các cá nhân (Theo mẫu 1 gửi 

kèm), tập thể (theo mẫu 2 gửi kèm), có xác nhận của Đoàn Thanh niên trường 

(đối với các trường chưa có tổ chức Hội Sinh viên), có xác nhận của cấp ủy 

cùng cấp (hoặc Ban Giám hiệu nhà trường). 

+ Minh chứng các thành tích cá nhân (theo yêu cầu tại mẫu 3), tập thể 

(theo yêu cầu tại mẫu 4). 

+ Văn bản đề nghị của Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh 

nghiệp tỉnh có xác nhận của cấp ủy cùng cấp (hoặc Ban Giám hiệu nhà trường). 

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

 

 

 

CÔNG VĂN 

Giới thiệu cá nhân xét chọn danh hiệu  

Học sinh 3 tốt, cấp tỉnh năm học 2021 - 2022 

-------- 

 

Ngày 02/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 2009 -

CV/TĐTN-TTNTH về việc giới thiệu cá nhân xét chọn danh hiệu Học sinh 3 

tốt, cấp tỉnh năm học 2021 - 2022, với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: Học sinh khối trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX. 

2. Tiêu chuẩn: Theo Hướng dẫn số 54-HD/TĐTN-TTNTH, ngày 

15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc triển khai phong trào “Học 

sinh 3 tốt” trong Đoàn Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, giai đoạn 

2021 - 2022. 

3. Số lượng: Mỗi đơn vị giới thiệu không quá 05 cá nhân. 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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* Lưu ý: Tất cả các thành tích xét trao danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp 

tỉnh được tính trong khoảng thời gian của năm học xét trao danh hiệu tính từ 

tháng 9/2021 đến hết tháng 6/2022. 

4. Hồ sơ xét chọn 

Hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh, năm học 2021 

- 2022 

- Công văn đề nghị, biên bản họp xét của Ban Thường vụ các huyện, thị, 

thành Đoàn; 

- Báo cáo thành tích cá nhân (theo mẫu báo cáo thành tích gửi kèm) có 

xác nhận của Đoàn trường; 

- Bản sao Bằng khen (hoặc Quyết định, Giấy Chứng nhận) đạt danh hiệu 

“Học sinh 3 tốt” cấp huyện; 

- Bản sao kết quả rèn luyện, kết quả học tập của năm học 2021 - 2022 có 

xác nhận của nhà trường; 

- Bản sao Giấy khen của Đoàn trường, Bằng khen hoặc Giấy khen đạt các 

giải thưởng về học tập, tay nghề, thể lực, các giải thưởng văn hóa, văn nghệ 

khác… (Nếu trong báo cáo thành tích đã nêu). 

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

 

 

 

CÔNG VĂN 

Giới thiệu cá nhân xét chọn danh hiệu  

Học sinh 3 rèn luyện cấp tỉnh, năm học 2021 - 2022 

-------- 

 

Ngày 02/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 2009 -

CV/TĐTN-TTNTH về việc giới thiệu cá nhân xét chọn danh hiệu Học sinh 3 

rèn luyện cấp tỉnh, năm học 2021 - 2022, với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: Học sinh của chương trình đào tạo trung cấp trong các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp. 

2. Tiêu chuẩn: Theo Hướng dẫn số 55-HD/TĐTN-TTNTH, ngày 

15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc triển khai phong trào “Học 

sinh 3 rèn luyện”, giai đoạn 2021 - 2022. 

3. Số lượng: Thành Đoàn Đông Hà giới thiệu ít nhất 02 cá nhân. 

* Lưu ý: Tất cả các thành tích xét trao danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” 

cấp tỉnh được tính trong khoảng thời gian của năm học xét trao danh hiệu tính từ 

ngày 01/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022. 

4. Hồ sơ xét chọn 

Hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh, năm 

học 2021 - 2022 

- Công văn đề nghị, biên bản họp xét của Ban Thường vụ thành Đoàn 

Đông Hà; 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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- Báo cáo thành tích cá nhân (theo mẫu báo cáo thành tích gửi kèm) có 

xác nhận của Đoàn trường hoặc lãnh đạo trường (nơi chưa có tổ chức Đoàn); 

- Bản sao Bằng khen (hoặc Quyết định, Giấy Chứng nhận) đạt danh hiệu 

“Học sinh 3 rèn luyện” cấp huyện; 

- Bản sao kết quả rèn luyện, kết quả học tập của năm học 2021 - 2022 có 

xác nhận của nhà trường; 

- Bản sao Giấy khen của Đoàn trường, Bằng khen hoặc Giấy khen đạt các 

giải thưởng về học tập, tay nghề, thể lực, các giải thưởng văn hóa, văn nghệ 

khác… (Nếu trong báo cáo thành tích đã nêu). 

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 7/2022 

------- 

 

1. Tăng lương tối thiểu vùng theo tháng 

Ngày 12/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định 

về mức lương tối thiểu đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị 

định này sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/7. 

Mức lương tối thiểu tăng bình quân 6% tương ứng với mức lương 

180.000 đồng - 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. 

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng theo tháng từ 01/7/2022 sẽ được áp 

dụng như sau vùng I là 4.680.000 đồng/tháng, tăng 260.000 đồng từ mức hiện 

nay là 4.420.000 đồng/tháng. Vùng II ở mức 4.160.000 đồng/tháng, tăng 

240.000 đồng so với mức 3.920.000 đồng/tháng hiện nay. Vùng III ở mức 

3.640.000 đồng/tháng, tăng 210.000 đồng so với mức hiện tại là 3.430.000 

đồng/tháng. Vùng IV ở mức 3.250.000 đồng/tháng, tăng 180.000 đồng so với 

mức hiện nay là 3.070.000 đồng/tháng. 

Nhà thầu xây dựng phải mua bảo hiểm cho bên thứ ba 

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 20/2022/NĐ-CP của 

Chính phủ sửa đổi Nghị định 119/2015 về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động 

đầu tư xây dựng là trách nhiệm mua bảo hiểm của nhà thầu xây dựng. 

Theo đó, từ ngày 1/7, nhà thầu thi công xây dựng ngoài việc phải mua bảo 

hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường như trước đây, 

còn phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba. 

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với bên thứ ba là khoảng 

thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn 

cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm. 

Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 

triệu đồng cho một người trong một vụ và không giới hạn số vụ tổn thất. 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên 

quan (nếu có) được xác định như sau: 

- Đối với công trình có giá trị dưới 1.000 tỉ đồng, số tiền bảo hiểm tối 

thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 10% 

giá trị công trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất. 

- Đối với công trình có giá trị từ 1.000 tỉ đồng trở lên, số tiền bảo hiểm tối 

thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 100 tỉ 

đồng cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất. 

Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử 

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng 

từ sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 1/7. Theo đó, hoá đơn giấy truyền thống 

chỉ được sử dụng đến hết ngày 30/6 và từ 1/7, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, 

hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử 

(HĐĐT). 

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh 

không thuộc đối tượng ngừng sử dụng hóa đơn thì đăng ký sử dụng HĐĐT (bao 

gồm cả đăng ký HĐĐT bán tài sản công, HĐĐT bán hàng dự trữ quốc gia) 

thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT. 

Trường hợp sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền 

dịch vụ thì có thể đăng ký sử dụng HĐĐT thông qua hai phương thức. Cụ thể, 

đăng ký qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc đăng ký qua tổ 

chức cung cấp dịch vụ HĐĐT được Tổng cục Thuế ủy thác cung cấp dịch vụ 

HĐĐT có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ. 

Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức kết nối chuyển dữ liệu HĐĐT theo 

hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế thì đăng ký sử dụng HĐĐT thông qua 

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. 

Điểm thi đại học càng cao được cộng điểm ưu tiên càng ít 

Quy chế tuyển sinh đại học mới ban hành kèm 08/2022/TT-BGDĐT của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực từ ngày 22/7. Thông tư này có 

nhiều thay đổi đáng chú ý về chế độ cộng điểm ưu tiên cho thí sinh. 

Cụ thể, từ năm 2023, thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về 

điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) sẽ được được xác định 

điểm ưu tiên theo công thức: 

Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên. Như 

vậy, nếu tính điểm ưu tiên theo quy chế thi mới, thi sinh có tổng điểm càng cao 

thì càng được cộng ít điểm ưu tiên hơn. Ngoài việc giảm điểm ưu tiên cho các 

thí sinh có tổng điểm thi trên 22,5 điểm, quy chế thi mới còn giới hạn thời gian 

hưởng chế độ cộng điểm ưu tiên khu vực từ năm 2023. 

Theo đó, thí sinh chỉ được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy 

định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và thêm 1 năm kế tiếp. Thí 

sinh thi lại sau 2 năm tốt nghiệp THPT không còn được cộng điểm ưu tiên khu 

vực khi xét tuyển đại học nữa. 

Tăng mức phạt vi phạm về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 
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Ngày 6/6, Chính phủ ban hành 37/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung các 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ 

yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, có hiệu lực từ ngày 22/7. 

Trong đó, Nghị định 37 sửa đổi Nghị định 120/2013 quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu với nhiều điểm mới về mức 

phạt khi vi phạm trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 

Cụ thể, phạt tiền từ 10 – 12 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng 

thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra 

hoặc khám sức khỏe NVQS của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện 

mà không có lý do chính đáng (hiện nay quy định mức phạt từ 800 ngàn đồng 

đến 1,2 triệu đồng). 

Tăng mức phạt từ 2-4 triệu đồng lên mức từ 15 - 20 triệu đồng đối các 

hành vi nhằm trốn tránh NVQS dưới đây: Người được khám sức khỏe có hành 

vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh 

NVQS;  Đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2 triệu đồng 

cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức 

khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe NVQS nhằm 

trốn tránh NVQS (Hiện không quy định mức tiền dưới 2 triệu đồng). 

Đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe NVQS 

của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật 

NVQS mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt tiền từ 12 – 15 triệu đồng./. 
 

(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 9/2022 

------ 

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, 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 toàn quốc lần thứ 

XII; sáng kiến phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị. 

- Tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi 

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

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

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

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

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

kết quả “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022”, hoạt động cộng 
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đồng…Thông tin kết quả chấm kỳ thi tốt nghiệp kỳ thi THPT năm 2022; 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 chất, 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... 

- Cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin về tình hình dịch COVID-19 

và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và 

Nhân dân; tăng cường tuyên truyền qua các hình thức trực quan sinh động; qua 

mạng xã hội (Fanpage, Facebook, Zalo,...) do tổ chức Đoàn - Hội - Đội quản lý; 

thông qua các bản tin, tài liệu sinh hoạt chi Đoàn... 

- Tích cực tuyên truyền một số văn bản Luật, Nghị định, chính sách mới 

trên các lĩnh vực đời sống xã hội; giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên 

sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.Tiếp tục thông tin các chủ trương, kế 

hoạch, chương trình công tác Đoàn - Hội - Đội đến với đoàn viên, thanh niên. 

- Tiếp tục nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng, các thông tin dư luận 

xã hội, nhất là các thông tin dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội, thường 

xuyên báo cáo với lãnh đạo để xử lý kịp thời.  

- Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức hoạt động hưởng ứng các Ngày lễ kỷ 

niệm: Ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9); Ngày Phong 

trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9); Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn - Trưởng Ban 

Thường trực Quốc hội (19/9); Ngày Việt Nam trở thành thành viên Liên Hiệp 

Quốc (20/9); Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9); Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn 

(27/9)… 

- 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   


