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Phần 1 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 

Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay 

---------- 

 

Tổng kết 35 năm đổi mới, Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Công tác xây 

dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách 

mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”, những biểu 

hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ. 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng được thể hiện trên những 

khía cạnh sau: 

Về vai trò, vị trí của đạo đức cách mạng, Người luôn coi đạo đức là gốc, 

là nền tảng của người cách mạng; có đạo đức cách mạng mới hoàn thành sự 

nghiệp cách mạng vẻ vang. Theo Người: “Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là 

do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay là không”. Hay: “Cũng như 

sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, 

không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức 

thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. 

Người còn cho rằng, đạo đức cách mạng là động lực giúp chúng ta vượt 

qua mọi khó khăn, thử thách, luôn giữ được thái độ chất phác, khiêm tốn, giản 

dị, hòa mình với nhân dân chứ không mắc bệnh kèn cựa, quan liêu, kiêu ngạo, 

hủ hóa. 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức có mối quan hệ chặt chẽ với tài 

năng, trong đó đức là gốc. Điều đặc biệt trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức 

cách mạng không chỉ gắn với cá nhân mỗi người, đạo đức cách mạng còn tạo 

nên tính nhân văn của chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội tạo nên những con 

người sống có tình có nghĩa; có đạo đức cách mạng như cần, kiệm, liêm, chính, 

chí công vô tư; có kiến thức khoa học kỹ thuật; nhạy bén với cái mới và có tinh 

thần sáng tạo.  

Về những chuẩn mực đạo đức cách mạng cơ bản, trong tác phẩm Đạo đức 

cách mạng (1958), Hồ Chí Minh nói: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, 

cho cách mạng. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực 

hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân 

lao động lên trên, lên trước lợi ích của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ 

nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”. 

Theo đó, các chuẩn mực đạo đức cách mạng cơ bản là:  

Trung với nước, hiếu với dân, đây là phẩm chất bao trùm, quan trọng 

nhất. Theo Người, trung với nước hiếu với dân là yêu nước, nước ở đây là nước 

của dân, của toàn dân tộc chứ không phải của riêng ai, và chính mỗi người dân 

là những chủ nhân của nước. Hiếu với dân là phải biết yêu dân, kính dân, trọng 

dân, lấy dân làm gốc; đề cao tinh thần phục vụ nhân dân, có trách nhiệm trước 

dân, để dân tin, dân phục, dân yêu, dân ủng hộ, dân giúp đỡ. 
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Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đây là phẩm chất đạo đức trung 

tâm vì nó có trong tất cả các quan hệ của con người. Trong nhiều bài nói, bài 

viết, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ nội hàm của những phẩm chất đạo đức đó. Cần tức 

là tổ chức công việc, phân công lao động, bố trí đúng người đúng việc đúng tài 

năng, năng lực để ai cũng làm được việc và phát huy sở trường của mình. Kiệm 

là tiết kiệm toàn diện, mọi mặt như tài nguyên thiên nhiên, sức lao động, tiền 

của, thời gian... Liêm tức là luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công và của dân; 

không xâm phạm tài sản của Nhà nước, của nhân dân; không tham địa vị, tiền 

tài, không ham người tâng bốc mình. Chính là việc phải dù nhỏ mấy cũng làm, 

việc trái dù nhỏ mấy cũng tránh. Người cho rằng, có thể chia con người làm hai 

hạng là thiện và ác; chia công việc làm hai loại là chính và tà. Làm việc chính là 

người thiện, làm việc tà là người ác. Chí công vô tư là khi làm bất cứ việc gì 

cũng không nghĩ đến mình trước, mà phải nghĩ đến đồng bào, đến toàn dân, nêu 

cao chủ nghĩa tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân. 

Yêu thương, quý trọng con người, trong tư duy Hồ Chí Minh, lòng yêu 

thương con người bắt nguồn từ sự thấu hiểu, đồng cảm của những người cùng 

cảnh ngộ. Theo Hồ Chí Minh, Đảng và Chính phủ phải hết sức chăm nom đến 

đời sống nhân dân: “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ 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”. Lòng yêu thương con người phải biến thành hành 

động cách mạng đấu tranh để giải phóng con người; lòng yêu thương con người 

thể hiện ở việc trân trọng con người, quan tâm đến con người và chăm lo cho 

cuộc sống con người; lòng yêu thương con người còn thể hiện ở sự khoan dung, 

độ lượng. 

Tinh thần quốc tế trong sáng, đây là chuẩn mực đạo đức điều chỉnh quan hệ 

rộng nhất của con người. Là một phẩm chất đạo đức bắt nguồn từ bản chất của giai 

cấp công nhân và chế độ xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế trong sáng trước hết 

được thể hiện ở sự ủng hộ lẫn nhau giữa nhân dân lao động các nước khi có khó 

khăn, thiên tai, địch họa, chiến tranh, khi cần giúp đỡ, khi cần động viên. Sự giúp 

đỡ này chỉ trở thành tinh thần quốc tế khi vô tư trong sáng, không vụ lợi, không cào 

bằng, không điều kiện. Tinh thần quốc tế đó phải tạo ra sự đoàn kết, gắn bó giữa 

các nước, giữa nhân dân lao động các nước vì hòa bình, công lý và sự phát triển 

chung của nhân loại tiến bộ; đấu tranh cho sự bình đẳng các dân tộc; kiến tạo hòa 

bình thế giới, trên tinh thần “bốn phương vô sản đều là anh em”. Do đó, trong Di 

chúc, Người căn dặn: “Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc 

lực vào việc khôi phục khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa 

Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình”. 

Về các nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng, theo Người, cần phải tu 

dưỡng rèn luyện đạo đức suốt đời bởi lẽ “đạo đức cách mạng không phải trên 

trời sa xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng 

cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Mỗi giai 

đoạn cách mạng có những mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể đòi hỏi người cán 

bộ, đảng viên phải trau dồi, cố gắng, vươn lên để có những phẩm chất đạo đức 
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tương ứng. Không tu dưỡng, rèn luyện sẽ không theo kịp sự trưởng thành, đi lên 

của cách mạng, sẽ tụt hậu so với sự nghiệp chung của đất nước, dân tộc. 

Ngoài ra, cần phải “Nói đi đôi với làm”, nêu gương về đạo đức. Hồ Chí 

Minh thường căn dặn cán bộ, đảng viên nói ít làm nhiều, chủ yếu là hành động. 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nêu gương về đạo đức có vị trí hết sức quan trọng. 

Với cán bộ, đảng viên - những người từ nhân dân mà ra, nhưng lại có trách 

nhiệm hướng dẫn nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước, muốn hướng dẫn nhân dân thì phải có đức, có tài, được nhân 

dân tin yêu, mến phục. Người đã từng cảnh báo cán bộ, đảng viên: “Trước mặt 

quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu 

mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng 

dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. 

XÂY DỰNG, THỰC HIỆN CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH 

MẠNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN 

Việc xây dựng, thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, 

đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh chịu tác động đồng thời bởi 

nhiều yếu tố. Tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó 

lường; hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đứng trước nhiều 

khó khăn, thách thức. Việc điều chỉnh chiến lược và sự cạnh tranh gay gắt giữa 

các nước lớn khiến các nước nhỏ luôn phải ứng phó với những biến động khó 

lường. Kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực đời sống xã hội. Các vấn đề an ninh 

phi truyền thống, như: an ninh tài chính, an ninh mạng… ảnh hưởng lớn tới sự 

phát triển bền vững đất nước. 

Trong nước, sự nghiệp đổi mới tiếp tục đạt được những thành tựu đáng kể 

trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, kinh tế thị trường với việc lấy lợi ích làm 

động lực, nhấn mạnh lợi ích kinh tế, coi trọng lợi ích cá nhân đã đẩy một số cán 

bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu bản lĩnh, suy thoái về đạo 

đức, lối sống lao vào làm ăn kinh tế, bất chấp thủ đoạn, coi thường pháp luật, 

xem nhẹ giá trị đạo đức xã hội. Mặt trái của kinh tế thị trường cũng làm cho một 

bộ phận cán bộ, đảng viên sống xa dân, độc đoán chuyên quyền, tham nhũng, 

lãng phí, không giữ được đạo đức cách mạng. Hơn nữa, các thế lực thù địch, 

phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, trong đó, có 

việc tác động tấn công, dụ dỗ, mua chuộc một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu 

hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa”. 

Trước tình hình đó, Đảng ta đã ban hành các Nghị quyết Trung ương 4 khóa 

XI, XII, XIII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 

18-5-2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh với các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ. Điều đó 

đã tác động tích cực tới việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Tổng kết 35 năm đổi mới, Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Công tác xây 

dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách 
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mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”, những biểu 

hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ. Việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực 

hiện đồng bộ với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 

đảng viên”(8). Nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã chú trọng nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới lề lối làm việc; 

nghiêm khắc với mình hơn, giữ gìn đạo đức, lối sống; bước đầu tự sửa chữa 

khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi và các hoạt động trong công tác và trong 

cuộc sống của mình, của gia đình, vợ, chồng, con và người thân. 

Tuy nhiên, Đảng cũng nhận định: “Công tác rèn luyện, quản lý cán bộ, 

đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, còn thiếu chặt chẽ; có 

nơi còn buông lỏng sinh hoạt đảng, chất lượng sinh hoạt chưa cao, sinh hoạt chi 

bộ ở nhiều nơi vẫn còn hình thức; tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình 

còn yếu. Một số tổ chức cơ sở đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức chưa gương mẫu… Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, 

giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Một số cán bộ vi phạm đến mức phải kỷ 

luật, xử lý hình sự, trong đó có cả một số cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao. 

Trong điều kiện mới, để xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách 

mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần tập trung vào những 

vấn đề cơ bản sau: 

Thứ nhất, đề cao phẩm chất đạo đức “trung với nước, hiếu với dân”, luôn 

đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, tránh sa vào chủ nghĩa cá nhân. 

Mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay luôn nêu cao tinh thần trung thành tuyệt 

đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc. Đó là độc lập dân tộc gắn liền 

với chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu, lý tưởng đó là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn, 

vừa đáp ứng được các nhu cầu khách quan của dân tộc, vừa phù hợp với xu thế 

phát triển của thời đại. Ngoài ra, mỗi cán bộ, đảng viên luôn có ý thức giữ gìn sự 

đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị. Có tinh thần trách nhiệm cao đối 

với công việc; có lương tâm nghề nghiệp trong sáng, ra sức cống hiến nhiều nhất 

cho đất nước. Luôn luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc của nhân dân lên trên 

hết, lên trước hết lợi ích cá nhân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì 

dân mà hy sinh quên mình gương mẫu trong mọi việc. Luôn luôn tôn trọng và 

phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết kịp thời những nguyện vọng 

chính đáng của dân, khắc phục thói vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của 

nhân dân, chống bệnh quan liêu. Có tinh thần, nghị lực, ý chí vươn lên, quyết 

tâm vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sớm 

đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Thứ hai, thực hiện nghiêm lời dạy “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô 

tư”, “nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống”, nêu cao phẩm giá, nhân cách con 

người Việt Nam trong thời kỳ mới. 

Mỗi cán bộ, đảng viên dù ở đâu, ở cương vị nào cũng phải làm đúng chức 

trách, phận sự của mình. Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống buông thả, 
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hưởng thụ, vị kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói mà không làm, 

nói một đằng làm một nẻo. Muốn nói đi đôi với làm có hiệu quả thì cùng với 

tấm lòng trung thực, còn phải biết kết hợp giữa chủ trương, biện pháp đúng đắn 

và sự quyết tâm. Do đó, “chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm phải 20”, nghĩa 

là chủ trương đúng là rất quan trọng nhưng chưa đủ, phải có những biện pháp cụ 

thể và quan tâm tổ chức thực hiện để nói và làm có hiệu quả. Không chỉ vậy, cán 

bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu còn phải thực hiện tốt các quy định về 

trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu các cấp, cán bộ chức vụ càng 

cao càng phải gương mẫu. 

Thực hiện xây và chống trong rèn luyện đạo đức cách mạng thông qua các 

biện pháp như tự phê bình và phê bình. Kịp thời biểu dương những điển hình 

tiên tiến, những tấm gương về đạo đức, lối sống, đấu tranh với những biểu hiện 

lệch lạc và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống; phải tạo 

thành phong trào quần chúng rộng rãi tham gia xây và chống các biểu hiện suy 

thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, 

làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn 

vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền 

tài, danh vọng… 

Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thường 

xuyên “tự soi”, “tự sửa” và nêu cao danh dự, tự trọng của người đảng viên. Cán 

bộ, đảng viên phải giữ đời tư chính trực, trong sáng, không tự kiêu, tự đại... Đối 

với cán bộ lãnh đạo, quản lý phải loại bỏ thói tham vọng chức quyền, “tư duy 

nhiệm kỳ”, chạy theo danh lợi, địa vị, quyền hành, lạm dụng quyền hạn, chức vụ 

để chiếm đoạt của công, đục khoét của Nhà nước và nhân dân. 

Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù 

hợp với điều kiện mới và truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc để làm cơ sở 

cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi ứng xử 

trong công việc hằng ngày. 

Thứ ba, nêu cao chủ nghĩa nhân văn, sống có nghĩa, có tình, có trách nhiệm. 

Cán bộ phải có lòng tin vào nhân dân, coi “dân là gốc”. Với tinh thần: 

“Nước lấy dân làm gốc”. “Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền 

nhân dân”. Ngoài ra, cán bộ phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, giúp 

nhau tiến bộ. Muốn vậy, phải tự phê bình và phê bình chân thành, thường xuyên, 

nghiêm chỉnh, giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm để không 

ngừng tiến bộ. 

Giữ vững tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung trên cơ sở bảo đảm lợi 

ích tối cao của quốc gia - dân tộc, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, 

bình đẳng và cùng có lợi; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự 

chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ 

đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và 

thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế./. 

(Nguồn: Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương) 

(Link:https://www.tuyengiao.vn/theo-guong-bac/xay-dung-chuan-muc-dao-duc-

cua-can-bo-dang-vien-hien-nay-143576) 

https://www.tuyengiao.vn/theo-guong-bac/xay-dung-chuan-muc-dao-duc-cua-can-bo-dang-vien-hien-nay-143576
https://www.tuyengiao.vn/theo-guong-bac/xay-dung-chuan-muc-dao-duc-cua-can-bo-dang-vien-hien-nay-143576
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Phần 2: 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ DIỄN RA 

------- 

Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Mít tinh hưởng ứng 

 “Ngày động, thực vật hoang dã thế giới” 2023 

 

 
 

Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0Vc1gciL4kf

UU6AhdQ5Z72BRCTPBWhj2M3H4HW3FAUqvzEVh8RTvpeZ3rbgfJeeZYl 
 

Lễ phát động Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023 với chủ đề 

“Biên cương Tổ quốc tôi” 

 
 

Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02epA71WC

W8xwFiDh3VSvhk5uXbUNuugBEyVJnBbdzQ3t2j6LWCNeGWskoz7P6HrS2l 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0Vc1gciL4kfUU6AhdQ5Z72BRCTPBWhj2M3H4HW3FAUqvzEVh8RTvpeZ3rbgfJeeZYl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0Vc1gciL4kfUU6AhdQ5Z72BRCTPBWhj2M3H4HW3FAUqvzEVh8RTvpeZ3rbgfJeeZYl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02epA71WCW8xwFiDh3VSvhk5uXbUNuugBEyVJnBbdzQ3t2j6LWCNeGWskoz7P6HrS2l
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02epA71WCW8xwFiDh3VSvhk5uXbUNuugBEyVJnBbdzQ3t2j6LWCNeGWskoz7P6HrS2l
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Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” 

 

 
 

Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid024N3ypuQXj2kTb

o3PRfT2pGWgd2E11iDbRmT1R2zRgcWSqfV8MFscEYNFJdRyWXXDl 

 

 

Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

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

 

 
 

Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0iG8BZzDWcLhx

X4ya4MeKL8dLRf81fKWm7Y3upJXBoyiVpK3DEoDAYT8XTVknYsoZl 

 

 

 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid024N3ypuQXj2kTbo3PRfT2pGWgd2E11iDbRmT1R2zRgcWSqfV8MFscEYNFJdRyWXXDl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid024N3ypuQXj2kTbo3PRfT2pGWgd2E11iDbRmT1R2zRgcWSqfV8MFscEYNFJdRyWXXDl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0iG8BZzDWcLhxX4ya4MeKL8dLRf81fKWm7Y3upJXBoyiVpK3DEoDAYT8XTVknYsoZl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0iG8BZzDWcLhxX4ya4MeKL8dLRf81fKWm7Y3upJXBoyiVpK3DEoDAYT8XTVknYsoZl
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Tuổi trẻ Quảng Trị đồng loạt hưởng ứng Chặng 9 - Chương trình “Những 

bước chân vì cộng đồng” 

 

 
 

Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0pv56fGte7M

zCmHPvRwJRnQRis2umU3iWHD1Lq6DhQFFuv7FpyR3G7F1n37dAdTdnl 

 

Thiếu nhi Quảng Trị sôi nổi hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ 

niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” 

 

 
Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02c2rY3Q6U

moodCNH6Ud9iNE4n5k5JSihKsesptuHyAzVTN1bCKE1gCBVt1PbzES7Ul 

 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0pv56fGte7MzCmHPvRwJRnQRis2umU3iWHD1Lq6DhQFFuv7FpyR3G7F1n37dAdTdnl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0pv56fGte7MzCmHPvRwJRnQRis2umU3iWHD1Lq6DhQFFuv7FpyR3G7F1n37dAdTdnl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02c2rY3Q6UmoodCNH6Ud9iNE4n5k5JSihKsesptuHyAzVTN1bCKE1gCBVt1PbzES7Ul
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02c2rY3Q6UmoodCNH6Ud9iNE4n5k5JSihKsesptuHyAzVTN1bCKE1gCBVt1PbzES7Ul


10 
 

Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” lần thứ XV, năm 2023 

 

 
 

Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02bhdifjG9P2

sdsYVyPxULvza37DdijTQaQ6hXZF2nDaEpgBpuNX1C8KW4m2Y4EBWbl 
 

Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học học kỳ 

I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2022 – 2023 

 

 
 

Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0KUMRkA6o

CNdSXtCjDYBeuHgkADTobuA7MtS5JD21vZ7KLzPbQeD8rjP4Tph5GPudl 

https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02bhdifjG9P2sdsYVyPxULvza37DdijTQaQ6hXZF2nDaEpgBpuNX1C8KW4m2Y4EBWbl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02bhdifjG9P2sdsYVyPxULvza37DdijTQaQ6hXZF2nDaEpgBpuNX1C8KW4m2Y4EBWbl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0KUMRkA6oCNdSXtCjDYBeuHgkADTobuA7MtS5JD21vZ7KLzPbQeD8rjP4Tph5GPudl
https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0KUMRkA6oCNdSXtCjDYBeuHgkADTobuA7MtS5JD21vZ7KLzPbQeD8rjP4Tph5GPudl
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Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam của thanh thiếu nhi Quảng Trị 

 

 
 

Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0vSvuuUfPp

YKT7mKfx1JPCjNkJM4pAYdj5Tjv14kykDDB3LVFMhY8xZCmRqxkLo8Ll 
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Phần 3 

CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM THÁNG 03/2023 

--------- 

1. Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 và Mít tinh hưởng ứng 

“Ngày động, thực vật hoang dã thế giới”năm 2023. 

2. Đăng cai tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023 cấp 

Trung ương. 

3.Đăng cai Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm cấp 

Trung ương. 

4. Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên. 

5.Lễ trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” và Tuyên 

dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022. 

6. Liên hoan Câu lạc bộ, Đội, nhóm Tiếng Anh khối trường học tỉnh Quảng 

Trị lần thứ II, năm 2023. 

7. Tổ chức Liên hoan CLB Lý luận trẻ khối trường học năm 2023. 

8. Tổ chức chương trình Gặp mặt cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ. 

9.Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 

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

10. Ngày tuổi trẻ xung kích với chuyển đổi số, hỗ trợ người dân thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến. 

11. Ngày “Thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính”; 

“Ngày Chủ nhật xanh” và ngày “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn 

mới”. 

12. Ngày Đoàn viên và Ngày hội thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên Đoàn. 

13.Hưởng ứng Chương trình giao lưu giữa Ban Bí thư Trung ương Đoàn 

với đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước. 

14. Hướng ứng Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần 

thứ XII. 
 

Phần 4: 

THEO DÒNG LỊCH SỬ  

--------- 

1.Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913-

17/3/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 

- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về cuộc đời, sự nghiệp, quá trình 

hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Chu Huy Mân 

với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhân dân và Quân đội ta. 

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

thanh thiếu nhi cả nước về tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, lý tưởng 

cộng sản, đạo đức cách mạng của một nhà chính trị, quân sự song toàn, một vị 

tướng xuất sắc, suốt đời trung thành, tận tụy với Đảng, với nước, với dân; cần, 

kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; luôn có tinh thần tiến công, lạc quan cách 
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mạng, chủ động, quyết đoán và sáng tạo; hết lòng thương yêu đồng bào; có tinh 

thần quốc tế trong sáng, thủy chung. 

2. Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 - 26/3/2023) 

- Tuyên truyền, giáo dục và bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho đoàn viên, 

thanh thiếu nhi về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi 

trẻ Việt Nam; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng 

của tuổi trẻ; tuyên truyền về các tấm gương cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu 

biểu trên các lĩnh vực. 

- Tuyên truyền về các đóng góp của đoàn viên, thanh niên trong tham gia 

phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; 

đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ 

sống thanh niên” nhằm giáo dục thanh niên tự rèn luyện nâng cao đạo đức cách 

mạng, “quét sạch” chủ nghĩa cá nhân để trở thành người công dân có ích cho xã 

hội; nêu cao khát vọng cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc, cho nhân dân. 

- Tuyên truyền, đẩy mạnh việc triển khai hiện thực hóa thành công Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị 

quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, 

hiến kế cho Đoàn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội. 

- Triển khai các phong trào, chương trình, hoạt động truyền cảm hứng, cổ 

vũ, động viên thanh niên nâng cao tinh thần tự học tập, sáng tạo; phát huy vai trò 

của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng 

dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh 

thiếu nhi; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế 

của thanh niên. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi xây dựng lối sống văn 

minh, ứng xử văn hóa, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nghiêm chỉnh chấp hành 

Hiến pháp và pháp luật; tiếp tục triển khai phổ biến Luật Thanh niên 2020, triển 

khai các đề án của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 

2030, Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2030. 

3. Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3/3/1959 - 

3/3/2023) và 34 năm Ngày biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2023) 

- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về truyền thống 

vẻ vang của Bộ đội Biên phòng 64 năm qua; nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng 

của việc thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và các chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về biên giới, lãnh thổ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò của 

các cấp, các ngành và nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên 

giới, sự ổn định về quốc phòng an ninh, xây dựng nền Biên phòng toàn dân 

vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát 

triển, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng biên giới, bảo vệ vững 

chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. 
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- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, 

thanh thiếu nhi hiểu biết thêm về những hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến 

sĩ BĐBP trong công cuộc bảo vệ, gìn giữ bình yên cho Tổ quốc. 

4. Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3) 

- Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền 

và Hòa bình Quốc tế được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 hằng năm. Lịch sử ngày 

Quốc tế Phụ nữ 8-3 bắt đầu từ phong trào đấu tranh đòi quyền sống của nữ công 

nhân Mỹ. 

- Ngày 8/3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, 02 vị 

nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc, giành 

lại chủ quyền dân tộc. Niềm tự hào và ý chí vươn lên của phụ nữ Việt Nam một 

phần cũng có cội nguồn từ truyền thống dân tộc độc đáo đó. 

5.Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3) 

- Ngày 28 tháng 3 năm 1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất họp tại 

Ma Cao (Trung quốc), Đảng ta đã ra “Nghị quyết về đội tự vệ”. Đây là Nghị 

quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động 

của lực lượng tự vệ. Nghị quyết về Đội tự vệ đã khẳng định “Tự vệ đội càng 

mạnh thì tức là có điều kiện thuận lợi để sau này tổ chức du kích chiến tranh và 

vũ trang bạo động”. Đây là một dấu ấn quan trọng mở ra một thời kỳ mới, là tư 

tưởng chỉ đạo chiến lược của Đảng xuyên suốt qua các giai đoạn cách mạng. Có 

thể nói Nghị quyết về Đội tự vệ là khởi đầu của tư tưởng vũ trang toàn dân và tư 

tưởng chiến tranh nhân dân với phong trào toàn dân đánh giặc. 

- Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang (LLVT) quần chúng, là 

một bộ phận của LLVT nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 

sản Việt Nam; sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, địa phương và 

nhân dân, lực lượng DQTV đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, lập nhiều 

thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân 

tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. 

- Kế thừa và phát triển truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc qua 

hàng nghìn năm lịch sử, để đáp ứng đòi hỏi của cuộc cách mạng giải phóng dân 

tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày 28/3/1935, Đại hội đại biểu lần thứ I của 

Đảng đã ban hành Nghị quyết về đội tự vệ, chủ trương lập “Đội tự vệ công nông 

thường trực”. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định tư tưởng chỉ đạo chiến 

lược, xuyên suốt của Đảng về vũ trang toàn dân và chiến tranh nhân dân với 

phong trào toàn dân đánh giặc. Từ đó, ngày 28/3 hằng năm trở thành ngày 

truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV). 
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Phần 5 

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023  

--------  

Ngày 14/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 25- 

KH/TĐTN-PTTNvề việc Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023, 

với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

2. Yêu cầu 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục  

2. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng 

tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

2.1. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của 

thanh niên 

2.2. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên 

3. Tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập 

nghiệp, hội nhập quốc tế; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi 

3.1. Hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp 

3.2. Công tác quốc tế 

3.3. Hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi 

3.4. Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh 

niên 

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG QUY MÔ CẤP TỈNH VÀ ĐỒNG LOẠT 

1. Tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 và Mít tinh hưởng 

ứng “Ngày động, thực vật hoang dã thế giới” 2023. 

2. Đăng cai tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023 cấp 

Trung ương. 

3. Phối hợp Sở Nội vụ tham mưu tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ 

tịch UBND tỉnh với thanh niên. 

4.Tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” và 

Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022. 

5. Tổ chức Liên hoan Câu lạc bộ, Đội, nhóm Tiếng Anh khối trường học 

tỉnh Quảng Trị lần thứ II, năm 2023. 

6. Tổ chức Liên hoan CLB Lý luận trẻ khối trường học năm 2023. 

7. Tổ chức chương trình Gặp mặt cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ. 

8. Ngày 06-08/3/2023: Ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền 

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần 

thứ XIII (đồng loạt triển khai trên toàn tỉnh tới 100% Đoàn cơ sở). 
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9. Ra quân Ngày tuổi trẻ với chuyển đổi số, hỗ trợ người dân thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến (ngày 18/3 đồng loạt triển khai trên toàn tỉnh tới 100% Đoàn cơ 

sở). 

10. Tổ chức đồng loạt “Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ 

tục hành chính” (11/3); “Ngày Chủ nhật xanh” vào ngày (19/3) và ngày “Tình 

nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”(24/3). 

11. Ngày Đoàn viên và Ngày hội thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên Đoàn 

(26/3/2023). 

12. Triển khai đồng loạt các hoạt động hưởng ứng chương trình khác của 

Trung ương Đoàn: Chương trình giao lưu giữa Ban Bí thư Trung ương Đoàn với 

đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước (Ngày 18/3/2023); Cuộc thi tìm 

hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (Ngày 30/3/2023). 
 

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

 

 

KẾ HOẠCH 

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

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

--------  

Ngày 23/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 30- 

KH/TĐTN-XDĐvề việc TNghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyềnNghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, 

nhiệm kỳ 2022 - 2027, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI HỌC TẬP 

1. Cấp tỉnh 

1.1. Nội dung 

- Tiếp sóng hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 

XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo Kế hoạch số 06-KH/TWĐ-BTG, ngày 

27/01/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. 

- Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII. 

- Kết hợp học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn 

tỉnh lần thứ XIII với thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị,nhiệm vụ 

công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các địa phương, đơn vị. 

- Thảo luận và thống nhất nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến 

Nghị quyết Đại hội gắn liền với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch 

thực hiện của các cấp bộ Đoàn. 

1.2. Tài liệu tuyên truyền, học tập 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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- Văn kiện Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyếtĐại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

- Bài giảng Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 

2022 - 2027. 

1.3. Thời gian học tập: Từ ngày 04 - 06/3/2023. 

- Buổi sáng: Từ 08h00 - 11h30 

- Buổi chiều: Từ 14h00 - 17h00 

1.4. Hình thức học tập 

Tổ chức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến điểm cầu tại các huyện, thị, 

thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và các cơ sở Đoàn. 

1.5. Thành phần tham gia 

- Tại điểm cầu Tỉnh Đoàn:Tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh 

Đoàn, cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh Đoàn; lãnh đạo, cán bộ chuyên môn 

các đơn vị sự nghiệp. 

- Tại điểm cầucác huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc: Tập thể Ban 

Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ chuyên trách Đoàn cấp huyện và tương 

đương; Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở, Bí thư chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở. 

Mỗi đơn vị thành lập thêm không quá 2 điểm cầu cấp xã tại các xã vùng biên 

giới, vùng xa trung tâm huyện. 

1.6. Báo cáo viên 

- Cấp Trung ương: Các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn 

- Cấp tỉnh: Thường trực Tỉnh Đoàn, các đồng chí lãnh đạo các Ban, Văn 

phòng Tỉnh Đoàn. 

1.7. Khung chương trình 

- Giới thiệu đại biểu; 

- Phát biểu khai mạc hội nghị; 

- Tiếp sóng Hội ghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc 

lần thứ XII; 

- Quán triệt các nội dung trong Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII 

+ Chuyên đề 1: Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn;công tác quốc 

tế thanh niên; công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng và bảo 

vệ Đảng, hệ thống chính trị và công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; 

+ Chuyên đề 2: Các phong trào hành động cách mạng, các chương trình 

đồng hành với thanh niên; 

+ Chuyên đề 3: Công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 

thiếu niên, nhi đồng; 

+ Chuyên đề 4: Công tác tham mưu, chỉ đạo, thông tin tổng hợp, thi đua 

khen thưởng của Đoàn; hệ thống chương trình, đề án, lĩnh vực trọng tâm, khâu 

đột phá của nhiệm kỳ.  

+ Chuyên đề 5: Quán triệt Nghị quyết số 103/NQ-HĐND, ngày 

09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên Quảng Trị giai 

đoạn 2022 - 2030. 
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- Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra trực tuyến, đánh giá kết quả học tập, 

quán triệt Nghị quyết của cán bộ Đoàn; 

- Phát biểu kết luận hội nghị; 

- Kết thúc Hội nghị. 

2. Cấp huyện, cấp cơ sở 

- Thời gian:  

+ Cấp huyện: Hoàn thành trước ngày 15/3/2023, kéo dài trong 01 ngày.  

+ Cấp cơ sở: Hoàn thành trước 30/3/2023. 

- Địa điểm: Tổ chức tại địa phương, đơn vị.  

- Báo cáo viên: Thường trực các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc. 

- Nội dung:  

+ Thông tin về những vấn đề mới, quan trọng, cốt lõi trong Nghị quyết và 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 

XII, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII. 

+ Quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở. 

- Chương trình khung:  

+ Giới thiệu đại biểu, khai mạc Hội nghị; 

+ Quán triệt các nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn 

quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII và Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội; 

+ Quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở; 

+ Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết bằng hình 

thức phù hợp. 

+ Phát biểu kết luận Hội nghị của đồng chí Bí thư huyện, thị, thành Đoàn,  

Đoàn trực thuộc; Bí thư Đoàn cấp cơ sở. 

+ Kết thúc Hội nghị. 

4. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ lý luận trẻ, sinh hoạt 

báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn  

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn: yêu cầu 100% cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh 

triển khai sinh hoạt chủ điểm “Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII 

và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII - Hành động của tuổi 

trẻ”triển khai nội dung học tập, tuyên truyền Nghị quyết bằng các hình thức linh 

hoạt, sáng tạo, đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hấp dẫn, chú trọng ứng 

dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt với các nội dung cơ bản sau: 

+ Thông qua mục đích, ý nghĩa buổi sinh hoạt;  

+Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết; 

+ Kiểm tra đánh giá kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương 

trình hành động bằng hình thức phù hợp (Thi hái hoa dân chủ, hỏi đáp, sử dụng 

ứng dụng Google form hoặc các công cụ ứng dụng công nghệ thông tin khác). 
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+ Kết luận nội dung buổi sinh hoạt, chỉ đạo 100% đoàn viên thanh niên có 

hoạt động thiết thực thực hiện, đưa Nghị quyết và Chương trình hành động vào 

thực tiễn tại địa phương, đơn vị mình. 

- Chi đoàn tổ chức sinh hoạt để đoàn viên học tập, quán triệt Nghị quyết, 

hoàn thành trước ngày 15/4/2023.  

5. Công tác tuyên truyền 

Yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong trỉnh triển khai một số nội dung sau: 

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền thông qua các hoạt động của Đoàn: 

hội thi đội tuyên truyền thanh niên về Nghị quyết, thi viết, thi trắc nghiệm qua 

website; thi hỏi đáp trực tuyến qua mạng internet; sân khấu hóa…phù hợp với 

đối tượng, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.  

- Gắn hoạt động tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết với phát 

động các phong trào, công trình, phần việc thanh niên chào mừng thành công đại 

hội trong tuổi trẻ của các địa phương, đơn vị.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết đại hội trên internet và mạng xã hội; 

chia sẻ các ấn phẩm tuyên truyền trên các trang tin điện tử, mạng xã hội của các 

cấp bộ Đoàn.  

 

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

 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”  

(24/3/1963 - 24/3/2023)  

-------- 

 

Ngày 20/2/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 27- 

KH/TĐTN-TTNTH về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào 

“Nghìn việc tốt”, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

II. THỜI GIAN  

Từ ngày 20/02/2023 đến hết tháng 15/5/2023, trong đó tổ chức 5 tuần thi 

đua cao điểm kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” từ ngày 20/02/2023 

đến hết tháng 26/3/2023.  

III. NỘI DUNG  

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ 

cán bộ phụ trách Đội; các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng về ý nghĩa và giá 

trị của phong trào “Nghìn việc tốt”  

2. Phát động 5 tuần thi đua cao điểm gắn với đẩy mạnh triển khai chương 

trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”  

3. Sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng gắn với triển khai cuộc vận động “Mỗi  

tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”  

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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4. Triển khai cuộc thi ảnh Khoảnh khắc “Nghìn việc tốt” thiếu nhi hôm 

nay  

5. Triển khai Ngày hội sắc màu - Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi  

năm 2023 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Làm nghìn việc tốt”  

6. Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn” với chủ 

đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày”  

 

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

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” với chủ đề “Cùng em làm việc tốt 

mỗi ngày” và tuyên dương “Dũng sĩ nghìn việc tốt” cấp tỉnh  

giai đoạn 2021 - 2023 

-------- 

 

Ngày 01/3/2023, Hội đồng Đội tỉnhban hành Kế hoạch số 10-KH/HĐĐvề 

việc Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” với chủ đề “Cùng em làm việc tốt 

mỗi ngày” và tuyên dương “Dũng sĩ nghìn việc tốt” cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 

2023, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tham gia 

các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; rèn luyện sức khỏe chào 

mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 

26/3/2023). 

2.Tuyên truyền, giáo dục đội viên, thiếu nhi ôn lại truyền thống, ý nghĩa 

của 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”, tuyên dương những tập thể có thành 

tích xuất sắc trong phong trào “Nghìn việc tốt” và tuyên dương “Dũng sĩ nghìn 

việc tốt”tạo đợt thi đua sôi nổi trong thiếu nhi toàn tỉnh, giúp các em phát triển 

toàn diện mọi mặt; phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu 

ngoan Bác Hồ.  

3. Ngày hội được tổ chức trang trọng, vui tươi; tạo phong trào thi đua sôi 

nổi, thu hút đông đảo các em đội viên, thiếu nhi tham gia. 

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

1. Thời gian: Từ 08h00 - 10h30, ngày 25/3/2023 (Thứ Bảy). 

2. Địa điểm:Tại Liên đội Trường Tiểu học Đông Lễ, thành phố Đông Hà. 

3. Đại biểu 

- Thường trực Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ, 

Chính trị tư tưởng; 

- Lãnh đạoPhòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà; 

- Thường trực Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đồng chí Giáo viên, TPT Đội trên địa bàn thành phố Đông Hà; 

- Các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng; 

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html
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- Giáo viên, đội viên, thiếu nhi Liên đội Trường Tiểu học Đông Lễ, thành 

phố Đông Hà. 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Ổn định tổ chức; 

2. Hoạt náo đầu giờ; 

3. Văn nghệ chào mừng; 

4. Chào cờ; 

5. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu; 

6. Phát biểu của Thường trực Hội đồng Đội tỉnh; 

7. Trao tặng phòng máy tính cho Trường Tiểu học Đông Lễ; 

8. Trao tặng Công trình “Sân chơi thiếu nhi” cho Liên đội Trường tiểu 

học Đông Lễ; 

9. Tuyên dương “Dũng sĩ nghìn việc tốt”cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2023; 

10. Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực 

hiện phong trào “Nghìn việc tốt” giai đoạn 2021 - 2023. 

11. Đội viên, thiếu nhi đồng diễn Flashmob với chủ đề “Cùng em làm việc 

tốt mỗi ngày”; 

12.Đại biểu thực hiện nghi thức bàn giao công trình sân chơi, tham quan 

phòng máy, tổ chức các trò chơi giân gian; 

13.Kết thúc Chương trình. 

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

 
 

 

CÔNG VĂN 

Về việc triển khai công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên 

chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sử dụng ma túy 

-------- 

 

Ngày 07/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành công văn số 181-

CV/TĐTN-XDĐ về việc triển khai công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh 

thiếu niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sử dụng ma túy, với 

những nội dung cụ thể như sau: 

1.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, ngăn ngừa, phòng 

chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, vận động thanh thiếu 

niên có nguy cơ vi phạm pháp luật đang cư trú, sinh hoạt trên địa bàn dân cư 

tham gia các hoạt động do Đoàn - Hội tổ chức, kết nạp những thanh niên đã tiến 

bộ vào tổ chức Hội, tổ chức Đoàn. 

2.Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, chỉ đạo cấp cơ sở khảo sát thanh 

thiếu niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sử dụng ma túy; phối 

hợp với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm tháo gỡ những vướng 

mắc, khó khăn cho cơ sở trong quá trình thực hiện; vận động các doanh nghiệp, 

các cơ sở sản xuất, làng nghề truyền thống và các nguồn lực xã hội hóa khác 

trên địa bàn tham gia tặng quà, đăng ký hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc 
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làm cho các đối tượng nhận giúp đỡ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn cơ sở triển khai thực hiện. 

3. Phối hợp ngành Công an cùng cấp và đăng ký cảm hóa thanh thiếu niên 

chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sử dụng ma túy (theo mẫu đính 

kèm)đảm bảo 100% đoàn xã, phường, thị trấn phối hợp cảm hoá, giúp đỡ được ít 

nhất 01 thanh niên chậm tiến gửi về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (qua Ban Xây 

dựng Đoàn Tỉnh Đoàn, email: banxaydungdoanqt@gmail.com) trước ngày 

28/02/2023. Báo cáo kết quả hoạt động về Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh Đoàn qua các 

báo cáo định kỳ. 

 

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

 

 

CÔNG VĂN 

Về việc tiếp tục triển khai một số nội dung trọng tâm, học kỳ II,  

năm học 2022 - 2023 

-------- 

 

Ngày 01/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 176-

KH/TĐTN-TTNTH về việc Về việc tiếp tục triển khai một số nội dung trọng 

tâm, học kỳ II, năm học 2022 - 2023, với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối với Chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam, rèn đức luyện tài, dẫn dắt 

tương lai”: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ghi nhận, biểu dương các đơn vị đã chủ 

động, tích cực tuyên truyền, triển khai có hiệu quả Chương trình “Tuổi trẻ Việt 

Nam, rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” thông qua Cuộc thi nhảy - “Lead with 

Lof dance festival”và Cuộc thi tranh biện “Lead with Lof Scholar Cup”.Đồng 

thời đề nghị các đơn vị chưa triển khai có hiệu quả Chương trình cần tiếp tục 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đôn đốc chỉ đạo 100% Đoàn trường học triển 

khai Chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam, rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” theo 

yêu cầu tại Kế hoạch số 08-KH/TĐTN-TTNTH, ngày 09/11/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn. (Có phụ lục số liệu kèm theo) 

2. Đối với Liên hoan các Câu lạc bộ Lý luận trẻ khối trường học năm 

2023: Đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn tiếp tục đẩy mạnh 

công tác tuyên truyềnsâu rộng về mục đích và ý nghĩa của Liên hoan CLB Lý 

luận trẻ khối THPT trên các phương tiện truyền thông, website, mạng xã hội của 

địa phương, đơn vị; tập trung hướng dẫn, chỉ đạo Đoàn Trường THPT, THCS 

&THPT, Trung tâm GDNN & GDTX tham gia ít nhất 01 bài dự thi tại vòng sơ 

loại Liên hoan các Câu lạc bộ Lý luận trẻ khối trường học năm 2023. 

3. Đối với triển khai Mô hình “Đảng viên tuổi 18”: Đề nghị Ban Thường 

vụ các huyện, thị, thành Đoàn tiếp tục chỉ đạo 100% các Đoàn trường THPT, 

THCS&THPT, Trung tâm GDNN&GDTX tập trung đẩy mạnh công tác phát 

hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong các 

Trường THPT theo Hướng dẫn số 42-HD/TĐTN-XDĐ, ngày 27/5/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn; phấn đấu mỗi huyện, thị, thành Đoàn giới thiệu từ 01 - 

mailto:banxaydungdoanqt@gmail.com
http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html


23 
 

02 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp. Đối với những Đoàn Trường 

trong năm học 2021 - 2022 đã giới thiệu kết nạp được đảng viên thì phấn đấu 

giới thiệu, kết nạp bằng hoặc vượt so với kết quả năm học 2021 - 2022. 

 

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

 

 

 

Phần 6 

TUỔI TRẺ THAM GIA QUẢNG BÁ VĂN HÓA, LỊCH SỬ, 

DU LỊCH, TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

       ------- 

 

1.  Thánh địa Đức Mẹ La Vang 

Mỗi dịp 15/8 hàng năm, có hàng ngàn tín đồ Công giáo, du khách thập 

phương đến Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang (Quảng Trị) để hành 

hương, tham quan. Người hành hương tin rằng, đến với Đức Mẹ La Vang là đến 

bến bờ bình an trong tâm hồn... 

Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, còn được gọi là "Vương cung 

thánh đường Đức Mẹ La Vang" nằm trong khu vực xưa gọi là Dinh Cát. 

Sở dĩ gọi là Dinh Cát bởi vào đời chúa Nguyễn Hoàng vào Nam thế kỷ 

XVI vùng này gọi là Dinh Cát tức Dinh xây trên một vùng đất cát có khi gọi là 

Cát Dinh.  

Ngày nay Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang thuộc xã Hải Phú 

huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị. 

Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang cách Thành Cổ Quảng Trị 

chừng 6km và cách TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế" khoảng 60km. Trung tâm 

Hành hương Đức Mẹ La Vang là trung tâm Thánh Mẫu toàn quốc của Giáo hội 

Công giáo Việt Nam. Mỗi năm có hàng ngàn cho đến hàng triệu tín đồ đạo Công 

giáo về hành hương. 
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Có nhiều truyền thuyết về tên gọi La Vang, trong đó có 02 truyền thuyết 

được lưu truyền cho tới ngày nay. Dưới thời vua Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn có 

chính sách chống đạo Công Giáo. Cho nên để tránh sự trừng phạt của nhà Tây 

Sơn, nhiều giáo dân ở vùng Quảng Trị đã chạy lên vùng đất này. 

Đây là khu vực đồi núi hẻo lánh nên để liên lạc với nhau được thì họ phải 

"la" lớn, mà "la" lớn thì "vang". Cái tên La Vang ra đời từ đó. 

 

https://danviet.vn/la-vang-trung-tam-hanh-huong-lon-nhat-cua-dao-cong-

giao-viet-nam-nam-o-tinh-nao-20210721121418298.htm 

2. Trằm Trà Lộc 

Trằm Trà Lộc (Hải Lăng,Quảng Trị) nổi danh khắp chốn bởi vẻ nguyên 

sơ tuyệt đẹp với hệ sinh thái phong phú đã tồn tại hàng trăm năm nay. 

Cách Quốc lộ 1A chừng 5km về phía Đông Nam, trằm Trà Lộc (Hải 

Xuân, Hải Lăng) là một đầm nước rộng khoảng 10ha, nằm trong khuôn viên 

Khu du lịch sinh thái Trà Lộc, xung quanh là rừng nguyên sinh và thảm thực vật 

rộng 100ha xanh mướt bốn mùa. Trằm ở giữa vùng đồng bằng ruộng trũng và 

tiếp giáp giữa đồi rú cát của các xã Hải Vĩnh, Hải Thiện và Hải Quy của huyện 

Hải Lăng. Đây là nơi hội tụ, thẩm thấu của các mạch, luồng, lạch nước ngầm ở 

các cồn cát trong vùng dẫn về. Điều đặc biệt, khu du lịch sinh thái này được 

người dân và chính quyền bảo vệ nghiêm ngặt nên vào những ngày bình thường, 

không ai được đánh bắt cá hay chặt cây, hái sen tại trằm. 

Một lần đặt chân đến trằm Trà Lộc, du khách sẽ được hòa mình vào khung 

cảnh thiên nhiên trữ tình thơ mộng và chắc chắn như đang lạc vào chốn bồng lai 

tiên cảnh vậy. Bao quanh hồ nước là từng cụm rừng với bạt ngàn cây lớn nhỏ, có 

khoảng hơn 100 loài thực vật, trong đó có nhiều loại thuộc nhóm quý. 

Trên mặt hồ, hoa sen, hoa súng đua nhau nở rộ. Vào những ngày hè nóng 

bức, tầng tầng lớp lớp cây xanh như chiếc ô khổng lồ che khuất ánh nắng mặt 

trời để cho du khách tha hồ dạo chơi, thưởng ngoạn. Chiều tà, từng tia nắng len 

lỏi qua các kẽ lá tạo nên sự lung linh huyền ảo, khí trời mát lành lại hòa quyện 

với hương sen, hương lúa nồng đượm, cảnh sắc ấy dễ gây lòng nhung nhớ cho 

khách thập phương. 

 

 
 

https://danviet.vn/la-vang-trung-tam-hanh-huong-lon-nhat-cua-dao-cong-giao-viet-nam-nam-o-tinh-nao-20210721121418298.htm
https://danviet.vn/la-vang-trung-tam-hanh-huong-lon-nhat-cua-dao-cong-giao-viet-nam-nam-o-tinh-nao-20210721121418298.htm
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Trằm Trà Lộc nổi danh khắp chốn, như một thứ “đặc sản” tuyệt phẩm mà 

thiên nhiên ban tặng cho người dân miền gió lào cát trắng 

Các bậc cao niên trong làng kể rằng, trong những năm kháng chiến, khu 

vực trằm Trà Lộc được chọn làm căn cứ địa cách mạng và trạm phẫu thuật tiền 

phương phía nam Quảng Trị. Không ít bom đạn đã dội xuống mảnh đất này, 

nhất là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện nơi đây vẫn còn lưu 

lại nhiều điểm di tích lịch sử, văn hóa, các đình miếu… từng là dấu tích hoạt 

động của bộ đội ta. 

Với phong cảnh hữu tình gồm nhiều loại cây rừng tự nhiên lâu năm cùng 

hồ sen và nhiều cá thể động vật hoang dã trú ngụ…khu du lịch sinh thái trằm 

Trà Lộc là điểm đến vui chơi hữu ích, thú vị cho du khách gần xa trong những 

dịp lễ của quê hương, đất nước. Ngồi trong những chòi tranh mát rượi, ta có thể 

thỏa thích nhìn ngắm những chú khỉ chạy nhảy đùa nghịch trên cây, lắng nghe 

tiếng chim hót véo von trong không gian tĩnh lặng, yên bình. 

 

https://tinhuyquangtri.vn/ve-quang-tri-ghe-tram-tra-loc 

https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-no-nuc-tray-hoi-pha-tram-bat-ca-sau-2-

nam-gian-doan-do-dich-benh-post967550.vov 

 

 

 

Phần 7 

THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT 

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 3/2023 

------- 

 

1. Điều kiện cấp giấy phép tài nguyên nước 

Nghị định 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/02/2023 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước có hiệu lực từ ngày 

20/3/2023. 

Trong đó, Nghị định nêu rõ quy định về điều kiện cấp giấy phép tài 

nguyên nước (Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; giấy phép 

thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất) phải đáp 

ứng các điều kiện sau đây: 

1- Đã hoàn thành việc thông báo, lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ 

chức, cá nhân có liên quan theo quy định. 

2- Có đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch về tài nguyên nước, quy 

hoạch tỉnh, quy định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, quy hoạch chuyên 

ngành có liên quan đã được phê duyệt hoặc phù hợp với khả năng nguồn nước 

nếu chưa có các quy hoạch và quy định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. 

Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định 

lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án, báo cáo phải bảo đảm đầy đủ, rõ 

ràng, chính xác và trung thực. 

https://tinhuyquangtri.vn/ve-quang-tri-ghe-tram-tra-loc
https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-no-nuc-tray-hoi-pha-tram-bat-ca-sau-2-nam-gian-doan-do-dich-benh-post967550.vov
https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-no-nuc-tray-hoi-pha-tram-bat-ca-sau-2-nam-gian-doan-do-dich-benh-post967550.vov
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Phương án thiết kế công trình hoặc công trình khai thác tài nguyên nước 

phải phù hợp với quy mô, đối tượng khai thác và đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài 

nguyên nước, môi trường. 

3- Đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước mặt có xây dựng hồ, đập 

trên sông, suối phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm b khoản 2 Điều 53 

của Luật Tài nguyên nước, điều kiện quy định tại (1) và (2) nêu trên và các điều 

kiện sau đây: 

Có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để vận hành hồ chứa, quan trắc, 

giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước; phương án quan trắc khí tượng, 

thủy văn, tổ chức dự báo lượng nước đến hồ để phục vụ vận hành hồ chứa theo 

quy định đối với trường hợp chưa có công trình; có quy trình vận hành hồ chứa; 

có thiết bị, nhân lực hoặc có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân có đủ năng lực để 

thực hiện việc vận hành hồ chứa, quan trắc, giám sát hoạt động khai thác, sử 

dụng nước, quan trắc khí tượng, thủy văn và dự báo lượng nước đến hồ để phục 

vụ vận hành hồ chứa theo quy định đối với trường hợp đã có công trình. 

Nghị định nêu rõ, trường hợp thăm dò, khai thác, sử dụng nước mà chưa 

có giấy phép tài nguyên nước, cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định cấp 

giấy phép khai thác, sử dụng nước khi đáp ứng các điều kiện cấp phép theo quy 

định trên. 

Việc xử lý các hành vi vi phạm do thăm dò, khai thác, sử dụng nước 

không có giấy phép tài nguyên nước thực hiện theo quy định của pháp luật về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. 

2.Từ ngày 1/3/2022 tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người 

lao động 

Theo Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm 

việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại có hiệu lực từ ngày 

1/3/2023, mức bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và 

có giá trị bằng tiền như sau: 

- Mức 1: 13.000 đồng (tăng 3.000 đồng); 

- Mức 2: 20.000 đồng (tăng 5.000 đồng); 

- Mức 3: 26.000 đồng (tăng 6.000 đồng); 

- Mức 4: 32.000 đồng (tăng 7.000 đồng). 

Đối với người lao động đủ điều kiện hưởng bồi dưỡng thì mức bồi dưỡng 

cụ thể theo từng nghề, công việc được quy định tại Phụ lục I của Thông tư 

24/2022/TT-BLĐTBXH và được áp dụng theo thời gian làm việc tương ứng như 

sau: 

- Nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm 

việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng; 

- Nếu làm dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì 

được hưởng nửa định suất bồi dưỡng; 

- Trong trường hợp người lao động làm thêm giờ, định suất bồi dưỡng 

bằng hiện vật được tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên.  
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3.Hướng dẫn quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt 

động lễ hội 

Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho 

công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, 

có hiệu lực thi hành từ ngày 19/3/2023. 

Thông tư 04/2023/TT-BTC quy định rõ về tiếp nhận tiền công đức, tài trợ. 

Theo đó, mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương 

mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di 

tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán 

điện tử. 

Người đại diện cơ sở tín ngưỡng tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp 

nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di 

tích và hoạt động lễ hội, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo, pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác có liên quan.  

4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính 

Thông tư số 11/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Hội đồng 

quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng 

quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính có hiệu lực từ 

ngày 31/3/2023. 

Theo Thông tư, cơ cấu Hội đồng quản lý gồm: Đại diện cơ quan quản lý 

cấp trên của đơn vị sự nghiệp công lập, gồm đại diện của bộ, cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập 

mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ 

quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có); người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công 

lập; viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập; đại diện tổ chức, đơn vị liên quan. 

Số lượng thành viên Hội đồng quản lý từ 05 đến 11 người, gồm Chủ tịch 

Hội đồng quản lý, Thư ký Hội đồng quản lý và các thành viên Hội đồng quản lý. 

Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, Hội đồng quản lý có thể có Phó Chủ tịch Hội đồng 

quản lý. Số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản lý của từng đơn vị sự 

nghiệp công lập cụ thể do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề 

án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập quyết định. 

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý không quá 05 năm. 

5. Từ 15/3, 7 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực KH&CN tại 

địa phương 

Thông tư 20/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 

Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương có 

hiệu lực từ ngày 15/3/2023. 

Thông tư nêu rõ, danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực 

KH&CN tại địa phương bao gồm 

1- Quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ: 

+ Tiếp nhận, xử lý hồ sơ xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, 

đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 
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+ Tiếp nhận, xử lý hồ sơ thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

+ Kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; 

+ Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ. 

2- Thẩm định, giám định công nghệ dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ: 

+ Thẩm định, giám định công nghệ dự án đầu tư theo quy định pháp luật; 

+ Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, cấp giấy 

chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ. 

3- Hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân: 

+ Quản lý và thực hiện việc tiếp nhận khai báo, thẩm định an toàn, cấp 

giấy phép, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức 

xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; 

+ Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở 

X- quang chẩn đoán trong y tế. 

4- Hoạt động sở hữu trí tu 

Thẩm định cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở 

hữu công nghiệp theo quy định pháp luật. 

5- Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 

+ Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giấy phép trong 

lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định; 

+ Thẩm định cấp giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải 

thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân; Thẩm định hồ sơ 

đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia của tổ chức, doanh nghiệp 

bước Hội đồng sơ tuyển. 

6- Thẩm định, cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; Giấy chứng nhận doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ. Thẩm định hồ sơ thành lập tổ chức khoa học và công 

nghệ; cấp giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức 

khoa học và công nghệ. 

7- Hợp tác, trao đổi khoa học và công nghệ có yếu tố nước ngoài. 

Thông tư nêu rõ thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công 

chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc nêu trên là từ đủ 02 

năm đến 05 năm. 

6. Danh mục, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh 

vực thông tin và truyền thông 

Thông tư 01/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông 

(TT&TT) quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

trong lĩnh vực TT&TT tại chính quyền địa phương có hiệu lực từ 17/3/2023. 

Thông tư nêu rõ danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực 

TT&TT tại chính quyền địa phương bao gồm lĩnh vực: Báo chí; Phát thanh, 

Truyền hình và Thông tin điện tử; Xuất bản, In và Phát hành; Bưu chính; Công 

nghệ thông tin. 
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Thông tư quy định, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 

03 năm (36 tháng) đến 05 năm (đủ 60 tháng) không bao gồm thời gian tập sự, 

thử việc. 

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có văn bản 

điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định. 

7. 10 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý ngành Ngân hàng 

Thông tư 21/2022/TT-NHNN hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 

và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc lĩnh vực Ngân hàng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2023. 

Thông tư nêu rõ 10 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng gồm: 

- Chủ tịch Hội đồng quản lý; 

- Thành viên Hội đồng quản lý; 

- Tổng giám đốc; 

- Phó Tổng giám đốc; 

- Trưởng phòng và tương đương; 

- Phó Trưởng phòng và tương đương; 

- Giám đốc chi nhánh; 

- Phó giám đốc chi nhánh; 

- Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Chi nhánh; 

- Phó trưởng phòng và tương đương trực thuộc Chi nhánh. 

 
(Nguồn:https://baochinhphu.vn/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-3-2023-

102230228175834047.htm) 
 

Phần 8 

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 4/2022 

------ 

- Tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và 

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

TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết và Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết 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 các cấp và văn kiện 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; sáng kiến phát triển kinh tế - xã hội địa 

phương, đơn vị. 

- Tuyên truyền ý nghĩa, kết quả các hoạt động của Tháng Thanh niên năm 

2023 và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm xây dựng và trưởng thành 

của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) gắn với phong trào hành 

động cách mạng của Đoàn, những tấm gương cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu 

qua các thời kỳ… 
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- Tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi), Chiến lược 

phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, Nghị quyết Phát triển 

thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2030. 

- 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 Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch); 116 năm Ngày sinh Tổng Bí 

thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2023); Ngày Sách Việt Nam (21/4) và các 

phương pháp phát triển văn hóa đọc hiệu quả trong đoàn viên, thanh niên; 153 

năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2023); 47 năm Ngày Tổng tuyển cử 

bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (25/4/1976 - 25/4/2023); 25 năm Ngày 

mất Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2023); 48 năm Ngày giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)… 

- 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”, “Mỗi ngày một tin tốt, một câu chuyện hay, một hình ảnh 

đẹp về QT” trên Website hoặc Fanpage của đơn vị. 

BAN XÂY DỰNG ĐOÀN 

TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ   


