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TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM 

*** 

 

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 01,02/2020 

----------- 

I. TIN TỨC, SỰ KIỆN 

-------- 

Quảng Nam nhận cờ thi đua xuất sắc trong công tác 
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 

 
Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và 
phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. 
  

  

 

  

Sáng ngày 22/12, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ sáu, khóa XI đã bế mạc sau 

hai ngày làm việc. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ 

Đoàn; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam 

đồng chủ trì Hội nghị. 
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Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến giải trình của Ban Chấp 

hành TƯ Đoàn đối với các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Đoàn lần thứ sáu, khóa 

XI; khen thưởng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. 

Cũng tại phiên Bế mạc đã kiện toàn bầu bổ sung 3 ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn 

gồm: đồng chí Ngô Thế Hoàn - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, đồng chí Bùi Hoàng Nam - Bí thư 

Tỉnh Đoàn Khánh Hòa và đồng chí Trần Việt Cường - Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đoàn; 8 ủy 

viên Ban Chấp hành và 02 ủy viên Ban Kiểm tra TƯ Đoàn. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí 

thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đánh giá Năm Thanh niên tình nguyện 2019 

đã chọn đúng và trúng chủ đề, tạo được nhiều cảm xúc, cảm hứng và những kết quả đáng ghi 

nhận. Phong trào thanh niên tình nguyện có sự đầu tư mang lại giá trị mới, thể hiện ở 3 nội dung: 

quy mô được mở rộng; sự lan tỏa, phát huy vai trò dẫn dắt của tổ chức Đoàn; chất lượng hoạt 

động tình nguyện, số lượng công trình, phần việc thanh niên tăng lên. 

  

 

 Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn phát biểu kết luận tại Hội nghị 

  

Năm 2019 cũng ghi nhận sự thành công trong công tác giáo dục của Đoàn. Các sự kiện lớn của 

Đảng, của dân tộc đã được các cấp bộ Đoàn xem là cơ hội để giáo dục lý tưởng cách mạng cho 
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thanh thiếu nhi, tiêu biểu như:  đợt hoạt động Tuổi trẻ nhớ lời Di chúc theo chân Bác; “Tuổi trẻ 

Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”… Tổ chức Đoàn các cấp đã tận dụng những giá trị tích cực 

của mạng xã hội để tuyên truyền bằng trực quan sinh động đạt hiệu quả cao. Năm 2019 chỉ tiêu 

kết nạp đoàn viên mới đã đạt và vượt, đây là chỉ tiêu mà nhiều năm trước không hoàn thành. 

Nói về nhiệm vụ của năm 2020, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh, đây là năm có nhiều sự 

kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước, dân tộc. Ban chấp hành Trung ương Đoàn thống 

nhất sẽ có 4 đợt hoạt động lớn của Đoàn gắn với 4 sự kiện lớn của đất nước, đó là: kỷ niệm 90 

năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm 

Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Đề cập đến một số sự kiện, hoạt động quan trọng khác trong năm 2020 như: Việt Nam làm Chủ 

tịch ASEAN; sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 của Đoàn; sơ kết Chỉ thị 42 về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế 

hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; tổng kết 10 năm  thực hiện quy chế cán bộ Đoàn… đồng chí Lê 

Quốc Phong lưu ý, cần có sự chuẩn bị, vào cuộc sớm để đạt hiệu quả cao nhất. 

Đề cập đến chủ đề công tác năm 2020 được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn thống 

nhất là: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề 

nghị các cấp bộ Đoàn làm tốt công việc giáo dục lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin và biến lý 

tưởng cách mạng của đoàn viên, thanh niên thành hành động cụ thể.   



 

            TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM  

  
 

 

BẢN TIN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 01-02/2020                                          TRANG  | 5 

 

 

 

 



 

            TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM  

  
 

 

BẢN TIN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 01-02/2020                                          TRANG  | 6 

 

 

 Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc cho các đơn 

vị 

  

Dịp này, Ban chấp hành Trung ương Đoàn quyết định tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 37 tỉnh, 

thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; tặng Bằng khen cho 22 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc; 8 

đơn vị tiên tiến và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi năm 2019. 

  

 

Đồng chí Lê Quốc Phong chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào BTV Trung 

ương Đoàn 
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 Đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng các đồng chí được 

bầu bổ sung vào BCH T.Ư Đoàn 
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Các đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc và tiên tiến trong công tác đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi nhận Bằng khen BCH TƯ Đoàn tại Hội nghị. 
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Công nhận 20 ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh 
năm 2019 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4179/QĐ-UBND công nhận và công bố ý tưởng 
khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh năm 2019. Theo đó, có 20 ý tưởng của 20 tác giả/nhóm tác 
giả được công nhận. 

 

 

Sản phẩm bánh chưng bà Ba Hội trưng bày tại Techfest quốc gia 2019. Ảnh: H.T.T.T 

 

Đó là các ý tưởng: bánh chưng bà Ba Hội của nhóm tác giả Phạm Thị Hội và Huỳnh Thị Thu 

Thủy, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ; xây dựng Nhóm trẻ độc lập tư thục mầm non Ngôi nhà 

nhỏ và Trung tâm Phát triển kỹ năng & khoa học STEAM của Nguyễn Thị Hồng Sanh, phường 

An Mỹ, TP.Tam Kỳ; trà túi lọc từ dược liệu Hà Vy của Lương Nguyên Hà, xã Trà Mai, Nam Trà 

My. 

  

Kinh doanh các sản phẩm làm từ bẹ chuối và mo cau của Phan Quang Dự, xã Tiên Lộc, Tiên 

Phước; túi gội đầu thảo dược của Trần Thị Thủy Tiên, thị trấn Tân An, Hiệp Đức; heo thảo mộc 

xứ Quảng của Huỳnh Đức Tường, xã Tam Thái, Phú Ninh; tái sử dụng bã cà phê làm mỹ phẩm 

thiên nhiên của Nguyễn Thị Mẫn Vy, số 399 Hai Bà Trưng, TP.Hội An. 

  

Mô hình du lịch homestay Cơ Tu của Clâu Lanh, xã A Ting, Đông Giang; sản xuất nấm đông 



 

            TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM  

  
 

 

BẢN TIN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 01-02/2020                                          TRANG  | 10 

 

 

trùng hạ thảo trên nguồn cơ chất tổng hợp của Nguyễn Thành Luận, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ; 

khôi phục phát triển nghề truyền thống trồng dâu - nuôi tằm - ươm tơ - dệt lụa gắn với du lịch trải 

nghiệm làng nghề Mã Châu của Trần Thị Yến, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên. 

  

Hương bột - phát triển cùng nông dân của Lê Thị Hương, phường Vĩnh Điện, Điện Bàn; sản xuất 

nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao của HTX Nông nghiệp thanh niên Thăng Bình, xã Bình 

Nguyên, Thăng Bình; hải sản khô Cô Kiệu của Phạm Thị Ly Na, xã Tam Hải, Núi Thành; mô hình 

trồng nấm sạch khép kín của Nguyễn Chương, xã Điện Thắng Nam, Điện Bàn. 

  

The Cham Village của Lê Thị Bích Công, xã Tân Hiệp, TP.Hội An; du lịch sinh thái gắn kết cam 

bản địa Tây Giang của Ríah Dung, xã A Tiêng, Tây Giang; dịch vụ đi chợ thuê, bảo vệ thương 

hiệu thực phẩm sạch và truy xuất nguồn gốc của Bùi Thị Tuyết Nhung, phường An Phú, TP.Tam 

Kỳ; nuôi ruồi lính đen làm thức ăn hữu cơ trong chăn nuôi của Nguyễn Chánh Tín, xã Quế Lưu, 

Hiệp Đức; dầu mè dinh dưỡng sống sạch của Nguyễn Thị Tố Nga, xã Tiên Cẩm, Tiên Phước; 

phát triển dược liệu quý Mười Cường của Hồ Thị Mười, xã Trà Mai, Nam Trà My. 

  

Theo quyết định của UBND tỉnh, tác giả/nhóm tác giả được công nhận ý tưởng khởi nghiệp sáng 

tạo cấp tỉnh năm 2019 được ngân sách hỗ trợ 3 triệu đồng; được hỗ trợ công tác đào tạo, tăng 

tốc về khởi nghiệp sáng tạo theo các chương trình của tỉnh phê duyệt thông qua Tổ công tác hỗ 

trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh. 

  

Đồng thời được hỗ trợ một phần công tác phí, kinh phí thuê địa điểm, gian hàng, trưng bày, vận 

chuyển trang thiết bị, truyền thông cho các sự kiện, tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo cấp quốc gia, quốc tế (khi được tuyển chọn). Hỗ trợ kinh phí để xây dựng và khai thác tài sản 

trí tuệ, đổi mới công nghệ, công cụ quản lý nhằm nâng cao năng suất và chất lượng doanh 

nghiệp, sản phẩm theo các cơ chế hiện hành của tỉnh. 

  

Bên cạnh đó, được kết nối để kêu gọi đầu tư thiên thần, tham gia các Quỹ hỗ trợ, Quỹ đầu tư 

khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh và giới thiệu tham gia các quỹ liên quan đến khởi nghiệp, 

đổi mới công nghệ. 

  

Ra quân tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông năm 
2020 
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Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp ra 

quân tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông năm 2020  vào sáng nay 30.12. Đây là một trong 

những nội dung tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho nhân dân vui đón 

dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020 của Tuổi trẻ Quảng Nam. 

Chương trình diễn ra với nhiều nội dung như tuyên truyền về an toàn giao thông cho hơn 1000 

học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Tam Kỳ và đông đảo đoàn viên thanh niên; giao 

lưu trả lời các câu hỏi về an toàn giao thông; diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông trên các 

trục đường chính của thành phố. Dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã  khen thưởng 7 tập thể có 

thành tích tốt trong tham gia đảm bảo trật tự an  toàn giao thông năm 2019. 
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Năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe” được triển khai với 

nhiều nội dung, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông, xây dựng văn hoá giao thông an toàn, trọng tâm là Luật phòng chống tác hại 

của rượu bia với việc nghiêm cấm  hành vi: “Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu 

hoặc hơi thở có nồng độ cồn” 

Bán kết cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam 

 
Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa đăng cai tổ chức vòng bán kết cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng 
sản Việt Nam vào sáng nay 05/1. Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một 
trong những hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 
- 3/2/2020), với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng” của Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
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Tại điểm thi Quảng Nam, phần thi bán kết được tổ chức tại trường Đại học Quảng Nam với sự 

tham gia của các thí sinh thuộc khu vực miền Bắc và các tỉnh ven biển miền trung từ Thanh Hóa 

đến Ninh Thuận có kết quả cao trong các vòng thi tuần. 
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Theo Ban tổ chức, trải qua 5 tuần thi, đã có trên 691.000 thí sinh đến từ 67 Tỉnh, Thành đoàn, 

Đoàn trực thuộc và thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tham gia. Tỉnh đoàn Quảng 

Nam có trên 44.000 đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia dự thi và xuất sắc dành hơn 4 giải 

thưởng tập thể dành cho đơn vị có số lượng thí sinh nhiều nhất và tỉ lệ thí sinh tham gia trên tổng 

số lượng đoàn viên thanh niên cao nhất. 

 

 

Tại vòng thi bán kết, các thí sinh lần lượt trả lời 40 câu hỏi dạng trắc nghiệm lựa chọn 1 đáp án 

đúng trong 4 đáp án. Mỗi câu hỏi có thời gian 30 giây vừa đọc đề và chọn đáp án trả lời.  Kết quả 

đã có 2 thí sinh tại điểm thi Quảng Nam xuất sắc bước vào vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại 

Hà Nội, vào ngày 12/1/2020 sắp tới. 

Diễn đàn: Sinh viên Quảng Nam khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo 

 
Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức diễn đàn “Sinh viên Quảng Nam 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” với sự tham gia của trên 300 sinh viên đến từ các trường 
Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những hoạt động chào mừng 70 
năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. 
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Tại diễn đàn, các bạn trẻ đã được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

đồng thời thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp  qua trao đổi của chuyên gia Lý Đình Quân- Giám đốc 

Trung tâm khởi nghiệp Sông Hàn về một số kinh nghiệm trong khởi nghiệp; cập nhật thông tin về 

các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; các xu hướng công nghệ phù hợp với sự phát triển của 
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Việt Nam nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung.  

 

Hỗ trợ sinh viên về quê ăn tết Nguyên đán Canh tý năm 
2020. 

Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức chương trình hỗ trợ sinh viên về 

quê ăn tết Nguyên đán Canh tý năm 2020. 
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Theo đó, 20 sinh viên đến từ trường Đại học Quảng Nam và trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật 

Quảng Nam đã được Hội Sinh viên tỉnh hỗ trợ các phần quà nhằm giúp các em có một cái Tết cổ 

truyền đầm ấm hơn bên gia đình. 

Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Hội Sinh viên tỉnh đồng thời qua 

đó tăng cường sự kết nối giữa gia đình, nhà trường và xã hội để chăm lo đời sống tinh thần, giúp 

các bạn sinh viên yên tâm học tập. 

Liên hoan TCM giáo dục truyền thống cách mạng cho thế 
hệ trẻ 

Nhằm lập thành tích nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, chào mừng Đại hội Đảng 
các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 
Ngày 15/01, Tỉnh đoàn tổ chức Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng 
 năm 2020  với chủ đề “Sắt son niềm tin với Đảng” thu hút sự tham gia của 23 đội TCM 
tiêu biểu đến từ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc trong tỉnh, được chia thành 
03 cụm thi gồm: Cụm đồng bằng, cụm miền núi và cụm trực thuộc  
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Tại mỗi cụm, các đội dự thi đã đem đến cho khán giả và ĐVTN những tiết mục đặc sắc với chủ 
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đề ca ngợi quê hương, đất nước; ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu thể hiện tình yêu, 

niềm tin, khát vọng của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời định 

hướng thẩm mỹ âm nhạc, tạo phong trào văn hóa - văn nghệ sôi nổi, lành mạnh góp phần giữ 

gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng tới chân - thiện - mỹ. 

 

 

 

Liên hoan khép lại thành công tốt đẹp với kết quả chung cuộc cụm miền núi Huyện đoàn Bắc Trà 

My đã xuất sắc giành giải Nhất; Huyện đoàn Duy Xuyên đạt giải nhất cụm đồng bằng và Đoàn 

khối các Cơ quan tỉnh giải nhất cụm trực thuộc. Ngoài ra BTC trao một số giải phụ khác. 
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Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa 

trong việc phát huy tính hiệu quả của các đội văn nghệ xung kích tuyên truyền ca khúc cách 

mạng đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, 

giáo dục đạo đức lối sống trong thanh thiếu niên. 

Chung kết Hoa khôi Sinh viên Quảng Nam lần thứ I, năm 
2020 

 
Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức chung kết Hoa khôi Sinh viên Quảng 
Nam lần thứ I và Tuyên dương Sinh viên “5 tốt” và học sinh “3 rèn luyện” năm học 2018-
2019. Đến dự có đồng chí Trần Văn Tân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đồng chí 
Phạm Thị Thanh- UV BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam. 
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Tại Chương trình, Anh Hoàng Văn Thanh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh đã 

ôn lại truyền thống phong trào Học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam qua 70 năm và 

những kết quả nội bật trong công tác Hội và phong trào Sinh viên tỉnh Quảng Nam trong thời gian 

qua. Dịp này, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh đã tuyên dương 11 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 

3 rèn luyện “ và 15 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2018-2019. 
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Trước đó, Hội Sinh viên tỉnh đã tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi Hoa khôi sinh viên Quảng Nam 

lần thứ I, với các phần thi: trình diễn trang phục áo dài, trang phục tự chọn và trình diễn năng 

khiếu. Trong đêm chung kết, 10 thí sinh xuất sắc nhất vượt qua vòng sơ khảo đã có phần trình 

diễn ấn tượng với áo dài truyền thống và trang phục tự chọn và thể hiện trí tuệ, khả năng hùng 

biện sắc sảo trong phần thi xử lý các tình huống do ban giám khảo đưa ra. Cuộc thi với sự đồng 

hành của Nhà tài trợ Trang phục Áo cưới và Biểu diễn Thanh Ngọc và Công ty Bảo hiểm Nhân 

thọ AIA Quảng Nam. 
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Chung cuộc thí sinh Đặng Thúy Hiền- Sinh viên Trường Đại học Quảng Nam đã vinh dự trở 

thành Hoa khôi Sinh viên Quảng Nam năm 2020. Thí sinh Lô Thị Xuân Quyết- Sinh viên Trường 

ĐH Quảng Nam và Từ Thị Thu Vân- Sinh viên Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam lần lượt 

nhận giải thưởng dành cho Á khôi 1 và Á khôi 2. Ban Tổ chức cũng đã trao nhiều giải phụ cho 

các thí sinh xuất sắc trong các nội dung. 

 

 

II. KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 

HƯỚNG DẪN 
Tổ chức sinh hoạt chi đoàn tháng 1,2 năm 2020 

chuyên đề “Tuổi trẻ Quảng Nam sắt son niềm tin với Đảng” 

------------ 

 

Thực hiện kế hoạch số 146-KH/TĐTN-TG, ngày 12/11/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc “tổ chức đợt kỷ niệm 90 năm thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và kỷ niệm 90 năm ngày 

thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930-28/3/2020) gắn với kỷ niệm 45 

năm ngày giải phóng quê hương (24/3/1975-24/3/2020)”, Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn tháng 1,2 năm 2020 chuyên đề “Tuổi 
trẻ Quảng Nam sắt son niềm tin với Đảng”, cụ thể như sau:  

1. Đối tượng: Chi đoàn cơ sở, chi đoàn trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Thời gian: Theo kế hoạch số 146-KH/TĐTN-TG, ngày 12/11/2019 của 

BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam; chỉ đạo tổ chức đồng loạt ngày 03/02/2020 (Thứ 
hai).  

3. Nội dung:  

- Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, giới thiệu những bậc tiền 

bối cách mạng kiên trung của Đảng; Gặp mặt, giao lưu với các thế hệ đảng viên 

lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân 

dân, cán bộ đảng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực qua các thời kỳ. 

- Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 

(28/3/1930-28/3/2020), kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng quê hương (24/3/1975-

24/3/2020).   

- Phát động cuộc thi “Tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng 

Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam qua mạng Internet”.  

- Kết hợp tổ chức kết nạp lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (theo Công văn số 705-CV/TĐTN-TCKT, ngày 24/12/2019) và trao 

danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng (theo Công văn số 693-CV/TĐTN-

TCKT, ngày 11/12/2019 của BTV Tỉnh đoàn).  
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* Tài liệu kèm theo: 

+ Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam, 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, 45 năm ngày giải phóng 

quê hương (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). 

* Giới thiệu tài liệu tham khảo: Tuyên truyền, giới thiệu các tư liệu, tài 

liệu, sách, báo... về Đảng đến đông đảo cán bộ, đoàn viên như:  

+ Bộ sách “Tư bản” (Kark Marx),  

+ Tác phẩm “Những người bạn dân là thế nào và họ đấu tranh chống 

những người dân chủ xã hội ra sao” (Vladimir Ilyich Lenin),  

+ Tác phẩm “Thép tôi đã thế đấy” (Nikolai Ostrovsky),  

+ Bài báo “Đảng ta” (Chủ tịch Hồ Chí Minh),  

+ Tác phẩm “Lịch sử nước ta” (Chủ tịch Hồ Chí Minh), 

+ Tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời, sức lan tỏa, hiệu triệu của bài “Quốc tế 

ca”,  

+ Cẩm nang 40 Địa chỉ đỏ (BCH Tỉnh đoàn Quảng Nam),  

+ Một số tác phẩm về lịch sử Đảng bộ, địa chỉ đỏ, di tích lịch sử do địa 

phương phát hành.  

4. Hình thức: Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, Ban Chấp hành chi 

đoàn có thể lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức sinh hoạt chuyên đề: 

+ Tổ chức gặp mặt, giao lưu với các thế hệ đảng viên lão thành cách 

mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ 

đảng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực qua các thời kỳ. Khuyến khích các chi đoàn 

kết hợp sinh hoạt chi đoàn chuyên đề tại các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ.  

+ Tổ chức chiếu phim tư liệu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử 

Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, ngày giải phóng quê hương… kết hợp với thi đố vui 

kiến thức, thi thuyết trình… Các Chi đoàn có thể liên kết với các đơn vị khác để 

tổ chức hội thi. 

+ Phát động cuộc thi “Tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng 

Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam qua mạng Internet”.  

+ Tổ chức chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay trong việc 

tham gia xây dựng Đảng của đoàn viên thanh niên.  

* Lưu ý: Đảm bảo phải có lễ chào cờ trong chương trình. 

5. Gợi ý bố cục chương trình: 

- Ổn định tổ chức.  

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.  

- Nêu mục đích, ý nghĩa sinh hoạt chuyên đề. 

- Định hướng nội dung sinh hoạt, các yêu cầu với đoàn viên. 
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- Đoàn viên tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận, trao đổi ý kiến, nêu ra 

những hành động cụ thể liên quan đến chuyên đề như: vai trò của Đoàn viên 

trong việc tham gia xây dựng Đảng, giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên 
ưu tú; trách nhiệm của Đảng viên trẻ trong tham gia sinh hoạt Đoàn… 

- Phát động cuộc thi “Tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng 

Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam qua mạng Internet”.  

- Thi đố vui tìm hiểu kiến thức, gặp mặt, giao lưu. 

- Phát biểu của đại diện cấp ủy cùng cấp. 

- Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho đảng, kết nạp đoàn viên mới.  

 

6. Tổ chức thực hiện:  

6.1. Đối với cấp tỉnh, cấp huyện: Cán bộ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện thuộc 

đối tượng đi cơ sở theo chủ trương 1+2 chủ động đăng ký tham dự, kiểm tra, 

đôn đốc, hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tại các chi đoàn nơi đăng ký đi 

cơ sở; khuyến khích việc viết tin bài cộng tác trên website tỉnh đoàn, đoàn cấp 

huyện, các trang mạng xã hội chính thống của đoàn sau khi tham dự sinh hoạt 

chi đoàn.  

- Tăng cường vai trò của Đoàn cấp huyện và Đoàn cơ sở trong kiểm tra, 

giám sát, hỗ trợ các chi đoàn tổ chức thực hiện. Sau mỗi đợt, tiến hành tổng hợp, 

đánh giá kết quả tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chất lượng sinh hoạt chi đoàn.  

6.2. Đối với Chi đoàn cơ sở, Chi đoàn: Ban Chấp hành Chi đoàn xây 

dựng chương trình sinh hoạt chi đoàn chuyên đề “Tuổi trẻ Quảng Nam sắt son 

niềm tin với Đảng”; hội ý, thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm và phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho Ủy viên Ban Chấp hành, các đoàn viên trong chi 

đoàn; thông báo về thời gian, địa điểm và phổ biến trước nội dung chuyên đề 

cho đoàn viên chi đoàn; yêu cầu đoàn viên tham gia đầy đủ; mời đại diện cấp ủy 

tại đơn vị tham dự… 
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II. KIẾN THỨC, KỸ NĂNG: 

Tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh 

viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2020). 
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Nguồn: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam 


















