
 

 

 

 

 

 

TỈNH QUẢNG NAM 

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN 
Tháng 05/2022 

 

  

 

 

Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 12, khoá XVIII  

(mở rộng) 
 

Sáng ngày 19/4, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần 

thứ 12, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh 

ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Chủ trì Hội nghị. 

 

Hội nghị lần này có nhiệm vụ tổng kết và khen thưởng các hoạt động Tháng Thanh 

niên năm 2022, thực hiện công tác quy hoạch nhân sự, đồng thời đánh giá rút kinh 

nghiệm công tác tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, Đại hội điểm Đoàn cấp huyện 

nhiệm kỳ 2022-2027 

I. TIN TỨC, SỰ KIỆN 



 

 

Theo báo cáo, trong Tháng Thanh niên năm 2022, với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” 

Tháng Thanh niên năm 2022 đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn tỉnh và 

đạt nhiều kết quả ấn tượng, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Một số kết quả nổi bật như: 

Các cấp bộ Đoàn dã phát triển mới 8.408 đoàn viên; trồng mới 29.545 cây xanh; sửa 

chữa hơn 91 km đường giao thông; xây dựng mới 12 khu vui chơi thiếu nhi; tổ 

chức 43 hoạt động đối thoại giữa Cấp ủy, lãnh đạo với ĐVTN; trao hơn 5000 suất 

quà cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn... Bên cạnh 

đó, đoàn các cấp đã vận động đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia hoạt 

động hiến máu tình nguyện, thu được 1.250 đơn vị máu; phối hợp tổ chức tư vấn, 

giới thiệu việc làm cho 3.500 ĐVTN. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên các cấp đồng loạt 

ra quân hưởng ứng Ngày hoạt động cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông 

thôn mới”, “Ngày Chủ nhật xanh” trong Tháng Thanh niên theo định hướng của 

Trung ương Đoàn, qua đó, gắn kết ĐVTV với tổ chức đoàn, gắn kết các thế hệ cán 

bộ làm công tác Đoàn, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của xã hội. 

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh ghi nhận sự cố gắng, đầu tư 

và sáng tạo của các cấp bộ Đoàn trong triển khai hoạt động Tháng Thanh niên năm 

2022, cũng như các hoạt động hưởng ứng năm Du lịch Quốc gia -Quảng Nam 2022 

và tổ chức Đại hội Đoàn các cấp. Đồng thời yêu cầu các cấp bộ Đoàn- Hội- Đội trong 

tỉnh tập trung triển khai một số nội dung trong thời gian tới như: Ngày hội Sắc màu 

Tuổi trẻ; các hoạt động trong Tháng Thanh niên Công Nhân; các hoạt động chào 



mừng Ngày Thành lập Đội cũng như việc tổng kết Công tác Đội và phong trào thiếu 

nhi năm học 2021-2022; việc triển khai thực hiện một số nội dung đã quy định trong 

Luật Thanh niên 2020; chuẩn bị tốt nhất cho Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 

đồng thời rà soát; xây dựng lại và hướng dẫn cụ thể cho các đội hình Thanh niên tình 

nguyện hè; Trong công tác tuyên truyền giáo dục, Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị tăng 

cường hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên;củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động 

các CLB Lý luận trẻ; thực hiện có hiệu quả  các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết của 

Đảng và Đoàn cấp trên về mảng công tác này. Về các phong trào, hành động cách 

mạng của Đoàn cần có thêm nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Năm du lịch Quốc 

gia; đẩy mạnh chuyển đổi số: từ các đội hình hướng dẫn người dân dịch vụ công cho 

người dân, cho đến tập huấn về chuyển đổi số trong cán bộ Đoàn, đẩy mạnh cài đặt 

các ứng dụng Smart Quảng Nam cho người dân và app Thanh niên Việt Nam cho 

đoàn viên; triển khai cập nhật dữ liệu quản lý đoàn viên. Bên cạnh đó,  duy trì các 

hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đăng ký sản phẩm OCOP,  tiếp cận nguồn 

vốn vay. Trong công tác xây dựng đoàn, đồng chí cũng gợi mở, giải đáp nhiều vấn 

đề xoay quanh công tác nhân sự Cán bộ Đoàn và yêu cầu Đoàn cấp huyện chuẩn bị 

Đại hội thật kỹ càng cũng như hoàn thành Đại hội cấp cơ sở đảm bảo tiến độ. 

 

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân 

đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các hoạt động Tháng Thanh niên 

năm 2022 



Công bố biểu trưng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027 

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX là sự 

kiện chính trị lớn, quan trọng của tuổi trẻ tỉnh nhà. Để hướng tới sự kiện này, 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chuẩn bị từ sớm các nội dung, kế hoạch để lan 

tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên. 

 

Việc công bố biểu trưng (lô gô) Đại hội Đoàn là một nội dung quan trọng được thực 

hiện sớm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo khí sôi nổi trong Tuổi trẻ 

tỉnh nhà. 

 

 

 

 

 

 



Cuộc thi "Sách và khát vọng cống hiến" 

Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4 lần thứ 9 năm 2022, Tỉnh 

đoàn Quảng Nam đã tổ chức Cuộc thi đọc sách nhằm nâng cao nhận thức của 

đoàn viên, thanh niên về giá trị của việc đọc sách; tạo sức lan tỏa văn hóa đọc 

và phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong phát triển văn hóa đọc 

trong cộng đồng, thúc đẩy hình thành xã hội học tập. 

 

 

Cuộc thi diễn ra từ ngày 08/4 với sự tham gia của 83 thí sinh đại diện cho các huyện, 

thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi đọc sách được chia làm 

2 vòng. 

Vòng 1 với Cuộc thi “Đọc sách cùng bạn” các thí sinh đã tham gia viết review về 

cuốn sách bản thân tâm đắc nhất với hình thức trực tuyến trên Fanpage: Tuổi trẻ 

Quảng Nam. 

Qua sự bình chọn của đoàn viên thanh niên toàn tỉnh và chấm chọn của Ban Tổ chức 

đã có 8 thí sinh xuất sắc đi tiếp vào vòng 2 với cuộc thi “Sách và khát vọng cống 

hiến”. Tại cuộc thi này, các thí sinh sẽ trải qua hai phần thi. Phần thi “Cuốn sách tôi 

yêu” mỗi thí sinh lần lượt có tối đa 6 phút để trình bày trước Ban Giám khảo và các 

bạn đoàn viên thanh niên về cuốn sách mà mình yêu thích và phần thi “Siêu trí nhớ”, 

các cặp thí sinh sẽ bấm chuông dành quyền trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung 

trong cuốn sách Ban Giám khảo đã gợi ý. Các cuốn sách được Ban Tổ chức lựa chọn 

kỹ càng về nội dung, thông điệp mang lại đã phần nào cung cấp những kiến thức bổ 

ích cho các bạn đoàn viên thanh niên. 



 

 

Bên cạnh đó, trong chương trình, khán giả và các thí sinh cũng được lắng nghe “siêu 

trí tuệ Việt Nam” Nguyễn Thục Nữ chia sẻ về cách đọc sách, phương pháp ghi nhớ 

khi đọc sách, bí kíp đọc sách hiệu quả. 

 

 

 

Chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Huỳnh Thị Bảo Trâm – 

Huyện đoàn Tiên Phước; 01 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các thí 

sinh xuất sắc khác. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng dành 2 giải phụ dành cho thí sinh 

có nhiều lượt tương tác nhất và đạt giải nhất “siêu trí nhớ”. 



Hội trại về nguồn tuổi trẻ Hiệp Đức 

Nhằm thiết thực chào mừng kỉ niệm 47 năm Ngày giải phóng đất nước 

(30/4/1975-30/4/2022) và 50 năm Ngày Giải phóng Hiệp Đức (30/4/1972-

30/4/2022), ngày 23-24/4, Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Hiệp Đức tổ 

chức Hội trại về nguồn với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống” tại khu di tích Khu 

ủy V. 

 

 

Hội trại diễn ra trong 02 ngày, 01 đêm với sự tham gia của 14 đơn vị trại và trên 300 

trại sinh.  Hội trại diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung thi. Từ các trò chơi vận động 

như: đổ nước vào chai, bước chân đồng điệu, kéo co đến các môn thi giúp rèn luyện 

kĩ năng và giáo dục truyền thống như: thi mô hình thủ công trại; trưng bày sản phẩm 

kĩ năng; nhảy hiện đại trên nền nhạc cách mạng; trò chơi lớn. 

 

 



Đặc biệt, vào đêm ngày 23/4, Huyện đoàn, Hội LHTN huyện phối hợp với Hội Cựu 

Chiến binh tổ chức Chương trình giao lưu truyền thống với chủ đề “Tiếp bước anh 

hùng” và Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, sinh hoạt đốt lửa trại, múa cồng 

chiêng. 

 

 

Kết quả, Đoàn xã Thăng Phước là đơn vị xuất sắc dành giải nhất toàn đoàn, Đoàn 

Trường THPT Trần Phú đạt giải nhì, Đoàn xã Bình Sơn đạt giải ba, giải khuyến khích 

thuộc về đơn vị Đoàn xã Bình Lâm và Đoàn xã Phước Gia. Ngoài ra, Ban tổ chức đã 

trao 05 giải toàn đoàn và 34 giải phụ khác. 

Hội trại được tổ chức nhằm giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu niên về lịch sử truyền 

thống cách mạng vẻ vang của quê hương Hiệp Đức anh hùng; từ đó nâng cao lòng 

tự hào dân tộc, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây còn là dịp để các bạn đoàn viên, thanh niên giao lưu, 

học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời nâng cao kiến thức và kĩ năng hoạt động 

đoàn. 

 

 



 

 

 

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt 

quan tâm đến công tác tuyên giáo. Người không chỉ là hiện thân của “Tổng tư 

lệnh tối cao” trên mặt trận tư tưởng, mà còn để lại những quan điểm, tư tưởng 

quý báu về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính 

trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; 

tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học,… đáp 

ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng đất nước. 

Bác Hồ về thăm quê Nam Đàn, Nghệ An (năm 1957). Ảnh: TL. 

Khắc ghi lời Bác dạy… 

Bàn về vai trò của công tác tuyên giáo và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đội ngũ cán bộ tuyên giáo và công tác tuyên 

truyền được xem như là một mặt trận tư tưởng chiến đấu chống lại những gì đã cũ 

kỹ, hư hỏng, lạc hậu và ủng hộ cái mới, cái tốt, cái tiến bộ, khơi dậy ý chí và động 

viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân, 

làm cho “Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới 

làm tròn nhiệm vụ của Đảng”. Do vậy, ngay từ khi gia nhập và hoạt động tại Đảng 

Xã hội Pháp, Người đã tìm cách thông qua hoạt động báo chí để tố cáo tội ác của 

II. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 



thực dân Pháp gây ra cho nhân dân Đông Dương, tranh thủ sự ủng hộ của phong trào 

cộng sản và công nhân quốc tế, thức tỉnh tinh thần yêu nước của bà con Việt kiều và 

cũng qua họ tìm cách đưa một số tài liệu báo chí về nước bằng nhiều con đường khác 

nhau để giác ngộ tinh thần độc lập dân tộc của nhân dân ta. Người đã lựa chọn một 

số thanh niên tiêu biểu đưa sang đào tạo tại Liên Xô, mở nhiều lớp bồi dưỡng chính 

trị ngắn ngày cho một số thanh niên tại Quảng Châu (Trung Quốc), chuẩn bị đội ngũ 

cán bộ trở về nước để tổ chức hoạt động, đón thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền. 

Năm 1930, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Ban Tuyên giáo cũng được 

thành lập. Trải qua các chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, Ban Tuyên giáo 

không ngừng lớn mạnh, trực tiếp đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh giành độc 

lập, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước, đã và đang góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước vì mục tiêu dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Phương pháp, tác phong của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo được Chủ tịch 

Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm bồi dưỡng. Người căn dặn cán bộ tuyên giáo 

phải biết rõ mục đích tuyên truyền của mình, trước khi định công tác ở đâu phải đặt 

rõ kế hoạch, phải biết chịu kham khổ, biết nhẫn nại. Đồng thời, Người chỉ rõ công 

tác tuyên giáo phải xuất phát từ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng mà xác 

định nhiệm vụ, nội dung, phương pháp hoạt động; phải phục vụ đắc lực cho việc 

hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng ta, của dân tộc. 

Tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi (ngày 31-8-1963), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ 

rõ: Tính Đảng là nguyên tắc và nền tảng của công tác tuyên giáo, nó bảo đảm cho 

các hoạt động tuyên giáo của Đảng giữ vững lập trường giai cấp công nhân, phục vụ 

nhân dân; tính khoa học của công tác tuyên giáo phải luôn luôn xuất phát từ thực tế 

khách quan, từ quy luật phát triển của xã hội, lấy đó làm cơ sở giải thích cho nhân 

dân hiểu một cách có căn cứ khoa học những vấn đề thực tiễn cách mạng đặt ra, để 

từ đó, họ hành động tự giác, có hiệu quả. Người yêu cầu cán bộ tuyên giáo phải có 

phong cách đi sâu, đi sát cơ sở, đến những mũi nhọn của mặt trận sản xuất và chiến 

đấu, nơi có phong trào khá và cả những nơi có phong trào kém, phát hiện và giải đáp 

được những vấn đề do cuộc sống đặt ra. Vì theo Người, chỉ có đi sâu vào thực tiễn 

đời sống xã hội thì mới tìm hiểu, đánh giá đúng thực chất tình hình công tác tuyên 

giáo của địa phương, đơn vị, mới phát hiện được những vấn đề mới, nhân tố mới, 

những điển hình tốt, người tốt việc tốt để cổ vũ, biểu dương, nhân rộng, đồng thời 

vạch ra những hiện tượng, những biểu hiện sai trái để phê phán, uốn nắn nhằm đẩy 

mạnh việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 



Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vừa hồng, vừa chuyên 

Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác 

tuyên giáo, trong suốt chặng đường cách mạng kháng chiến kiến quốc, Đảng ta luôn 

khẳng định công tác tuyên giáo có vai trò đặc biệt, là một lĩnh vực trọng yếu trong 

công tác lãnh đạo, tuyên truyền, giáo dục, động viên nhân dân và tổ chức nhân dân 

thực hiện nhiệm vụ cách mạng ở mọi thời kỳ, mọi chặng đường phát triển. Công tác 

tuyên giáo đã có nhiều tiến bộ, từng bước vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, góp phần 

tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công tác xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy 

phong trào cách mạng của nhân dân, tạo ra những nhân tố cơ bản để cả nước phấn 

đấu đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc 

phòng; thực sự giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân có nhận thức sâu sắc hơn về chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó kiên định và nỗ lực phấn đấu thực 

hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, trong nước sẽ tiếp tục có những diễn 

biến mới, phức tạp, nhanh chóng, khó lường. Tình hình kinh tế - xã hội nước ta bên 

cạnh thành tựu lớn cũng xuất hiện những khó khăn và thách thức mới. Bốn nguy cơ 

mà Đảng ta nêu ra từ Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khoá VII vẫn còn tồn tại, 

có mặt còn gay gắt hơn. Bên cạnh đó, bốn vấn đề bức xúc trong xã hội hiện nay là 

an toàn an ninh mạng, an toàn môi trường, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực 

phẩm đang hằng ngày, hằng giờ tác động, ảnh hưởng đến tư tưởng, chất lượng cuộc 

sống và sức khoẻ, tính mạng của nhân dân. Các tệ nạn xã hội còn nảy sinh phức tạp, 

sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, 

trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… Lợi dụng những khó khăn này, 

các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, hòng 

gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” mưu đồ làm thay 

đổi chế độ chính trị nước ta, đã tác động đến tư tưởng trong Đảng và trong xã hội. 

Trước tình hình đó, công tác tuyên truyền giáo dục càng phải được đẩy mạnh để làm 

cho toàn Đảng, toàn Dân nắm vững, nhất trí với các mục tiêu, quan điểm, định hướng, 

nhiệm vụ lớn về xây dựng và phát triển đất nước; kiên trì đấu tranh bảo vệ tư tưởng 

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, 

tinh thần tự lực, tự cường, khả năng sáng tạo, tạo ra phong trào hành động cách mạng 

của toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình 

mới. Chính vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh 



chính trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; 

tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học… xứng đáng 

là “người chiến sĩ xung kích trên mặt trận tuyên giáo của Đảng” có vai trò vô cùng 

quan trọng trong tình hình hiện nay. 

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ tuyên giáo 

các cấp của Đảng ta hiện nay cần phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất, năng lực trên 

các tiêu chí cụ thể như: 

Thứ nhất, cán bộ tuyên giáo phải có bản lĩnh chính trị, tư tưởng chính trị vững 

vàng, đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh, phải có “tâm” và “tầm”. Đây là 

tiêu chí quan trọng hàng đầu của người cán bộ tuyên giáo. Là cầu nối giữa Nhân dân 

với Đảng, là người gieo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, vì vậy bản thân các 

cán bộ làm công tác tuyên giáo phải thực sự là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, 

tư tưởng, sự kiên định vững vàng và đạo đức, lối sống để nâng cao tính đảng, tính 

chiến đấu và tính thuyết phục của công tác tuyên giáo. Cán bộ làm công tác tuyên 

giáo không được xa rời quan điểm của Đảng, luôn thấm nhuần quan điểm của Đảng, 

lập trường giai cấp để giải thích cho quần chúng nhân dân hiểu biết đúng đắn những 

hiện tượng và sự kiện của đời sống xã hội; đứng trước khó khăn của cách mạng 

không bị tác động, ảnh hưởng của những cám dỗ từ mặt trái của cơ chế kinh tế thị 

trường; không bị tác động bởi các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các 

thế lực thù địch; dù ở đâu, làm gì, mỗi bài viết, bài nói đều phải theo đúng quan điểm, 

đường lối của Đảng để tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng và sự 

đồng thuận trong xã hội; làm tăng niềm tin, thúc đẩy hành động để tranh thủ thời cơ, 

vượt qua thử thách. 

Cái “tâm” của cán bộ tuyên giáo thể hiện rõ trong sự kiên định với lý tưởng, quan 

điểm, đường lối, chủ trương của Đảng. Đó thực chất là bản lĩnh vững vàng trước cám 

dỗ của cơ chế thị trường, dũng cảm trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, 

chống quan điểm sai trái, thù địch; trong sáng, lành mạnh trong lối sống. Còn cái 

“tầm” của cán bộ tuyên giáo lại thể hiện ở sự am hiểu sâu sắc, ở trình độ chuyên môn 

khoa học, được đào tạo cơ bản trên một nền tảng văn hóa vững chắc. Cái tầm của 

người cán bộ tuyên giáo ngày nay thể hiện sự nhạy bén, chủ động, sáng tạo trong 

mọi hoàn cảnh; dám nghĩ, dám làm trong đổi mới nội dung, phương thức công tác 

tuyên giáo; sự thông thạo trong ứng dụng khoa học, công nghệ vào công việc một 

cách hiệu quả; có nhãn quan dự báo tình hình và nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, 

tâm trạng xã hội. 



Thứ hai, cán bộ tuyên giáo phải là người biết nêu gương, chủ động, nhạy bén, 

sáng tạo, kịp thời tham mưu làm tốt công tác tư tưởng tạo sự thống nhất trong 

Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Muốn hướng 

dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Trong khi các thế 

lực thù địch đang đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, kích động, gây bất ổn 

an ninh chính trị, điều này đặt ra cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải am hiểu cả về 

lý luận và thực tiễn để vận dụng vào công tác của mình một cách có hiệu quả. Nâng 

cao năng lực dự báo, định hướng tuyên truyền kịp thời. Chủ động nghiên cứu, tham 

mưu có hiệu quả việc tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; phân tích, lý giải về 

những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình đổi mới từ thực tiễn cuộc sống ở cơ sở, 

góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của 

Nhân dân. Tích cực, chủ động đổi mới phương thức hoạt động; vận dụng sáng tạo 

phương thức hoạt động theo nhóm để có nhiều sáng kiến dự báo, giải pháp xử lý các 

tình huống tư tưởng; sử dụng có hiệu quả các phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông 

tin hiện đại để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đi sâu, sát thực 

tiễn, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội để tham mưu cho cấp 

ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc nổi lên trên địa bàn 

mà dư luận xã hội quan tâm. 

Thứ ba, cán bộ tuyên giáo phải là người say mê, tâm huyết và luôn trao dồi kiến 

thức, kỹ năng nói, viết để nâng cao năng lực công tác. Công tác tuyên giáo hiện 

nay có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn, phức tạp. Trong điều kiện đó, để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ cần có lòng say mê, tận tụy và tâm huyết nghề nghiệp, có ý 

thức trách nhiệm, tinh thần vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bởi trách 

nhiệm của đội ngũ cán bộ tuyên giáo là tuyên truyền thông qua nói, viết để đưa đường 

lối, chủ trương, chính sách của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân; đồng thời, quan trọng hơn là thông qua đó làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu 

đúng và thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách đó. Theo đó, cần 

thực hiện đúng chỉ dẫn của Người là: Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân 

hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Cán bộ tuyên truyền cần xác định rõ ràng nội dung, 

đối tượng, mục đích và phương pháp: “Tuyên truyền cái gì? Tuyên truyền cho ai? 

Tuyên truyền để làm gì? Tuyên truyền cách thế nào?”. 

Thứ tư, cán bộ tuyên giáo phải luôn hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn và gắn 

bó mật thiết với nhân dân. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo muốn hoàn thành tốt nhiệm 

vụ thì phương pháp lãnh đạo, phong cách quản lý, cách tổ chức, cách đặt kế hoạch 

phải phù hợp với quần chúng; phải luôn hướng về cơ sở, sâu sát cơ sở, luôn gắn bó 

mật thiết với quần chúng nhân dân. Có như vậy, cán bộ tuyên giáo mới nắm bắt được 



tình hình, những diễn biến tư tưởng, những “điểm nóng”, tình huống tư tưởng nảy 

sinh, mới có thể dự báo, kịp thời tham mưu được các giải pháp đúng đắn. Đồng thời, 

việc gắn bó mật thiết với nhân dân sẽ giúp người cán bộ tuyên giáo đúc rút được 

nhiều kinh nghiệm hay; đồng thời gắn với thực tiễn cũng chính là để phát hiện, đánh 

giá hiệu quả các nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống như thế nào, có gì cần 

tham mưu, đề xuất khắc phục, sửa chữa những chỗ chưa hợp lý. Đồng thời cổ vũ 

nhân tố mới, những kinh nghiệm hay để tổng kết, đánh giá và phổ biến, nhân rộng. 

Thứ năm, phải có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, hiệu quả. Phương 

pháp, tác phong làm việc của người cán bộ giữ vai trò quan trọng trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ. Người cán bộ có tri thức, nhiệt tình, nhưng nếu thiếu phương 

pháp, tác phong làm việc tốt cũng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng 

cao. Đồng thời, để cán bộ yên tâm công tác, không vì chủ quan nóng vội mà làm ẩu 

cho xong việc, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến 

của tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể, nhận trách nhiệm cá nhân và hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó và tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân 

chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Theo Bác, mọi cán bộ, đảng viên phải gắn 

bó với tập thể, tôn trọng tập thể, đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, 

từ đó mới đảm bảo tính nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và phát huy 

tinh thần sáng tạo của mọi người trong thực hiện công việc. Đối với công tác tuyên 

giáo, người cán bộ cần có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, tư duy, độc 

lập, sáng tạo; tránh xa lối giáo điều, vay mượn, mà tự mình tìm tòi, suy nghĩ để tìm 

ra cái đúng, phù hợp thực tiễn. 

Những tư tưởng và chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công 

tác tuyên giáo của Đảng cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Tại Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng, Đảng ta đã chỉ rõ: “Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày triển 

lãm, tuyên truyền cổ động được tổ chức sôi nổi, rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở, 

phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao 

và du lịch trọng đại của đất nước, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân 

dân”. Đảng ta cũng khẳng định các cấp ủy từ Trung ương đến cơ sở đã: “Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; chủ động định hướng thông tin tuyên truyền của Đảng và đấu tranh, phản bác 

các quan điểm sai trái, thù địch. Triển khai mạnh mẽ, rộng rãi thông tin, tuyên truyền 

về công tác xây dựng Đảng, nhất là thông qua Giải báo chí về xây dựng Đảng (mang 

tên “Búa liềm vàng”) và Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí”. Do vậy, hoạt động này cần được đặc biệt coi trọng và tiến hành 

thường xuyên, liên tục theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chỉ ra là: 



“Hình thành thị trường sản phẩm dịch vụ văn hóa, thông tin lành mạnh góp phần làm 

tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xu 

hướng phát triển xã hội, đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức xã 

hội, thuần phong mỹ tục, góp phần xây dựng xã hội an ninh, an toàn, dân chủ, tiến 

bộ”. Đồng thời, thực hiện chủ trương: “Xây dựng các cơ quan báo chí, tổ hợp truyền 

thông chủ lực đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng thông tin tuyên truyền thiết yếu, 

làm chủ mặt trận thông tin”.  

Trong bối cảnh hiện nay, để chủ trương, đường lối của Đảng nhanh chóng đi vào 

cuộc sống, đạt được thành quả, đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân tất yếu cần 

quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh, nhất là về năng lực, trình 

độ, phẩm chất, bản lĩnh chính trị ngang tầm nhiệm vụ là nội dung vô cùng quan trọng, 

vừa cấp bách, vừa cơ bản, thường xuyên, lâu dài. 

Nguồn: Xaydungdang.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

* Ngày 01/05/1886: Ngày Quốc tế lao động  

* Ngày 07/05/1954: Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954  

* Ngày 09/05/1945: Ngày Chiến thắng chủ nghĩa phát xít trên toàn thế giới   

* Ngày 15/05/1941: Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh  

* Ngày 19/05/1890: Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh  

* Ngày 19/05/1941: Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh  

* TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ NGÀY KỶ NIỆM 

KỶ NIỆM 68 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 

(07/5/1954 – 07/5/2022) 

Chiến thắng Điện Biên Phủ – Kỳ tích của thời đại Hồ Chí Minh 

Chiều 7/5/1954, lá cờ “Quyết chiến – Quyết thắng” của Quân đội ta tung bay trên 

nóc hầm tướng De Castries. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã góp phần quyết 

định kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, anh dũng của quân, 

dân ta và là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giữ nước của 

dân tộc Việt Nam. 

“Kế hoạch Nava” – Âm mưu thoát ra khỏi cuộc chiến tranh ở Đông Dương trong 

danh dự 

Sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại 

ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Thực hiện lời kêu gọi toàn quốc kháng 

chiến ngày 19/12/1946 của Hồ Chủ tịch và đường lối kháng chiến toàn dân, toàn 

diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, với vũ khí thô sơ và ý chí “Thà hy sinh tất 

cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, toàn thể 

nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ với niềm tin 

tất thắng. 

Bằng tinh thần “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” quân và dân ta đã lần lượt đánh bại 

các chiến lược quân sự của thực dân Pháp. Vùng giải phóng không ngừng được mở 

III. THEO DÒNG LỊCH SỬ 



rộng, chính quyền nhân dân được củng cố. Sau hơn 7 năm kháng chiến, ta càng đánh 

càng mạnh, còn thực dân Pháp ngày càng lâm vào thế bị động. 

Từ năm 1953, tình hình chiến trường Đông Dương có nhiều thay đổi bất lợi cho thực 

dân Pháp. Lợi dụng lúc thực dân Pháp gặp khó khăn, Mỹ đã tìm cách nhảy vào Việt 

Nam, tăng cường viện trợ. 

Tháng 7/1953 “Kế hoạch Nava” được Hội đồng Quốc phòng Pháp thông qua hòng 

“tìm cách thoát ra khỏi cuộc chiến tranh ở Đông Dương trong danh dự” trong vòng 

18 tháng. Điểm mấu chốt của kế hoạch là tập trung lực lượng cơ động chiến lược ở 

đồng bằng Bắc Bộ, lúc cao điểm lên đến 44 tiểu đoàn, nhằm giành lại sự chủ động 

chiến lược xoay chuyển tình thế trên chiến trường Đông Dương, thực hiện đòn tiến 

công mang tính quyết định khi có điều kiện. Được sự hỗ trợ của đế quốc Mỹ, thực 

dân Pháp đã xây dựng Điện Biên Phủ thành một cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. 

Xóa sổ Tập đoàn cứ điểm “bất khả chiến bại” 

Nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp, đầu tháng 12 năm 1953, Bộ 

Chính trị quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ và thông qua phương án tác chiến 

“Đánh nhanh thắng nhanh”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là một chiến dịch 

lịch sử có ý nghĩa quân sự, chính trị, ngoại giao rất quan trọng. Người căn dặn Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp – Bí thư Đảng ủy, kiêm Tư lệnh Mặt trận: “Trận này chắc 

thắng thì đánh, không chắc thắng không đánh”. 

Với tầm nhìn chiến lược, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận thấy phương án “Đánh 

nhanh thắng nhanh” mang nhiều yếu tố chủ quan, không đánh giá đúng tình hình 

thực lực của hai bên, không thể đảm bảo chắc thắng. Cuối cùng, Đại tướng quyết 

định dừng trận đánh, kéo pháo ra, chuyển phương án từ “đánh nhanh, thắng nhanh 

sang đánh chắc, tiến chắc”. 

Ngày 17/3/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ chính thức mở màn, quân ta tiêu diệt gọn 

cứ điểm Him Lam và Độc Lập, bức hàng cứ điểm Bản Kéo, phá vỡ cửa ngõ phía Bắc 

của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ; diệt và bắt sống hơn 2.000 tên địch, phá hủy 

25 máy bay, xóa sổ một trung đoàn, uy hiếp sân bay Mường Thanh. Piroth, Tư lệnh 

pháo binh Pháp ở Điện Biên Phủ đã dùng lựu đạn tự sát vì bất lực trước pháo binh 

của ta. 

Ngày 30/3 đến ngày 30/4/1954, quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm phía Đông 

phân khu trung tâm thắt chặt vòng vây, chia cắt, kiểm soát sân bay Mường Thanh, 

hạn chế tiếp viện của địch cho tập đoàn cứ điểm. Đây là đợt tiến công dai dẳng, dài 



ngày nhất, quyết liệt nhất, gay go nhất, ta và địch giành giật nhau từng tấc đất, từng 

đoạn giao thông hào. Đặc biệt tại đồi C1 ta và địch giằng co nhau tới 20 ngày, đồi 

A1 giằng co tới 30 ngày. Sau đợt tấn công thứ hai, khu trung tâm Điện Biên Phủ đã 

nằm trong tầm bắn các loại súng của ta, quân địch rơi vào tình trạng bị động, mất 

tinh thần cao độ. 

Ngày 1/5 đến ngày 7/5/1954, quân ta đánh chiếm các cứ điểm phía Đông và mở đợt 

tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Vào hồi 17 giờ 30 

phút ngày 7/5/1954, ta chiếm Sở chỉ huy của địch, tướng De Castries cùng toàn bộ 

Bộ Tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ phải ra hàng. Lá cờ 

“Quyết chiến, quyết thắng” của quân đội ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch. 

Ngay trong đêm đó, quân ta tiếp tục tấn công, phân khu Nam, đánh địch tháo chạy 

về Thượng Lào. Đến 24 giờ cùng ngày, toàn bộ quân địch đã bị bắt làm tù binh. 

 
 

Bộ đội Việt Nam vẫy cờ trên nóc một hầm chỉ huy của quân Pháp tại Điện Biên Phủ, 

 ngày 7-5-1954. 

Như vậy, sau nhiều tháng nỗ lực chuẩn bị Chiến dịch và trải qua 55 ngày đêm chiến 

đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, ngày 7/5/1954, quân và dân ta đã làm nên chiến 



thắng Điện Biên Phủ “lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”. Toàn bộ tập đoàn cứ 

điểm Điện Biên Phủ được xem là “bất khả chiến bại” đã bị quân và dân ta đánh bại. 

Vững bước trên hành trình mới 

Đánh giá về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

nói, đó “là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử”; là bản anh hùng ca bất tử 

của cuộc chiến tranh nhân dân, “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, 

một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đi vào lịch sử thế giới như một 

chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế 

quốc”. 

Người chỉ rõ: Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng 

một một nước thực dân hùng mạnh. Đó là, một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt 

Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi vẻ vang của các lực lượng hòa bình, dân chủ 

và xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng lớn nhất của quân và dân ta trong cuộc 

kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện chống thực dân Pháp xâm lược và can 

thiệp Mỹ. Thắng lợi này đã trực tiếp đưa đến việc ký Hiệp định Giơnevơ về chấm 

dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương; tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân 

ta tiến lên giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền 

Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã làm 

tăng thêm niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng 

và Chủ tịch Hồ Chí Minh; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng, một dạ 

chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc 

của nhân dân. 

68 năm đã trôi qua kể từ ngày lá cờ “Quyết chiến – Quyết thắng” của Quân đội ta 

tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Kể từ chiến thắng “chấn động địa cầu, lẫy 

lừng năm châu”, đất nước qua bao biến cố lịch sử, vỹ tuyến 17 đã không còn là giới 

tuyến chia đôi bờ Nam, đất Bắc. Và sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới 

toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu 

to lớn, có ý nghĩa lịch sử: giữ vững ổn định chính trị – xã hội, thoát khỏi tình trạng 

nước nghèo, kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện; thế và lực, sức mạnh 

tổng hợp của đất nước được nâng lên; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống 

nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc và chế độ Xã hội chủ nghĩa. Vị thế và 

uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới được nâng cao. 



Dân tộc Việt Nam đang tiếp tục đi lên trên những hành trình mới. Nhưng chiến thắng 

Điện Biên Phủ, đặc biệt là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong chiến dịch lịch 

sử này sẽ mãi là một biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt 

Nam thời đại Hồ Chí Minh. Mốc son đó trở thành bài học kinh nghiệm mang tính 

nguyên tắc, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, đang được chắt lọc và vận dụng 

sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, tiến lên thực hiện 

thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ PHAN ĐĂNG LƯU 

(5/5/1902 – 5/5/2022) 

 

Đồng chí Phan Đăng Lưu sinh ngày 5-5-1902 trong một gia đình nhà nho, có truyền 

thống yêu nước ở thôn Đông, xã Tràng Thành (nay là xã Hoa Thành), huyện Yên 

Thành, tỉnh Nghệ An. 

Sinh ra trong cảnh nước mất nhà tan, ảnh hưởng sự giáo dục của gia đình và truyền 

thống yêu nước quê hương cách mạng, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, 

đồng chí đã ấp ủ hoài bão giúp dân, giúp nước. Tháng 7-1925, đồng chí gia nhập Hội 

Phục Việt – tổ chức tiền thân của Tân Việt Cách mạng Đảng. Năm 1927, đồng chí 

được bầu làm Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương và có nhiều cống hiến 

trong việc định hướng phát triển Tân Việt Cách mạng Đảng theo đường lối của Hội 

Việt Nam Cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập ở Quảng 

Châu, Trung Quốc vào tháng 5-1925. 

Tháng 9-1929, đồng chí Phan Đăng Lưu được cử sang Quảng Châu lần thứ hai, 

nhưng bị mật thám bắt giam tại Nhà lao Vinh và bị đày lên Nhà tù Buôn Ma Thuột. 

Trong tù, đồng chí đã trở thành đảng viên cộng sản. Giữa năm 1936, sau gần 7 năm 

bị giam cầm, đồng chí được ân xá trở về quê, rồi trở vào Thừa Thiên Huế hoạt động. 



Đồng chí được Trung ương chỉ định tham gia Xứ ủy lâm thời Trung Kỳ. Trong quá 

trình hoạt động ở Huế, đồng chí đã góp phần quan trọng cùng Xứ ủy Trung Kỳ lãnh 

đạo phong trào đấu tranh cách mạng Trung Kỳ giành được nhiều thắng lợi. 

Tháng 9-1937, đồng chí Phan Đăng Lưu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng. Cuối năm 1939, đồng chí được Trung ương phân công phụ trách phong trào 

các tỉnh Nam Kỳ. Cùng với Xứ ủy Nam Kỳ, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan 

trọng, đưa phong trào cách mạng Nam Kỳ phát triển lên một bước mới. 

Trong nửa đầu năm 1940, trước sự tăng cường đàn áp, khủng bố của kẻ thù, các đồng 

chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần lượt bị bắt. Ban Chấp hành Trung 

ương chỉ còn lại một mình đồng chí Phan Đăng Lưu chèo lái con thuyền cách mạng 

nước ta. Tháng 11-1940, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy được tổ chức tại Đình 

Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Hội nghị đã tái lập Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng 

thời đề ra phương hướng tích cực chuẩn bị mọi mặt tiến tới Tổng khởi nghĩa giành 

lại non sông đất nước khi thời cơ xuất hiện. Thành công của Hội nghị Trung ương 

lần thứ bảy tạo tiền đề đưa cách mạng nước ta đi tới thắng lợi có vai trò cực kỳ to 

lớn của đồng chí Phan Đăng Lưu. Có thể nói, đây là đóng góp quan trọng nhất của 

đồng chí đối với Đảng ta và cách mạng Việt Nam. 

Ngày 22-11-1940, khi vừa về tới Sài Gòn, chưa kịp truyền đạt ý kiến của Trung ương 

thì đồng chí bị mật thám Pháp bắt, sau đó bị xử bắn tại trường bắn Ngã Ba Giồng, 

Bà Điểm, Hóc Môn, tỉnh Gia Định. 

Cuộc đời của đồng chí Phan Đăng Lưu đã để lại tấm gương đạo đức sáng ngời của 

một con người tận trung với nước, tận hiếu với dân, không màng danh lợi. Ở đồng 

chí luôn có niềm tin tuyệt đối với Đảng, niềm tin mãnh liệt vào sự thắng lợi tất yếu 

của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Ở đồng chí, 

lòng yêu nước và tình thương yêu Nhân dân thống nhất với nhau. Lòng yêu nước 

xuất phát từ lòng thương yêu những con người nghèo khổ, cơ hàn và tâm niệm cứu 

Nhân dân thoát khỏi cảnh lầm than, nô lệ. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đồng chí 

luôn đặt công tác đào tạo, xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ cho Đảng lên hàng 

đầu. Với học vấn sâu rộng, đức tính khiêm tốn, đạo đức cách mạng trong sáng, lối 

sống giản dị, đồng chí Phan Đăng Lưu có uy tín lớn và nhận được sự quý trọng của 

các bậc trí thức, nhân sĩ dân chủ. Ở đồng chí, tấm gương đạo đức cần, kiệm, liêm, 

chính, chí công, vô tư luôn thống nhất và là sự biểu hiện toàn diện, cụ thể của tấm 

gương đạo đức tận trung với nước, tận hiếu với dân. 

Nhắc đến đồng chí Phan Đăng Lưu là nhắc đến người chiến sĩ cộng sản kiên cường, 

mẫu mực, có lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, một nhà lãnh đạo cách mạng có 

tầm nhìn xa trông rộng, đầy mưu lược, khôn khéo, dũng cảm, kiên cường; một nhà 



báo, nhà văn, nhà lý luận tiên phong xuất sắc, tiêu biểu của Đảng và cách mạng nước 

ta. Những cống hiến to lớn và tấm gương cộng sản sáng ngời của đồng chí Phan 

Đăng Lưu được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các thế hệ mai sau đời đời trân 

trọng, ghi nhớ, biết ơn sâu sắc. 

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (5-5-1902 – 5-5-2022) là dịp 

để chúng ta ôn lại cuộc đời, tấm gương chiến đấu, hy sinh và những cống hiến to lớn 

của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời, qua đó 

tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, tấm gương đạo đức cách mạng sáng 

ngời của các cán bộ tiền bối tiêu biểu để các thế hệ hôm nay học tập, noi theo. Tưởng 

nhớ và biết ơn sâu sắc những cống hiến to lớn của đồng chí Phan Đăng Lưu, chúng 

ta nguyện noi gương đồng chí và các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, phát 

huy tinh thần yêu nước, ra sức học tập, lao động, công tác và chiến đấu, đưa đất nước 

vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần sớm hiện thực hóa khát vọng phát triển 

đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Theo tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lan tỏa tinh thần thanh niên khởi nghiệp 

Những giải pháp đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp của Huyện 

đoàn Hiệp Đức đã phát huy hiệu quả; đoàn viên, thanh niên có việc làm ổn định, 

mạnh dạn đầu tư, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương. 

 

Huyện đoàn Hiệp Đức thăm hỏi, động viên thanh niên địa phương khởi nghiệp. Ảnh: H.Q 

Sau 3 năm miệt mài khởi nghiệp, chị Nguyễn Thị Lệ Hằng (xã Quế Thọ, Hiệp Đức) 

đang thành công với các sản phẩm ngũ cốc, bột sen nguyên chất, bột gạo lứt rẫy - mè 

đen, bột đậu đen, trà thảo mộc… Trong đó, sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng đặc biệt 

mang thương hiệu “Hằng Moon” đạt chuẩn OCOP 3 sao năm 2020. 

Chị Hằng cho biết, trong quá trình khởi nghiệp, Huyện đoàn Hiệp Đức thường xuyên 

thăm hỏi, động viên; tạo điều kiện tham gia các chương trình Techfest, xúc tiến 

thương mại, tập huấn về sản phẩm OCOP; tham gia trưng bày sản phẩm tại điểm tiêu 

thụ sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP của thanh niên Hiệp Đức... Nhờ đó, các 

sản phẩm có cơ hội quảng bá mạnh mẽ, tiếp cận thị trường, ổn định đầu ra. 

Theo chị Võ Thị Tám - Bí thư Đoàn xã Quế Thọ, để tạo sự chuyển biến, lan tỏa về 

phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, Đoàn xã đã chủ động khảo sát, nắm 

bắt nhu cầu ĐVTN để tư vấn, định hướng nghề nghiệp phù hợp. Từ đó, nhiều ĐVTN 

mạnh dạn đầu tư làm kinh tế, xây dựng các mô hình mang lại hiệu quả cao. 

Chị Đặng Thị Ngọc Lan - Bí thư Huyện đoàn Hiệp Đức cho biết, đồng hành với 

thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp là một trong ba chương trình lớn của Trung ương 

IV. THANH NIÊN QUẢNG NAM THỜI KỲ MỚI 



Đoàn. Chính vì thế, Huyện đoàn Hiệp Đức tập trung xây dựng phong trào thanh niên 

khởi nghiệp, lập nghiệp thành chương trình hành động thường xuyên, liên tục, đi vào 

chiều sâu, thiết thực. 

 

Huyện đoàn Hiệp Đức tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp tham gia chương trình 

Techfest năm 2021. Ảnh: H.Q 

Huyện đoàn Hiệp Đức cũng tổ chức diễn đàn tư vấn, giao lưu truyền cảm hứng khởi 

nghiệp với sự tham gia của diễn giả hàng đầu trong nước; tuyên truyền các cơ chế, 

chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của địa phương; thường xuyên đăng tải những 

tấm gương khởi nghiệp, lập nghiệp làm gương cho thanh niên; tạo cơ hội để ĐVTN 

khởi nghiệp, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại do các cấp, ngành tổ 

chức. 

Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng, kiến thức khởi sự doanh nghiệp; đồng 

hành hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho thanh niên thông qua việc quản lý 

hiệu quả nguồn vốn ủy thác qua kênh ngân hàng chính sách... 

Đáng chú ý, năm 2021, Huyện đoàn Hiệp Đức ra mắt CLB Khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo Hiệp Đức; đồng thời phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện, 

tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp do tỉnh, Trung ương tổ chức. Trong đó, ý 

tưởng của chị Trần Thị Thủy Tiên lọt vào vòng chung kết Cuộc thi ý tưởng khởi 

nghiệp sáng tạo do Trung ương Đoàn tổ chức. Hiện tại, toàn huyện có 17 mô hình tổ 



hợp tác, hợp tác xã, CLB thanh niên phát triển kinh tế; 63 mô hình kinh tế và 4 sản 

phẩm OCOP trong thanh niên. 

“Thời gian tới, đồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp tiếp tục là chương 

trình, nhiệm vụ quan trọng của Huyện đoàn Hiệp Đức. Qua đó, thu hút thanh niên 

phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương, từng bước đưa phong trào thanh 

niên đi vào chiều sâu, thiết thực” - chị Lan cho biết. 

HỒ QUÂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Thu hồi Giấy phép nhập khẩu phim khi nội dung phim vi phạm quy định 

cấm 

Có hiệu lực từ ngày 10/5/2022, Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25/3/2022 bổ 

sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ 

về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. 

Trong đó, Nghị định bổ sung quy định: Cơ quan cấp phép nhập khẩu phim thu hồi 

Giấy phép nhập khẩu phim khi phát hiện nội dung phim vi phạm quy định cấm tại 

Luật Điện ảnh. 

2. Tăng mức cho vay học sinh, sinh viên 

Tại Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với 

học sinh, sinh viên, có hiệu lực từ ngày 19/5/2022, tăng mức cho vay tối đa đối với 

học sinh, sinh viên (HSSV) từ 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV lên 4 triệu 

đồng/tháng/HSSV. 

 

3. Từ ngày 21/5 có thể đăng ký xe máy tại công an xã, xe ô tô tại công an huyện 

Có hiệu lực từ ngày 21/5/2022, Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ. 

Trong đó, Thông tư 15 (sửa đổi khoản 6 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA) trao 

quyền cho công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô 

tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức. 

Theo đó, công an cấp xã đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy 

điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước 

V. VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH MỚI  
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có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người 

nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương 

mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe 

hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường 

trú tại địa phương. 

Lưu ý, chỉ những xã trong ba năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 

xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm, thì công an xã sẽ 

được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe. 

Cũng theo Thông tư 15/2022/TT-BCA, công an cấp huyện sẽ đăng ký, cấp biển số 

xe ô tô cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương 

mình; trừ: 

- Xe ô tô của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên 

doanh với nước ngoài tại địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh 

nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại quận, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh nơi Phòng CSGT đặt trụ 

sở. 

- Xe ô tô của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ 

chức quốc tế tại Việt Nam và xe ô tô của người nước ngoài làm việc trong cơ quan 

đó; xe ô tô của các cơ quan, tổ chức quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư 58/2020/TT-

BCA. 

4. Phụ nữ dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù sinh con đúng chính sách dân số 

được hỗ trợ đến 3 triệu đồng 

Theo Thông tư 15/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh 

phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025, có hiệu lực từ ngày 01/5/2022, hỗ trợ cho phụ nữ dân tộc thiểu 

số có khó khăn đặc thù sinh con đúng chính sách dân số tối đa 3 triệu đồng/bà mẹ. 



5. Tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân xuất ngũ 

Thông tư 22/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng 

tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân 

nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc có hiệu lực từ ngày 16/5/2022. 

Thông tư nêu rõ, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 

12 năm 2021 đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp 

hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định 

số 38/2010/QĐ-TTg; quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối 

với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng 

tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. 

Mức trợ cấp hằng tháng của các đối tượng sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ 

thể như sau: Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng/tháng; 

từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng/tháng; từ đủ 17 

năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng/tháng; từ đủ 18 năm đến 

dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng/tháng; từ đủ 19 năm đến dưới 20 

năm, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng/tháng. 

6. Hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đồng bào dân tộc thiểu số 

Thông tư 15/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí 

sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2022. 

Trong đó, về hỗ trợ chuyển đổi nghề, trường hợp chính quyền địa phương không 

bố trí được đất sản xuất, thì hộ không có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ 1 

lần chuyển đổi nghề. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ để mua sắm nông cụ, máy 

móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm các ngành nghề khác. Trường hợp không 

có nhu cầu mua sắm nông cụ, máy móc thì được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề 

theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/09/2015 của Thủ tướng 



Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. 

Quy trình, phương thức hỗ trợ thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc. 

  



 


