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I. TIN TỨC SỰ KIỆN: 

TỈNH ĐOÀN CHÚC MỪNG CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ NHÂN NGÀY 21/6 

 

Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo 

chí nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021) 

 

 

 

Bên cạnh lẵng hoa tươi thắm gửi đến Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam và 

Báo Quảng Nam, đồng chí Phạm Thị Thanh- Bí thư Tỉnh đoàn đã có lời cảm ơn Ban 

Giám đốc, Ban Biên tập và các đồng chí phóng viên thời gian qua đã đồng hành cùng 

công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà. Trên các phương tiện truyền 

thông, các phong trào, hành động cách mạng của tuổi trẻ Quảng Nam đã được thể hiện 

chân thực, đậm nét, lan tỏa sâu rộng trong dư luận.  
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Hai bên cũng đã trao đổi nhiều vấn đề 

trong công tác phối hợp giữa Tỉnh đoàn và 

các cơ quan báo chí trong thời gian tới 

như việc tổ chức các gameshow truyền 

hình dành cho thanh thiếu nhi, các hoạt 

động giáo dục truyền thống cho đoàn viên 

thanh niên, các chuyên trang chuyên mục 

riêng mang màu sắc của Đoàn…  

  

Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh đoàn- đồng chí 

Lê Quang Quỳnh đã đến thăm Văn phòng Đại diện khu vực miền Trung của Báo Tuổi 

trẻ, Tiền phong, Thanh niên tại Đà Nẵng. Thời gian qua, các cơ quan báo chí của Đoàn 

đã huy động nguồn lực xã hội hóa, thực hiện nhiều công trình phần việc an sinh xã hội, 

học bổng tiếp sức học sinh sinh viên; các hoạt động cứu trợ vùng sâu, vùng xa, vùng gặp 

thiên tai,…. Gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt 

Nam, đồng chí Lê Quang Quỳnh cũng bày tỏ mong muốn các bên sẽ tiếp tục phối hợp tổ 

chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực trong thời gian tới.  

 

#THANK YOU, VIET NAM! – CÙNG CHÚNG TÔI NÓI LỜI CẢM ƠN 

 

Vừa qua, Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh đã cùng nhà 

mạng VinaPhone phối hợp tổ 

chức, phát động chương trình 

#Thank you, Vietnam!. Chương 

trình mang đến thông điệp “Nói 

lời cảm ơn, tạo lập nguồn quỹ 

nhân ái” nhằm thúc đẩy, lan toả 

những giá trị tốt đẹp, nhân văn 

trong xã hội, thể hiện lòng biết 

ơn, tri ân đối với thế hệ đi trước, 

với những tổ chức, cá nhân đã 

cống hiến, đóng góp cho cộng đồng, góp phần xây dựng thói quen tốt cho thanh 

thiếu nhi…Chương trình #Thank you, Vietnam! – Cùng nói lời cảm ơn 
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Các hoạt động truyền thông của chương trình #Thank you, Vietnam! đang được lan tỏa 

đến nhiều đối tượng trong xã hội. Mỗi tuần chương trình sẽ phát động một minigame với 

chủ đề tương ứng hướng đến các đối tượng khác nhau trong xã hội và các ngày kỷ niệm 

trong tuần. Các chủ đề được biên tập đa dạng và nhiều thông điệp ý nghĩa kèm theo đó 

là những giải thưởng hấp dẫn, đây chắc chắn sẽ là một sân chơi thú vị góp phần gắn kết 

mọi người trong mùa dịch Covid-19.  

Các chủ đề dự kiến được triển khai như sau:  

+ Tuần 1: Lời cảm ơn với đội ngũ y, bác sỹ chống dịch   

+ Tuần 2: Lời cảm ơn với cha (Ngày của cha - 20/6)  

+ Tuần 3: Lời cảm ơn gia đình, người thân (Ngày gia đình - 28/6)  

+ Tuần 4: Lời cảm ơn với các lực lượng tuyến đầu trong dịch bệnh, thiên tai  

+ Tuần 5: Lời cảm ơn tình yêu (Ngày quốc tế Nụ hôn - 6/7)  

+ Tuần 6: Lời cảm ơn với thanh xuân (kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng thanh niên 

xung phong và cảm ơn những anh hùng "Mãi mãi tuổi hai mươi")  

+ Tuần 7: Lời cảm ơn vì sự an toàn, hoà bìnhh của đất nước  

+ Tuần 8: Lời cảm ơn với các anh hùng liệt sỹ (Ngày thương binh liệt sỹ)  

#Thank you, Vietnam! năm 2021 là một chương trình ý nghĩa gắn liền với cuộc sống 

hằng ngày của mỗi con người. Chính vì lẽ đó chương trình đã nhanh chóng lan tỏa đến 

63 tỉnh thành trên cả nước. Sau gần hai tuần phát động, số lượt lời cảm ơn được khởi tạo 

trên Microsite thankyouvietnam.com.vn nhanh chóng đạt gần 100.000 thông điệp cảm 

ơn và hơn 15.000 lượt #thankyouvietnam trên facebook.  

  

Sau gần một tháng triển khai thực hiện, nhiều câu chuyện ý nghĩa đã được lan tỏa trên 

trang fanpage “Thank you, Vietnam!” với các ấn phẩm truyền thông theo các chủ đề như 

Lời cảm ơn đối với đội ngũ tuyến đầu chống dịch 

Covid-19; Lời cảm ơn các thiên thần nhỏ; Lời 

cảm ơn những nụ cười thanh xuân nơi tuyến lửa; 

Lời cảm ơn những câu chuyện ấm lòng; Lời cảm 

ơn phòng tuyến sao vuông; Lời cảm ơn lực lượng 

biên phòng; Lời cảm ơn nhân kỷ niệm 110 năm 

ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; Lời cảm 

ơn thanh xuân; Lời cảm ơn “Vũ khí chống nóng” 

mùa Covid; Lời cảm ơn các chiến binh “Rồng 
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Vàng”; Lời cảm ơn tấm lòng người Việt; Lời cảm ơn những tinh thần lạc quan,..  

 

  

Với thông điệp "Triệu lời cảm ơn" và "Nói lời cảm ơn, góp quỹ nhân ái", chương trình 

đã được triển khai sâu rộng đến từng đối tượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học 

sinh và người dân trên cả nước. Qua đó, khích lệ, lan tỏa giá trị tốt đẹp và sức mạnh của 

lời cảm ơn trong cộng đồng.  

 

 

Cùng nhau khởi tạo lời cảm ơn theo các bước sau:  

 • BƯỚC 1: Truy cập http://thankyouvietnam.com.vn để khởi tạo “lời cảm ơn” hoặc tự 

tạo lời cảm ơn bằng hình ảnh, videoclip theo cách riêng của mỗi cá nhân  

• BƯỚC 2: Chia sẻ lên trang facebook cá nhân và đính kèm hashtag của chương trình, 

có thể sử dụng hashtag mặc định (có sẵn khi khởi tạo tại microsite)  
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#ThankyouVN_TWDoan_VinaPhone hoặc đính kèm 03 hashtag: #ThankyouVietnam 

#TrunguongDoan #Vinaphone  

* LƯU Ý: PHẢI ĐÍNH KÈM ĐỦ CÁC HASHTAG TRÊN ĐỂ CÓ THỂ GÓP PHẦN 

TẠO LẬP NGUỒN QUỸ 5 TỶ ĐỒNG ĐỂ XÂY DỰNG 60 CĂN NHÀ NHÂN ÁI 

CHO GIA ĐÌNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 

 

RA QUÂN CHIẾN DỊCH KỲ NGHỈ HỒNG NĂM 2021 

 

Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa ra quân chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2021 tại xã Trà 

Giác, huyện Bắc Trà My. Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hoàng Văn Thanh tham gia 

chương trình. 

 

 

 

 

Kỳ nghỉ hồng là chương trình nằm trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được tổ 

chức dành riêng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên công nhân và lao 

động trẻ nhằm Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, năng lực chuyên môn của lực 

lượng này trong việc tổ chức, tham gia các hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Tạo 

môi trường cho đoàn viên, thanh thiếu nhi rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp 

phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh, trí tuệ, có kỹ năng thực 

hành xã hội, có sức khoẻ, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã 

trao biểu trưng xây dựng 01 khu vui 

chơi cho trẻ em xã Trà Giác; 10 suất 

học bổng cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn; tặng 2.000 cây quế thuần 

chủng Trà My (0,5 ha) cho 04 hộ 

thanh niên khó khăn tại địa phương; 

tặng heo đen giống cho hộ thanh 

niên đăng ký thoát nghèo năm 2021 

và công trình thanh niên thắp sáng 

đường quê bằng năng lượng mặt trời.  

 

Ngay sau lễ ra quân, đông đảo đoàn viên thanh niên đã tham gia sửa chữa hệ thống điện 

cho 05 hộ gia đình chính sách tại địa phương; tập huấn chuyển giao kỹ thuật, mô hình 

trồng cây quế giống cho 10 hộ dân và hộ thanh niên; khám bệnh, cấp phát thuốc tại nhà 

cho 20 hộ gia đình có công cách mạng, người già neo đơn; giúp dân di dời 02 ngôi nhà 

ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lỡ tại xã Trà Ka và thi công công trình thăp sáng đường 

quê với 10 bóng đèn năng lượng mặt trời.  

 

Năm nay do tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp nên các hoạt động được tổ 

chức đồng loạt theo hướng hạn chế tập trung đông người và tuân thủ hướng dẫn 5K của 

Bộ y tế.  
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• Một số hình ảnh hoạt động: 
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BẾ MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN LÀM TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI GIỎI CẤP 

TỈNH 

 

Sau hai ngày (23-24/6) tranh tài tích cực, hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 

giỏi cấp tỉnh lần thứ 2 đã thành công tốt đẹp. 

 

 

 

Hội thi là dịp để giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thể hiện phẩm chất, tâm huyết, năng 

lực, được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đội và phong trào thiếu 

nhi trong trường học; góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học; 

khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để giáo viên làm Tổng phụ trách Đội được rèn 

luyện, tự học và sáng tạo.  

 

Với bề dày kinh nghiệm và sự chuẩn bị chu đáo các thầy cô đều hoàn thành tốt các phần 
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thi của mình tại 5 nội dung: sáng kiến, kiến thức và kỹ năng xây dựng kế hoạch, năng 

khiếu, thực hành nghiệp vụ công tác Đội và xử lý tình huống.. Qua đó đã thể hiện sự đa 

tài, năng động, sáng tạo của giáo viên làm công tác phụ trách Đội.  

 

 

 

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 

giỏi cấp tỉnh cho  41/48 thầy, cô giáo. Theo đó, thầy giáo Nguyễn Anh Vũ giáo viên 

Tổng phụ trách Đội trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (Tam Kỳ) và thầy giáo Nguyễn 

Hữu Đại giáo viên Tổng phụ trách Đội trường TH Đoàn Trị (Đại Lộc) đã đạt giải nhất 

của hội thi năm nay. 
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HƠN 350 CÁN BỘ ĐOÀN ĐƯỢC QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ 

LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 

2021 

 

Đây là một trong những nội dung được triển khai tại lớp bồi dưỡng, tập huấn cán 

bộ Đoàn năm 2021 do Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức vừa khai mạc vào sáng ngày 

29/6. 

 

Quang cảnh lớp tập huấn 

  

Theo đó lớp tập huấn được tổ chức với hình trực tuyến gồm điểm cầu chính tại Hội 

trường Tỉnh ủy Quảng Nam và 18 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố. Có hơn 350 

cán bộ đoàn là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Bí thư, Phó Bí thư đoàn cấp huyện và 

tương đương; Cán bộ quy hoạch chức danh Bí thư đoàn cấp huyện; Cán bộ phong trào 

Cơ quan Tỉnh đoàn và Bí thư 

Đoàn cấp cơ sở tham gia lớp tập 

huấn lần này.  

 

Theo kế hoạch, lớp tập huấn bắt 

đầu từ tháng 6 đến hết tháng 

9/2021 với các nội dung xoay 

quanh các chuyên đề cập nhật 

thông tin về chủ trương, chính 
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sách mới của Đảng, Nhà nước; những thông tin cập nhật mang tính chiến lược, tình hình 

chính trị, ANQP, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong nước và thế giới trước bối cảnh 

toàn cầu hóa nhiều biến động và hội nhập quốc tế sâu rộng; những kiến thức cập nhật về 

tình hình chính trị, văn hóa xã hội và tình hình thanh niên; kỹ năng lãnh đạo quản lý điều 

hành; kiến thức lý luận về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; nghiệp vụ công 

tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội, công tác thiếu nhi trường học; kiến thức khởi nghiệp, kỹ 

năng tổ chức các hoạt động và hội nhập quốc tế trong thanh niên; Công tác tổ chức, nội 

dung chuẩn bị cho Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2022 - 2027) và Đại hội Đoàn toàn quốc 

lần XII (Quán triệt kế hoạch chỉ đạo đại hội Đoàn các cấp và một số nội dung nghiệp 

vụ).  

 

 

Điểm cầu chính được tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy và 18 điểm cầu tại các huyện, 

thị xã, thành phố. 

Nằm trong chương trình tập huấn, các cán bộ Đoàn còn được quán triệt nội dung học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 về ý chí tự lực, tự 

cường và khát vọng phát triển đất nước; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 

và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Ban Chấp hành Tỉnh 

đoàn Quảng Nam đồng thời được bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội, 

tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, 

thù địch trong tình hình mới. 
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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Nguyễn Xuân Đức phát biểu khai mạc lớp tập 

huấn 

 

Tập huấn cán bộ Đoàn là chương trình thường niên, tuy nhiên việc đổi mới nội dung, 

phương thức bồi dưỡng, tập huấn theo hướng tăng cường thảo luận, trao đổi kinh 

nghiệm, thực hành, thực tế xử lý tình huống và áp dụng các phương thức giảng dạy trực 

tuyến đảm bảo các khuyến cáo phòng dịch là một cách làm phù hợp và thể hiện sự 

nhanh nhạy, thích ứng của tổ chức Đoàn tỉnh Quảng Nam trong lựa chọn phương thức 

triển khai hoạt động, phong trào trong trạng thái bình thường mới. 

 

PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH "TRIỆU CÂY XANH - VÌ MỘT VIỆT NAM 

XANH" 

 

Hưởng ứng Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ và thực hiện chỉ tiêu trồng 

mới 30 triệu cây xanh theo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Trung 

ương Đoàn; Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp 

tổ chức công bố và phát động chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam 

xanh”. 
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Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường 

trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và đồng chí Nguyễn 

Bình Minh - UVBTV, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn chủ trì buổi gặp mặt báo 

chí 

  

Chương trình với mong muốn nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và 

nhân dân về vai trò của rừng, vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, các vấn đề về bảo 

vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời, góp phần hiệu quả vào việc 

phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi 

khí hậu, bảo vệ sinh quyển, bảo vệ và tái tạo nguồn nước...; 

 

Trong giai đoạn 2021 – 2023, chương trình xác định mục tiêu tổ chức trồng và chăm sóc 

1 triệu cây xanh rừng đầu nguồn tại các khu vực thường chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, 

bão lụt, sạt lở,… Đồng thời, tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền rộng rãi góp phần 

nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên về vai trò, tầm quan trọng của rừng 

đầu nguồn và (chiến dịch truyền thông, cuộc thi ảnh, giải chạy trực tuyến,…). 
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Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ đoàn tích 

cực tuyên truyền về ý nghĩa, thông điệp của Chương trình 

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH 

Trung ương Đảng, Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên 

Việt Nam cho biết: Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn chương trình ý nghĩa này 

không chỉ góp sức của tuổi trẻ Việt Nam vào công cuộc phục hồi rừng đầu nguồn, phát 

triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu mà thông qua đó sẽ 

tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên về vai 

trò, tầm quan trọng của cây xanh, của rừng cùng tính cấp thiết của việc trồng, bảo vệ 

rừng, bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, không khí… 

 

Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ đoàn tích 

cực tuyên truyền về ý nghĩa, thông điệp của Chương trình, tập trung vào các nội dung về 

vai trò, tầm quan trọng của cây xanh, của rừng đối với môi trường sống, những tác động 

tiêu cực của biến đổi khí hậu cùng tính cấp thiết phải trồng, chăm sóc, bảo vệ lá phổi 

xanh của trái đất. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia đăng ký tham 

gia “Cam kết xanh” và thực hiện các “Hành động xanh”; tham gia và lan tỏa cuộc thi 

ảnh “Triệu cây xanh” và tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác trồng và chăm sóc cây 

xanh tại chính địa phương mình. 
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Chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2021 là hoạt động nằm 

trong Chương trình nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rừng và trồng rừng 

giai đoạn 2021 – 2023 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công ty TNHH 

Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp tổ chức. 

  

Ông Jahanzeb Khan – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo 

Việt Nam cho biết: “Với sứ mệnh của tập đoàn Suntory là “Trả lại gấp đôi số nước 

chúng tôi đã sử dụng từ thiên nhiên thông qua việc trồng rừng”, từ năm 2003 cho tới 

năm 2020, tập đoàn Suntory đã trồng được 12.000 ha rừng ở 15 địa phương tại Nhật 

Bản. Nhằm phát huy sứ mệnh của tập đoàn mẹ và đóng góp thiết thực cho đất nước Việt 

Nam - nơi mà Suntory PepsiCo Việt Nam sản xuất kinh doanh, chúng tôi lấy làm vinh 

hạnh khi một lần nữa được phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để triển 

khai chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”. 

 

Đây là một chương trình dài hạn với mục tiêu rõ ràng nằm trong chiến lược và cam kết 

phát triển kinh doanh bền vững của công ty chúng tôi tại thị trường Việt Nam. Chương 

trình tiếp tục nối dài hành trình “Đóng góp lại cho xã hội” của Suntory PepsiCo Việt 

Nam, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng xanh, sạch đẹp hơn trong tương 

lai”. 
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Tại chương trình, Trung ương Đoàn và Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory 

PepsiCo Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp 

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đức- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội 

LHTN Việt Nam tỉnh chủ trì điểm cầu Quảng Nam 
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Các đại biểu cùng nhau thực hiện cam kết xanh trên trang web 

trieucayxanh.doanthanhnien.vn 

Trong năm 2021, chương trình dự kiến trồng 20.000 cây trồng mới rừng đầu nguồn 

(khoàng 20 hecta) tại Quảng Nam và Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, chương trình sẽ tổ chức 

các hoạt động bổ trợ như: 

Cuộc vận động "Cam kết xanh": Ban Tổ chức triển khai cuộc vận động “Cam kết xanh” 

trên website trieucayxanh.doanthanhnien.vn và tổ chức tuyên truyền trên Ứng dụng 

Thanh viên Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn và triển khai truyền 

thông, lan toả trên hệ thống trang tin điện tử và Mạng xã hội của các cấp bộ đoàn thu hút 

sự tham gia của đoàn viên, thanh thiếu niên trên hệ thống báo chí, các trang mạng xã hội 

của tổ chức Đoàn các cấp để cùng thực hiện các “Hành động xanh”. 

Đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia cuộc vận động “Cam kết xanh” bằng cách truy 

cập website trieucayxanh.doanthanhnien.vn, nhấn vào nút "ĐĂNG KÝ CAM KẾT 

XANH" để đăng ký tham gia cam kết và thực hiện các "hành động xanh". 

Đối với 10.000 “Hành động xanh” đầu tiên sẽ tương ứng với 10.000 cây xanh do BTC 

cung cấp để trồng và chăm sóc trong năm đầu tiên. 
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Cuộc thi ảnh "Triệu cây xanh": Mỗi cá nhân tham gia gửi hình ảnh dự thi thể hiện hành 

động bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan tại chuyên mục Cuộc thi của website 

trieucayxanh.doanthanhnien.vn. Một số hành động cụ thể như: Trồng cây; Cải tạo cảnh 

quan tại cơ quan, đơn vị; Tiết kiệm năng lượng, tài nguyên: nước, giấy,... 

Mỗi cá nhân/ nhóm gửi bài dự thi tối thiểu 02 ảnh miêu tả thực trạng trước và sau khi tổ 

chức hoạt động cải tạo cảnh quan, trồng cây hoặc hoạt động kêu gọi, vận động đoàn 

viên, thanh thiếu niên và nhân dân tại địa phương cùng tham gia trồng cây, bảo vệ môi 

trường. 

Tổ chức tham quan rừng đầu nguồn: Tại lễ tổng kết chương trình, ngoài hoạt động trồng 

rừng, Ban tổ chức sẽ tổ chức hoạt động tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu về hệ sinh 

thái rừng đầu nguồn; về một số động thực vật hiện hữu tại khu bảo tồn thiên nhiên; trực 

tiếp tìm hiểu đặc điểm của một số thực vật, động vật đang sinh sống tại rừng đầu nguồn 

và trải nghiệm phương pháp sử dụng “bẫy ảnh” để ghi chép quá trình hình thành của 

một số loài thực vật và quá trình di chuyển sinh sống của một số loài động vật đặc hữu. 

Giải chạy "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh": Tổ chức giải chạy bán Marathon 

thúc đẩy, lan toả ý nghĩa của chương trình và tiếp tục vận động các tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân tham gia vào cuộc vận động.   

 

 

TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM TIẾP SỨC TỈNH ĐOÀN BẮC GIANG CHỐNG 

DỊCH 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch 

bệnh Covid-19, Tuổi trẻ Quảng Nam 

vừa trao tặng nhiều trang thiết bị, vật 

phẩm y tế nhằm chung tay cùng Tỉnh 

đoàn Bắc Giang trong công tác phòng 

chống dịch. 

Theo đó, 10.000 khẩu trang, 500 bộ đồ 

bảo hộ, 300 lít nước sát khuẩn đậm đặc 

đã được Tỉnh đoàn – Hội LHTN Việt 

Nam tỉnh Quảng Nam gửi đến Tỉnh đoàn 

Bắc Giang để góp phần cùng lực lượng 
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tuyến đầu kiểm soát dịch.  

 

Được biết, trong số những vật phẩm gửi tặng Tỉnh đoàn Bắc Giang lần này, Đoàn thiện 

nguyện Phan Đức cũng thông qua Hội LHTN Việt Nam tỉnh gửi tặng 5000 khẩu trang 

cho công tác phòng chống dịch. 

 

 

 

Những ngày qua Bắc Giang tiếp tục là điểm nóng với số lượng ca mắc Covid-19 mỗi 

ngày rất lớn. Những vật phẩm y tế được Tuổi trẻ Quảng Nam kịp thời trao tặng với 

mong muốn hỗ trợ, động viên, chia sẻ với những khó khăn với Bắc Giang trong cuộc 

chiến chống đại dịch COVID-19 qua đó càng thắt chặt thêm tình đoàn kết tương trợ của 

hai đơn vị. 

BẾ MẠC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ XXIII 

Chiều ngày 10/6, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Quảng Nam tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi 

Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ 23 năm 2021 dành cho học sinh TH, THCS, THPT toàn 

tỉnh. Tham dự có đồng chí Lê Quang Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng 

Đội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Nam - Phó Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 

đồng chí Lê Thuỷ Trinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và đồng chí Phạm 

Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 
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Tham gia hội thi năm nay, 99 thí sinh sẽ tranh tài về các kiến thức tin học thông qua 

hình thức thi thực hành và lý thuyết tại 3 bảng: bảng A dành cho khối TH, bảng B dành 

cho khối THCS và bảng C dành cho khối THPT.  

  

 

 

Qua một ngày tranh tài với tinh thần đoàn kết, khách quan, trung thực các thí sinh đã 
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hoàn thành tốt các nội dung góp phần tạo nên thành công cho Hội thi tin học trẻ tỉnh 

Quảng Nam lần thứ XXIII . Kết thúc Hội thi Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho các thí 

sinh: Quỳnh Anh Tuấn- Trường TH Trần Quốc Toản và Phạm Hà Bảo Ngọc- Trường 

TH Lê Văn Tám; Nguyễn Văn Lê Bảo – Trường THCS Lê Trí Viễn và Lê Bình Nguyên 

– Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Về giải toàn đoàn, giải Nhất được trao 

cho đơn vị Tam Kỳ và Hiệp Đức.  

   

Hội thi là hoạt động thường niên nhằm khuyến khích, động viên và thúc đẩy phát triển 

phong trào học tập, sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi toàn 

tỉnh; đẩy mạnh phong trào dạy và học Tin học trong các trường phổ thông, góp phần đào 

tạo nguồn nhân lực trẻ về công nghệ thông tin. Đồng thời, tạo sân chơi trí tuệ cho học 

sinh thông qua đó tạo cơ hội cho các em được giao lưu, học hỏi kiến thức lẫn nhau. 

 

RA QUÂN CHIẾN DỊCH HÀNH QUÂN XANH NĂM 2021 

 

Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa ra quân chiến dịch Hành quân xanh vào sáng ngày 11/6 tại 

xã Phước Năng, huyện Phước Sơn. Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí 

thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội 

LHTN Việt Nam tỉnh Nguyễn Xuân Đức tham gia chương trình. 
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Đây là một trong những nội dung trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè 

năm nay. Theo kế hoạch, chiến dịch Hành quân xanh được triển khai từ ngày 01/6 - 

31/8/2021 dành cho đoàn viên thanh niên thuộc các đơn vị Đoàn Thanh niên Công an 

tỉnh, Đoàn Thanh niên BCH Quân sự tỉnh, Đoàn Thanh niên BCH Bộ đội biên phòng 

tỉnh; đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang thuộc các huyện, thị xã, thành phố. Chiến 

dịch Hành quân xanh tập trung vào việc tổ chức các đội hình thanh niên lực lượng quân 

đội, công an, dân quân tự vệ tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn, tham gia xây dựng 

nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí 

hậu, các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đảm bảo an sinh 

xã hội, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, chăm sóc bảo vệ thiếu niên nhi đồng; tiếp tục 

triển khai Chương trình “Nâng bước em đến trường” hỗ trợ các em học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 

“Hãy làm sạch biển; các hoạt động tình nguyện góp phần nâng cao đời sống vật chất, 

văn hóa tinh thần cho thanh niên và nhân dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, các 

trung tâm bảo trợ xã hội và hỗ trợ đội hình làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước công dân.
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 Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã trao tặng 03 xe đạp cùng 20 suất quà cho các em học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao biểu trưng công trình thắp sáng đường quê; tặng 200 

cây giống ăn quả cho 02 hộ thanh niên đăng ký thoát nghèo, thanh niên yếu thế và hỗ trợ 

120 mét vuông tôn cho các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.  
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Ngay sau lễ phát động, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã chủ trì triển khai sửa chữa nhà ở cho 

các hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng công trình thanh niên thắp sáng 

đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời; tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học 

kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt và trồng vườn ăn quả cho hộ thanh niên đăng ký thoát 

nghèo, thanh niên yếu thế với sự tham gia của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn 

Thanh niên Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, thanh niên trong lực lượng vũ trang 

thuộc Huyện đoàn Duy Xuyên, Phước Sơn.  
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Hoạt động góp phần đẩy mạnh phong trào xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh 

niên khối lực lượng vũ trang trong việc triển khai thực hiện các hoạt động tình nguyện 

hè trên địa bàn tỉnh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. 

 

II. HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC:  

 

SỨC SỐNG BẤT DIỆT CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT 

TOÀN DÂN TỘC 

 

Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh sức sống của tư tưởng Hồ 

Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và việc xây 

dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Người là cống hiến đặc sắc, có giá trị lý luận và 

giá trị thực tiễn hết sức quan trọng. 

 

 

Chủ tịch Hồ chí Minh-người khởi xướng, xây dựng và hết lòng chăm lo khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc. Ảnh: CPV 

 

Trong những cống hiến to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam, tư 

tưởng đại đoàn kết dân tộc và  xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Người là một 

cống hiến đặc sắc, có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn hết sức quan trọng. 
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GS. Trần Văn Giàu từng nhận xét: “Đến Cụ Hồ thì đại đoàn kết được xây dựng trên cả 

một lý luận chứ không còn đơn thuần là tình cảm tự nhiên của người trong một nước 

phải thương nhau cùng”… 

Ngay từ năm 1925, khi còn hoạt động cách mạng tại Quảng Châu, Trung Quốc, lãnh tụ 

Nguyễn Ái Quốc đã viết bài thơ “Hãy yêu thương nhau và cùng nhau đoàn kết” trong đó 

có những lời kêu gọi: “Hãy yêu thương nhau và cùng nhau đoàn kết/Nghĩa vụ của một 

người dân là phải yêu Tổ quốc/Mau cải thiện tâm, tài, lực cho dân ”. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại đoàn kết toàn dân tộc không phải là sách lược hay thủ 

đoạn chính trị mà là chiến lược lâu dài, nhất quán của cách mạng Việt Nam, là nhân tố 

quyết định sự thành bại của cách mạng: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, 

thành công, đại thành công”. 

Thành công của Cách mạng tháng Tám 1945 là một kết quả rực rỡ của tư tưởng đó. Sức 

mạnh dân tộc của Việt Nam được phát huy mạnh mẽ và triệt để trên cơ sở tư tưởng độc 

lập, tự do và chiến lược đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh được tập hợp trong Mặt trận 

Việt Minh do chính Người sáng lập và lãnh đạo. 

Vì thế, không chỉ có sĩ, nông, công, thương, binh, mà cả vua quan triều Nguyễn cũng 

ngả theo cách mạng. Nhờ đó kẻ xâm lược mất đi chỗ dựa ban đầu. Kẻ thù trong nước bị 

tê liệt. Còn những người có tâm huyết với nước với dân thì được thu phục và tận tụy đến 

cùng với cách mạng. Kết quả là chỉ với hơn 5.000 đảng viên và hơn 20 triệu đồng bào 

kết thành một khối, dân tộc ta đã làm một cuộc cách mạng long trời, lở đất, lật đổ chế độ 

phong kiến, bẻ gẫy xiềng xích nô lệ của chủ nghĩa thực dân, giành lại độc lập dân tộc, 

khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà - Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực. 

Ngay sau Cách mạng tháng Tám, để tập hợp được tối đa sức mạnh của các thành phần 

dân tộc, giai cấp, tôn giáo, đảng phái, ngày 10/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc 

lệnh số 23 cử nhiều quan chức của chính quyền cũ tham gia chính quyền mới, tạo điều 

kiện cho họ đóng góp vào sự nghiệp chung của dân tộc. Cũng trong Sắc lệnh này, cựu 

hoàng Bảo Đại, người vừa mới tuyên bố thoái vị, giao nộp ấn kiếm của nhà vua cho 

Chính phủ lâm thời, được cử làm cố vấn Chính phủ. 

Không chỉ có cựu hoàng Bảo Đại, nhiều quan lại cao cấp của chính quyền cũ, hầu hết là 

các trí thức hàng đầu, nhiều chức sắc và nhà hoạt động tôn giáo, nhà tư sản lớn, các văn 

nghệ sĩ tài danh… đều ủng hộ cách mạng, tham gia các hoạt động cách mạng. Và các 

nhân vật nổi tiếng này đã có những tác động tích cực trong sự nghiệp tập hợp, mở rộng 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Trước những khó khăn chồng chất của cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã 

vận động nhân dân cả nước tham gia “Tuần lễ Vàng” và xây dựng “Quỹ Độc lập” (năm 

1945). 

Kết quả là chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân cả nước đã quyên góp được 20 triệu 

tiền đồng và 370 kg vàng. Điều này không chỉ giúp Chính phủ cách mạng non trẻ vượt 

qua những thiếu thốn về tài chính mà còn là minh chứng rõ nét cho sức mạnh vô địch 

của quần chúng nhân dân. 

Cũng trong thời gian này, phong trào “diệt giặc đói, diệt giặc dốt” được Hồ Chủ tịch 

phát động. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân cả nước đã quyên góp được hàng vạn 

tấn gạo cứu đói. Phong trào tăng gia sản xuất được đẩy mạnh, diện tích trồng lúa và hoa 
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màu tăng lên, nạn đói đã sớm được khắc phục và cũng chỉ 1 năm sau Cách mạng tháng 

Tám, đã có 2,5 triệu người dân biết đọc, biết viết. 

Thắng lợi bước đầu trong cuộc đấu tranh xây dựng nền móng chế độ mới, ổn định và cải 

thiện đời sống nhân dân có ý nghĩa chính trị hết sức to lớn. Nhân dân được hưởng quyền 

tự do dân chủ càng thêm tin tưởng, gắn bó và quyết tâm bảo vệ chế độ mới. Đó là sức 

mạnh để bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, giữ vững quyền lãnh đạo của Đảng, là 

sức mạnh chiến thắng “thù trong giặc ngoài”. 

Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh sức sống của tư tưởng Hồ Chí 

Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong kháng chiến chống Pháp, với ý chí quyết tâm 

sắt đá: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định 

không chịu làm nô lệ”, nhân dân ta đã giành thắng lợi sau chiến dịch Điện Biên Phủ năm 

1954. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với khát vọng cháy bỏng: “Không có gì quý 

hơn độc lập, tự do”, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của lãnh tụ Hồ Chí Minh đã được 

vận dụng một cách sáng tạo, phát huy tới đỉnh cao với nhiều hình thức phong phú trong 

điều kiện lịch sử mới. 

Với nguồn sức mạnh nội lực của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình của 

nhân dân ta, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã lãnh đạo quân dân cả nước 

giành thắng lợi cuối cùng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, 

đưa cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, dù đất nước còn bộn bề khó 

khăn sau chiến tranh nhưng tinh thần Việt Nam hơn lúc nào hết lại hừng hực những 

dòng máu nóng cuồn cuộn chảy trong huyết quản của mỗi người dân với quyết tâm xây 

dựng đất nước Việt Nam “đàng hoàng hơn to đẹp hơn” như Bác Hồ từng mong muốn. 

Rồi những lúc thiên tai dịch bệnh, tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia miếng cơm, 

manh áo lại trỗi dậy trong mỗi người Việt Nam. 

Hơn một năm qua, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát hồi đầu năm 2020, chưa bao 

giờ từ “Đoàn kết” lại được nhắc đến nhiều như vậy và tinh thần đoàn kết của dân tộc 

Việt Nam một lần nữa thể hiện sức mạnh, hiệu quả to lớn trong phòng, chống dịch. 

Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn dân ta 

chung tay, góp sức đối phó với một thứ giặc mới đang hằng ngày, hằng giờ đe doạ đến 

sức khoẻ, tính mạng của người dân. Các tầng lớp nhân dân biểu hiện lòng yêu nước 

bằng những hành động thiết thực, hiệu quả; nhiều nguồn lực trong xã hội được huy động 

cho phòng chống dịch. 

Thật xúc động khi chúng ta chứng kiến nhiều cụ bà tuổi cao, các mẹ liệt sĩ,… chống gậy 

mang tiền, quà ủng hộ những người đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch. Các 

doanh nghiệp đã thể hiện rõ vai trò trụ cột của nền kinh tế, có doanh nghiệp đã đóng góp 

hàng trăm tỷ đồng góp sức chống dịch. 

Trên tuyến đầu là hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên y tế, các chiến sĩ quân đội không 

quản khó khăn, nguy hiểm túc trực 24/7 tại vị trí phân công. Ở cơ sở, lực lượng công an 

cùng hệ thống chính trị tăng cường chốt chặn kiểm soát vùng dịch, đẩy mạnh tuyên 

truyền về phòng, chống dịch. 

Hàng nghìn sinh viên các trường y tình nguyện tham gia chống dịch; hàng nghìn y sĩ, 

bác sĩ đã nghỉ hưu đăng ký, sẵn sàng tham gia cùng đồng đội trên tuyến đầu chống dịch; 
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hàng trăm khách sạn, resort tự nguyện trở thành nơi cách ly... Và trong những ngày 

chống dịch căng thẳng, Tổ quốc giang rộng vòng tay đón hàng vạn công dân từ nước 

ngoài trở về… 

Có thể thấy rõ rằng tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam không phải ngẫu nhiên 

mà có được. Tinh thần ấy được hun đúc và rèn luyện trong suốt lịch sử đấu tranh giải 

phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân ta mà người thắp nên ngọn 

lửa đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

Tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết của dân tộc được phát huy, chắc chắn chúng 

ta sẽ chiến thắng đại dịch này. 

 

III. VĂN BẢN CHÍNH SÁCH MỚI: 

TỪ 1/7/2021: 6 CHÍNH SÁCH MỚI CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC  

  1. Chính sách BHYT 

  Nhiều đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí 

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì người thuộc 

diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao 

tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT 

do NSNN đóng. 

Kể từ ngày 01/7/2021, Nghị định 20/2021/NĐ-CP bổ sung thêm nhiều đối tượng 

bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, do đó cũng sẽ có thêm nhiều đối 

tượng dược cấp thẻ BHYT miễn phí. Đó là: 

  Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có 

chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi 

con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn 

hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất quy định 

tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP (gọi chung là người đơn thân nghèo đang 

nuôi con). 

(So với hiện hành, bổ sung đối tượng thuộc diện hộ cận nghèo nếu đáp ứng các 

điều kiện nêu trên thì được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng). 

 Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo 

không thuộc diện quy định ở điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP đang 

sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó 

khăn; 

  Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng quy 

định tại các khoản 1, 3 và 6 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP đang sống tại địa bàn các 

xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn. 

 Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng 

tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội 

hàng tháng. 

 Người dân được biết giá dịch vụ khi đi KCB BHYT: 

Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 05/2021/TT-BYT về quy định về thực 

hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. 
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Theo đó, một trong những nội dung các bệnh viên công lập phải công khai đối với người 

bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh có thẻ BHYT đó là: Giá thu dịch vụ 

khám, chữa bệnh BHYT. 

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

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

trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01/7/2021 là 360.000 đồng/tháng, tăng 90.000 

đồng/tháng (so với mức hiện hành là 270.000 đồng/tháng). Theo đó, mức trợ cấp xã hội 

hàng tháng được tính như sau: 

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng = Mức bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội X Hệ số 

 3. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức vận hành 

Tại Công văn 4011/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ đã nêu rõ về việc Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẵn sàng vận hành chính thức vào ngày 01/7/2021. Khi đó 

người dân ngồi ở nhà hay bất cứ đâu vẫn có thể thực hiện được các việc như: 

- Đề nghị cấp đổi thẻ CCCD. 

- Thủ tục khai báo tạm vắng để tránh bị xóa hộ khẩu. 

- Nộp hồ sơ đăng ký cư trú… 

Ngoài ra, trong thời gian tới sẽ tích hợp nhiều thủ tục, tiện ích khác để phục vụ 

cho người dân một cách tốt nhất. Người dân có thể tiết kiệm được nhiều chi phí, thời 

gian và đặc biệt cảm thấy thoải mái và thuận tiện. 

  4. Người dân được đăng ký thường trú trên 63 tỉnh thành với điều kiện như 

nhau: 

Hiện nay, Điều 19, 20 Luật Cư trú 2006 quy định riêng về điều kiện đăng ký 

thường trú tại các tỉnh, tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại nội thành Thủ đô 

Hà Nội. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/7/2021 thì điều kiện đăng ký thường trú theo quy định 

tại Luật Cư trú 2020 là như nhau tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. 

 5. Không cần mang nhiều giấy tờ khi thực hiện giao dịch, thủ tục hành 

chính: 

Một trong những lợi ích lớn nhất cho mọi người dân chính là việc không cần 

mang quá nhiều giấy tờ khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch, cụ thể: 

- Người dân không cần phải mang theo giấy xác nhận số CMND cũ vì trên mã Qr 

của thẻ CCCD đã chứa toàn bộ thông tin của người dân. Do đó, từ này 01/7 người dân 

không còn cảm thấy khó khăn khi nhiều thủ tục, giao dịch cần dùng đến loại giấy này. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp mã QR không chứa thông tin số CMND cũ 

thì bắt buộc người dân vẫn phải dùng đến giấy xác nhận. Nhưng những trường hợp này 

không nhiều. 

- Đối với những trường hợp đăng ký hộ khẩu, tạm trú hoặc thực hiện các thủ tục 

làm thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, tạm trú thì lần thực hiện thủ tục tiếp theo sẽ 

không cần mang sổ hộ khẩu. Vì: 

+ Từ ngày 01/7/2021 sẽ không cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nên nếu người dân 

đăng ký hộ khẩu, tạm trú thì sẽ được quản lý bằng điện tử. Do đó, với lần thực hiện thủ 

tục tiếp theo sẽ không cần dùng đến sổ. 
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+ Từ ngày 01/7/2021, người dân thực hiện các thủ tục về cư trú làm thay đổi 

thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ bị thù hồi sổ và thực hiện quản ký bằng 

điện tử. Do đó, với lần thực hiện thủ tục tiếp theo sẽ không cần dùng đến sổ. 

Ngoài ra, việc người dân không cần nhiều giấy tờ khi giao dịch vừa tạo thuận lợi mà 

người dân không cần phải lo lắng vì phài giữ cẩn thận hoặc sợ giấy tờ rơi vào tay kẻ xấu. 

 6. Được thực hiện nhiều thủ tục hành chính tại nơi đang làm việc, học tập xa 

nhà: 

Theo hướng dẫn tại Thông tư 59/2021/TT-BCA thì người dân có thể thực hiện thủ 

tục cấp đổi thẻ CCCD gắn chíp tại nơi tạm trú mà không cần phải về quê. 

Ngoài ra, từ ngày 01/7/2021, người dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có 

thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú 

của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú. 

Như vậy, trong tương lai sẽ còn nhiều thủ tục người dân được thực hiện tại nơi mình 

đang học tập, làm việc xa nhà mà không cần phải tốn thời gian, tiền bạc để trở về nơi 

thường trú như trước kia. 

                                  Theo: Thư viện pháp luật 

 

IV. KIẾN THỨC KỸ NĂNG: 

 

BAN HÀNH BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI 

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng 

xã hội vừa được Bộ TT&TT 

ban hành. Bộ Quy tắc này áp 

dụng cho 3 nhóm đối tượng, 

gồm: Cơ quan nhà nước, cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan 

nhà nước sử dụng mạng xã 

hội; tổ chức, cá nhân khác sử 

dụng mạng xã hội; nhà cung 

cấp dịch vụ mạng xã hội tại 

Việt Nam. 

Theo đó, Bộ TT&TT đề ra 04 quy tắc ứng xử chung: Tôn trọng, tuân thủ pháp luật; 

Lành mạnh; An toàn, bảo mật thông tin và Trách nhiệm, mỗi nhóm đối tượng tham gia, 

sử dụng mạng xã hội còn có một số quy tắc khác cần áp dụng. 

Riêng đối với tổ chức, cá nhân, Bộ quy tắc khuyến nghị nên sử dụng họ, tên thật của cá 

nhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác 

thực tên hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên hệ khi tham gia, sử dụng mạng xã hội. 
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Thực hiện biện pháp tự quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và nhanh chóng thông 

báo tới các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản tổ chức, cá nhân bị 

mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh, 

ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi 

ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Cùng với đó, tổ chức, cá nhân phải chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng 

tin cậy; có các hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống 

của dân tộc Việt Nam, không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt 

vùng miền, giới tính, tôn giáo. Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các 

thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của 

các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; 

tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ  trái phép… gây bức xúc 

trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. 

Khuyến khích sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, quảng bá về đất nước-con người, 

văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực, những tấm gương người tốt, 

việc tốt… 

Đối với các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, 

ngoài việc thực hiện các nội dung quy định quy tắc ứng xử cho tổ chức, cá nhân thì phải 

thực hiện nội quy của cơ quan, tổ chức về việc cung cấp thông tin lên mạng xã hội; Có 

trách nhiệm thông báo tới cơ quan chủ quản để kịp thời có hướng xử lý, trả lời, giải 

quyết khi có những ý kiến, thông tin trái chiều, thông tin vi phạm pháp luật có liên quan 

đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực quản lý. 

Các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội cũng phải hướng dẫn người sử dụng mạng xã 

hội, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của “người yếu thế” trong xã hội sử dụng 

mạng xã hội an toàn, lành mạnh nhằm tránh bị khai thác, lạm dụng, bạo lực về tinh thần 

trên mạng xã hội; có biện pháp để bảo đảm sự an toàn, phát triển lành mạnh của trẻ em, 

trẻ vị thành niên trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời, 

phải tôn trọng quyền được bảo vệ thông tin của người sử dụng, không thu thập thông tin 

cá nhân và cung cấp thông tin của người sử dụng dịch vụ cho bên thứ ba khi chưa được 

phép của chủ thể thông tin. 

File đính kèm: Bộ Quy tắc. 
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