
 

  

  



I. TIN TỨC SỰ KIỆN:   

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ LÃNH ĐẠO ĐẠI HỘI 

ĐOÀN CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN THANH NIÊN 

CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022-2027 

Ngày 20.8,  thay mặt Ban Bí thư Trung ương 

Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban 

Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ 

thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn 

các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 

XII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

 

Trong 5 năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã lãnh đạo hệ thống chính trị, toàn xã hội thực 

hiện tốt công tác thanh niên và chăm lo xây dựng Đoàn; quan tâm, tạo điều kiện, cơ hội 

cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, phát triển toàn diện và trưởng thành. Tuổi trẻ Việt 

Nam luôn phát huy tinh thần tiên phong, xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn kiên định bản lĩnh chính trị, trung thành và 

kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; xứng đáng là 

đội dự bị tin cậy của Đảng, "trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên", thực hiện tốt 

chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh thiếu 

nhi. 

Tuy nhiên, vai trò tổ chức đoàn ở một số nơi, nhất là trên địa bàn dân cư còn chưa rõ nét. 

Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên khu vực kinh tế ngoài nhà nước, trong các khu công 

nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài chưa đạt yêu cầu. Công tác phát triển đảng trong 

thanh niên có mặt còn hạn chế. Một bộ phận thanh niên có biểu hiện sa sút về lý tưởng, 

đạo đức, lối sống, mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật… Một số cấp uỷ đảng, chính 

quyền, địa phương, đơn vị chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm của Đảng về 

công tác thanh thiếu nhi, chưa làm tốt trách nhiệm chăm lo, bồi dưỡng, phát huy thế mạnh 

của thanh niên; chưa chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ. 

Trong những năm tới, tình hình trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức 

tạp, khó lường. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, tích cực, còn không ít khó khăn, thách 

thức, nhất là tác động của suy thoái kinh tế, tài chính, dịch bệnh Covid-19, tiêu cực và tệ 

nạn xã hội... làm ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng và đời sống thanh niên. Việc tổ chức 

đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh lần thứ XII vào năm 2022 là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn của tuổi 

trẻ... 

Để lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu 
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các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên. Chỉ đạo ban chấp hành đoàn 

các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng 

thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi 5 năm qua, khẳng định kết quả 

đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Xác 

định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới trên cơ sở dự báo sát, 

đúng tình hình, bám sát các chủ trương, chính sách về công tác thanh niên, nhất là Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Chú trọng giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng 

phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, 

phương thức hoạt động của các cấp bộ đoàn; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Chủ động, tích cực tham gia phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực trẻ, vai trò tiên phong trong khởi nghiệp, lập nghiệp, đẩy mạnh chuyển 

đổi số quốc gia; chăm lo đời sống tinh thần, phát triển các thiết chế văn hoá cho thanh 

thiếu nhi. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đoàn thực sự vững mạnh về tư tưởng, chính 

trị, tổ chức, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị. 

2. Lãnh đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn; tập trung 

chỉ đạo tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bố trí, điều động cán bộ để chuẩn bị một bước 

cho nhân sự đại hội đoàn các cấp; rà soát, quan tâm bố trí công tác cán bộ đoàn chuyên 

trách đến tuổi trưởng thành. Ban thường vụ cấp uỷ cùng cấp phối hợp với đoàn cấp trên 

lãnh đạo việc chuẩn bị nhân sự tham gia ban chấp hành đoàn khoá mới bảo đảm điều kiện, 

tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đúng nguyên tắc, quy trình theo 

các quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

3. Chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 

về nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội trong 

việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, phát huy vai trò của thanh niên. Chỉ đạo đoàn 

các cấp phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực chào mừng đại hội; 

đa dạng hoá hình thức, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, mạng xã hội; tăng cường biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến. Giao 

cho đoàn thanh niên thực hiện một số công trình, phần việc phát triển kinh tế - xã hội tại 

địa phương, đơn vị, đồng thời công bố và triển khai một số chương trình, công trình chăm 

lo cho thanh thiếu nhi. Chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng bảo đảm 

các điều kiện cần thiết để Đoàn Thanh niên tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu 

quả, thiết thực, đúng tiến độ và bảo đảm an toàn, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 có 
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diễn biến phức tạp.  

4. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn phối hợp với ban thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ, 

đảng uỷ trực thuộc Trung ương chỉ đạo ban chấp hành đoàn các cấp xây dựng kế hoạch tổ 

chức đại hội, nội dung văn kiện, công tác nhân sự và các công tác bảo đảm khác. Thời 

gian tiến hành đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh từ đầu quý I/2022 đến đầu quý 

IV/2022; Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII 

tổ chức vào tháng 12/2022.  

5. Ban Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh và Văn phòng Trung ương Đảng giúp Ban Bí thư theo dõi việc 

thực hiện Chỉ thị này. 

 

 

PHÁT ĐỘNG CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM 

HỌC 2021-2022 

 

Sáng ngày 5.9, các trường học ở Quảng Nam đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 

mới 2021 – 2022. 

 

Trên tinh thần ngắn gọn, trang nghiêm và 

tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-

19, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Nam cũng đã 

phát động chủ đề công tác Đội và phong 

trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022: “Thiếu 

nhi Quảng Nam - Học tốt, chăm ngoan - 

Vui khoẻ, an toàn” đến đông đảo đội viên, 

thiếu niên nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh.

      

Trong đó tập trung vào việc tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng 

sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, 

thân thiện, phòng chống bạo lực học đường hiệu quả; triển khai thực hiện tốt 5 điều Bác 

Hồ dạy. Kịp thời giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ học sinh bỏ học quay 

trở lại trường. Trước đó, trong công văn gửi Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố về 

thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng đầu năm 

học 2021-2022, Hội đồng Đội tỉnh cũng yêu cầu 

sớm cụ thể hóa chương trình công tác Đội của 

cấp tỉnh đến cơ sở; tuỳ tình hình thực tế tại địa 

phương, ổn định Liên đội, tổ chức Đại hội liên 

đội (Có thể bằng hình thức trực tuyến).  

 

Dịp này, 210 suất học bổng “Bạn không đơn 

độc” trị giá hàng trăm triệu đồng cũng đã được 



Hội đồng Đội tỉnh trực tiếp trao tại 4 đơn vị: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tam Kỳ, Núi 

Thành cũng như bàn giao cho các đơn vị còn lại trao đồng loạt trong ngày 5/9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TÁC VIDEO CLIP “TINH HOA VIỆT NAM” 

DÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN 

 

Trung ương Đoàn phát động 

cuộc thi sáng tác video clip 

“Tinh hoa Việt Nam” dành cho 

học sinh, sinh viên nhằm tạo 

môi trường, điều kiện để đoàn 

viên, học sinh, sinh viên có cơ 

hội được tìm hiểu, trải nghiệm 

các giá trị văn hóa truyền 

thống của dân tộc. 

  

Đối tượng dự thi là học sinh, sinh 

viên Việt Nam hoặc nhóm học sinh, sinh viên Việt Nam (01 nhóm không quá 05 người) 

đang học tập tại các trường THPT, TTGDNN-GDTX, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các 

đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng ở trong và ngoài nước.  

 

Với nội dung sáng tác video clip giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc, 

tôn giáo ở Việt Nam, cuộc thi gồm 2 vòng thi: Vòng công chiếu và Vòng Chung khảo. Ở 

mỗi vòng thi, Ban Tổ chức đều có hướng dẫn cụ thể trong cách tính điểm cho các sản phẩm 

của tác giả/nhóm tác giả. Trên cơ sở đó, thứ hạng bình chọn các tác phẩm được tính theo 

tổng điểm bình chọn từ cao xuống thấp. 

Theo đó, Vòng công chiếu, tác giả/nhóm tác giả truy cập website Cuộc thi tại địa 

chỉ www.tinhhoavietnam.doanthanhnien.vn; chọn mục “gửi bài thi” và làm theo các bước 

được hướng dẫn tại Website. 

Thời gian nhận sản phẩm dự thi trong 8 tuần từ ngày 16/8 đến ngày 10/10/2021. Hằng tuần 

(từ 23/8/2021 đến ngày 17/10/2021), Ban Giám khảo Cuộc thi sẽ tiến hành thẩm định, đăng 

https://tinhhoavietnam.doanthanhnien.vn/


tải các clip TikTok hợp lệ lên TikTok Tinh hoa Việt Nam để tham gia vòng công chiếu. 

Các sản phẩm hợp lệ được tham gia vòng công chiếu sẽ có một tuần để bình chọn online 

trên nền tảng TikTok Tinh hoa Việt Nam. Mỗi tuần, một clip TikTok có tổng điểm bình 

chọn online cao nhất sẽ được trao giải. 

Ngoài giải Tuần dành cho một tác phẩm có tổng bình chọn cao nhất hàng tuần trên TikTok, 

Ban Tổ chức sẽ trao giải Chung khảo gồm: 1 giải Nhất; 1 giải Nhì, 1 giải 3 và 2 giải khuyến 

khích. 

Các tác giả/nhóm tác giả có sản phẩm đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích của Cuộc thi 

sẽ được nhận Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn, biểu trưng và tiền thưởng. Ngoài các 

Giải thưởng trên, Ban Tổ chức cũng sẽ trao các Giải dự đoán tác phẩm đạt giải Nhất. Kết 

thúc vòng thi tuần, các tác phẩm chung khảo sẽ được đăng tải trên Fanpage Cổng thông tin 

Trung ương Đoàn để mọi người dự đoán tác phẩm sẽ đạt giải Nhất của cuộc thi, thông qua 

hình thức bình luận trực tiếp dưới bài viết, ghi tên tác phẩm. 

Sau khi chấm vòng chung khảo, bình luận nào sớm nhất và đúng với kết quả của cuộc thi 

sẽ được nhận 1 phần thưởng của Ban Tổ chức; Giải cho tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc 

có số lượng sản phẩm dự thi nhiều nhất; Giải cho trường có số lượng sản phẩm dự thi nhiều 

nhất; Giải cho sản phẩm có nhiều bình chọn nhất trên 

website www.tinhhoavietnam.doanthanhnien.vn. Chi tiết về thể lệ và kế hoạch xem tại đây. 
 

 

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI 

LHTN VIỆT NAM 

 

Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2021). 

img 20210906 201308 01 

Theo đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm 

Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; cuộc thi “Kỹ năng thanh niên Quảng Nam”; xây 

dựng công trình thanh niên “Tủ sách thanh niên” và sưu tầm tài liệu, hiện vật để trưng bày, 

triển lãm; xây dựng video/clip múa hát tập thể; xây dựng bộ infographic tuyên truyền về 

các địa chỉ tin cậy phục vụ công tác hiến máu tình nguyện; tổ chức chương trình “Thanh 

xuân tươi đẹp”. 

 

Dự kiến ngày 12.10, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức 

đồng loạt ngày hội “Thanh niên vì cộng đồng” với nhiều nội dung như: chương trình “Bếp 

ăn nghĩa tình”, “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ lương thực, thực phẩm, bữa ăn miễn phí cho 

khu cách ly tập trung; tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đền ơn 

đáp nghĩa, vì người nghèo... 

 

 

https://tinhhoavietnam.doanthanhnien.vn/
http://doanthanhnien.vn/tai-lieu/chi-tiet/1884


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÙA HÈ XANH SÔI NỔI, Ý NGHĨA VỚI NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC 

CỦA TUỔI TRẺ  

 

Trong 02 ngày (12-13/8), Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ 

chức ra quân Chiến dịch Mùa hè xanh 2021 tại thành phố Tam Kỳ với sự tham gia 

gần 50 ĐVTN và lưu học sinh Lào. 

 

 

 

Tại chương trình, đồng chí Hoàng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh 

viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam đến thăm hỏi, động viên lực lượng thanh niên tình nguyện 

đang thực hiện nhiệm vụ; đồng thời trao tặng 05 thùng nước suối và 01 suất quà trị giá 

1.000.000đồng cho bếp ăn phục vụ khu cách ly tại trường Cao đẳng Quảng Nam và 06 

thùng sữa, 06 thùng nước ngọt và dụng cụ dạy học tiếng Anh tại 03 lớp dạy tiếng Anh 

miễn phí cho thiếu nhi tại 03 xã Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng (Tam Kỳ).  

  

http://tinhdoanqnam.vn/news/savefile/chien-dich-thanh-nien-tinh-nguyen-he/quang-nam-mua-he-xanh-soi-noi-y-nghia-voi-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-cua-tuoi-tre-3288.html


Bên cạnh đó, các đội hình tình nguyện đã triển khai nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa. 

Đoàn trường, Hội sinh viên trường Đại học Quảng Nam tham gia nấu ăn phục vụ khu cách 

ly tại trường Cao đẳng Quảng Nam với gần 100 suất cơm.  

 

Cùng với những họat động đó đội hình tình nguyện còn tổ chức dạy Tiếng Anh miễn phí 

cho thiếu nhi tại 03 xã Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng (Tam Kỳ) từ ngày 16/8/2021 

đến hết ngày 27/8/2021. 

 

 

Đoàn trường Cao đẳng Quảng Nam, Thành đoàn Tam Kỳ ra quân thực hiện việc dán mã 

NCovi tại các khu chợ, khu công cộng; tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt phần 

mềm Ncovi và tham gia dọn vệ sinh tại các khu cách ly trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

  



 

 

 

 

 

Chiến dịch “Mùa hè xanh” là một trong những hoạt động tiêu biểu của của Chiến dịch 

Thanh niên tình nguyện Hè, đội hình thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh với những đoàn 

viên, sinh viên nhiệt huyết, năng nổ và tinh thần trách nhiệm cao luôn sẵn sàng thực hiện 

các công trình, phần việc mang lại ý nghĩa cho xã hội và cộng đồng.  

  

 

TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CHO ĐỒNG CHÍ NGUYỄN 

XUÂN ĐỨC 

 

Chiều ngày 16/8/2021, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định về 

công tác cán bộ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chủ trì Hội nghị. 

 



 

Đồng chí Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam trao quyết 

định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ cho đồng chí 

Nguyễn Xuân Đức- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt 

Nam tỉnh Quảng Nam. 

 

Tại Hội nghị, đồng chí Cao Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

đã công bố Quyết định số 279 QĐ/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng 

Nam về chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, 

nhiệm kỳ 2020-2025.  

 

Theo đó,  đồng chí Nguyễn Xuân Đức- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ 

quan tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng 

Nam được chuẩn y giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các 

cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.  



 

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí 

Nguyễn Xuân Đức 

 

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đã trao quyết định, tặng hoa và gửi lời chúc 

mừng đồng chí Nguyễn Xuân Đức, đồng thời bày tỏ mong muốn đồng chí Đức sẽ tiếp tục 

phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ với chức danh Phó Bí thư Đảng bộ khối trong thời gian 

sắp đến.    

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đức là một cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, từng giữ chức vụ Phó 

Trưởng phòng Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy, được điều 

động về nhận công tác tại Tỉnh đoàn từ tháng 9/2016 và được bầu giữ chức Phó Bí thư 

Tỉnh đoàn Quảng Nam.   

 



 

 

Phát biểu tại buổi nhận Quyết định giữ chức vụ công tác mới, đồng chí Nguyễn Xuân Đức 

bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, giao trọng trách mới và hứa 

sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. 

 

 

THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN THĂM CÁC CHỐT KIỂM SOÁT PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

Sáng 21/8, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hoàng Văn Thanh đến thăm, tặng quà, động viên 

các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh xã Bình Lâm (Hiệp Đức) và 

chốt quốc lộ 1a phường Điện Thắng Bắc (Điện Bàn). 

 

   

Tại các chốt kiểm soát, đại diện 

Thường trực Tỉnh đoàn đã thăm 

hỏi điều kiện làm việc, sinh hoạt 

của lực lượng tham gia làm nhiệm 

vụ; đồng thời động viên cán bộ, 

chiến sĩ và lực lượng trực chốt, 

đặc biệt là cán bộ Đoàn, đoàn 

viên thanh niên, tình nguyện viên 

tiếp tục khắc phục khó khăn, phát 

huy tinh thần trách nhiệm, cùng 



chính quyền địa phương làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 tại địa phương.  

  

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hoàng Văn Thanh đề nghị các lực lượng làm 

nhiệm vụ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước 

dịch bệnh. Mỗi cán bộ phải nêu cao tinh thần vượt qua khó khăn, vừa làm nhiệm vụ, vừa 

giữ gìn sức khỏe, đảm bảo không để xảy ra tình huống phức tạp.  

  

Dịp này, đồng chí trao tặng 02 bộ kit test nhanh COVID-19, 2000 khẩu trang y tế, 50 bộ 

đồ bảo hộ và 02 thùng nước tại 02 chốt trên. 

 

 

TRIỂN LÃM TRỰC TUYẾN NHÂN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐẠI 

TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 

 

Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức triển lãm trực tuyến nhân kỷ niệm 110 năm Ngày 

sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Theo đó, trong triển lãm có 110 bức ảnh về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và những đóng 

góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam. Được chia làm 

bốn chủ đề gồm:  

-Võ Nguyên Giáp những tháng năm tuổi trẻ.  

-Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam  

-Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  

-Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Tuổi trẻ Việt Nam  

  

 



 

Việc trưng bày những hình ảnh được triển khai trên nền tảng công nghệ thực tế ảo tại địa 

chỉ: http://daituongvonguyengiap.tinhdoanqnam.vn 

 

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi về thân thế, cuộc đời, sự 

nghiệp, những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng nước 

nhà và những phẩm chất đạo đức cao quý của Đại tướng. Qua đó, thể hiện niềm tự hào, 

sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với Đại tướng, người chiến sĩ cộng sản đã dâng hiến trọn 

đời mình cho Đảng và dân tộc, khích lệ việc học tập tấm gương đạo đức cách mạng của 

Đại tướng và các bậc tiền bối cách mạng trong tuổi trẻ.  

 

Triển lãm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp là triển lãm đầu tiên được thực hiện trên nền 

tảng trực tuyến thể hiện sự đổi mới trong triển khai hoạt động, ứng dụng mạnh mẽ việc 

chuyển đổi số của Tỉnh đoàn Quảng Nam. 

 

II. HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC:    

 

KHẮC GHI LỜI BÁC, CẢ NƯỚC CHUNG SỨC VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH 

 

 

Những ngày này, khi đồng bào và chiến sĩ cả nước đang căng mình chống lại đại dịch 

COVID-19, lời Bác dạy năm xưa như một động lực mạnh mẽ thôi thúc mỗi người gắn 

vận mệnh của mình với vận mệnh dân tộc. Cả nước góp sức, toàn dân đồng lòng, 

thống nhất ý chí và hành động, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch. 

 

“Lo cứu nước tức là lo cứu mình” 

 

Đây là lời kêu gọi của Bác trong bài thơ “Dân cày”, đăng trên Báo Việt Nam độc lập, số 

103, ngày 21 tháng 8 năm 1941. Để tập hợp toàn dân tộc đấu tranh giành chính quyền, 

giành độc lập, tự do cho đất nước, giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị, áp bức của thực 

dân xâm lược và chế độ phong kiến, Nguyễn Ái Quốc đã viết: “Lo cứu nước tức là lo cứu 

mình”(1). Người chỉ rõ, đời sống của dân ta đang bị áp bức, bóc lột dưới chế độ thực dân, 

phong kiến tàn bạo, hà khắc. Do vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải cùng nhau 

đứng lên đấu tranh lật đổ chế độ phong kiến, đánh đuổi thực dân xâm lược, giành lại độc 

lập, tự do cho đất nước, giải phóng dân tộc và đó cũng chính là cách thức tốt nhất để tự cứu 

mình trước ách đô hộ, cai trị của đế quốc, thực dân, phong kiến. Lời Bác đã thức tỉnh, giác 

ngộ, động viên và tập hợp lực lượng của cả dân tộc đứng lên chống chế độ phong kiến, chủ 

nghĩa thực dân, đế quốc, giành độc lập, tự do cho dân tộc và cứu chính bản thân mình, gia 

đình mình. 

http://daituongvonguyengiap.tinhdoanqnam.vn/


 
Bác Hồ nói chuyện với nông dân và xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Lai Sơn, Vĩnh Phúc, 

năm 1958. Ảnh tư liệu 

Ngay từ thuở nhỏ, Hồ Chí Minh đã có ý thức gắn vận mệnh cá nhân mình với vận mệnh 

chung của đồng bào, đất nước. Người luôn đau đáu một nỗi niềm: “… Hỏi xem non nước 

mất hay còn!”(2). Đó chính là những biểu hiện ban đầu của một nhân cách lớn, một trí thức 

chân chính. Bác luôn luôn trăn trở, đau đớn trước nỗi nhục mất nước, đồng bào nô lệ, lầm 

than, suy nghĩ về những vấn đề liên quan đến số phận con người và các giá trị làm người. 

Bác đã thật sự lấy nguyện vọng, ham muốn của đồng bào, của mọi người Việt Nam làm 

nguyện vọng, ham muốn cao nhất của mình, lấy cái tâm của dân làm cái tâm của cá nhân 

mình. Người đau nỗi đau chia cắt đất nước, vui, buồn cùng với Nhân dân, sẵn sàng hy sinh 

đời sống riêng tư mà ở đời và làm người ai cũng cần phải có. 

Năm 1945, trong tư cách Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 

Người long trọng tuyên bố: “Chính phủ là công bộc của dân”. Trả lời các nhà báo nước 

ngoài, ngày 21/1/1946, Người nói: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý 

chút nào. Bây giờ phải gánh vác chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức 

làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận vậy... Tôi 

chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được 

hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”(3). 

Nói chuyện với đồng bào trước khi sang Pháp, ngày 30/5/1946, Bác nói: Cả đời tôi chỉ có 

một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân. Những khi 

tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục 

đích đó. Đến lúc nhờ quốc dân đoàn kết, tranh được chính quyền, ủy thác cho tôi gánh việc 

Chính phủ, tôi lo lắng đêm ngày, nhẫn nhục cố gắng - cũng vì mục đích đó… Bất kỳ bao 

giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc lợi dân”(4). Sau 

chuyến đi Pháp về, ngày 23/10/1946, Người tuyên bố:  “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống 

nhất, đồng bào còn chịu khổ, là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”(5). 

Cho đến lúc sắp đi xa, Bác vẫn canh cánh “nỗi lo dân nước, nỗi năm châu”, và căn dặn 

“Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo 

đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phải giữ gìn Đảng ta thật 

trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân 

dân”; “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không 



ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Ngay cả việc hậu sự của mình, Người cũng chỉ 

nghĩ đến dân, đất nước: “Chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và 

tiền bạc của nhân dân”(6). 

Thực hiện lời dạy của Bác, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã anh dũng chiến đấu, lập 

nên nhiều chiến công oanh liệt: Tiến hành thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 

1945, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa - Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á; tiến hành hai cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và giành  thắng lợi vĩ đại, giải phóng hoàn toàn miền Nam, 

thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; Tiến hành công cuộc đổi 

mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đưa vị thế nước ta ngày càng nổi 

bật trên trường quốc tế.  

 

Chung sức vượt qua đại dịch 

 

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư bùng phát, Ban Chấp hành Trung ương, 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao. Với tinh thần 

“chống dịch như chống giặc”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi toàn Đảng, 

toàn dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đoàn kết của dân tộc, tạo nên sức 

mạnh và niềm tin để Việt Nam vững vàng vượt qua đại dịch. Quốc hội khóa XV đã ra Nghị 

quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, văn bản để tập 

trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt 

các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVD-19 thích ứng với tình hình. Nhân 

dân cả nước chung sức, đồng hành, tin tưởng, ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước, phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm, tích cực tham gia phòng, chống dịch 

COVID-19 và sự đoàn kết, chia sẻ, tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó 

khăn. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra điểm chốt phòng dịch COVID-19 trên địa bàn 

phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức. Ảnh: TTXVN 

 Chính phủ đã có sự ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, đoàn kết, 

đồng lòng chia sẻ để cùng nhau phòng, chống dịch của các cấp, các ngành, các địa phương, 

cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước; đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu chống 

dịch, đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, cán bộ, nhân viên y tế, cán bộ, chiến sỹ 



quân đội, công an, cán bộ ở cơ sở và đội ngũ tình nguyện viên đã tận tâm, nỗ lực vượt bậc 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân 

dân. Thời gian gần đây, trên các trang báo, trên mạng xã hội, các clip đăng tải nhiều sự 

việc, hình ảnh chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống đời thường nhưng gây bao cảm 

xúc về tình người ngay trong mùa dịch, như hình ảnh chiến sĩ áo xanh nơi biên giới, chiến 

sĩ áo trắng làm việc quên mình để giành lại sự sống cho người dân; cụ bà 84 tuổi tìm đến 

chốt trực tặng quà cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ… 

Tuy nhiên, trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vẫn còn cơ quan, đơn vị, 

địa phương còn thực hiện chưa thật nghiêm các biện pháp theo quy định, thậm chí còn chủ 

quan, lơ là. Một số doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng nâng giá bán một số mặt hàng thực 

phẩm, các mặt hàng thiết yếu để trục lợi(7). Có nhóm đối tượng mạo danh lực lượng chức 

năng để kiểm tra, phạt tiền người dân đi đường(8). Có người tiếp xúc với bệnh nhân F0, 

nhưng không khai báo y tế, không cách ly tập trung. Nhiều trường hợp không thực hiện 

theo quy định, thiếu hợp tác, chống đối, chửi bới, lăng mạ, xúc phạm người thi hành công 

vụ. Một số đối tượng tụ tập ăn nhậu, hát karaoke, đánh bạc, đua xe trái phép. Cá biệt có 

nơi, cán bộ lãnh đạo không gương mẫu, vi phạm quy định phòng, chống dịch. Hiện tượng 

phát tán tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch có dấu 

hiệu gia tăng... gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội. 

Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát trở lại do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên 

nhân từ sự chủ quan của một số địa phương, cơ quan, đơn vị và một bộ phận Nhân dân. Do 

đó, bên cạnh sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong thực 

hiện các giải pháp ứng phó, ngăn chặn dịch, thì ý thức cộng đồng, tinh thần trách nhiệm và 

sự tự giác của mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa và ngăn chặn dịch 

bệnh lan rộng. 

Theo các nhà chuyên môn, bệnh dịch đã và đang đe dọa sức khoẻ, tính mạng của mọi người 

bất kể tuổi tác, giới tính, vùng miền. Đặc biệt người cao tuổi, người có bệnh lý nền và các 

đối tượng có nguy cơ cao. Tiếp xúc, tập trung đông người khiến cho việc khoanh vùng, 

cách ly và dập dịch gặp nhiều khó khăn. Khi người dân nâng cao ý thức, dịch bệnh lây lan 

chậm, được kiểm soát tốt, các y bác sĩ sẽ có đủ thời gian để chăm sóc cho bệnh nhân, đặc 

biệt là trường hợp nặng. Khi quá nhiều người mắc bệnh trong cùng một thời điểm, bệnh 

viện quá tải, đồng nghĩa ca bệnh nặng cũng tăng lên, việc chăm sóc và điều trị sẽ khó khăn 

hơn. Một người nhận thức được rằng mình có khả năng mắc COVID-19, biết tự cách ly, tự 

phòng ngừa sẽ hạn chế rất nhiều cho việc lây nhiễm ra ngoài cộng đồng. 

Do vậy, ghi nhớ lời Bác, để phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và góp phần cùng cả 

nước chống dịch, mỗi người dân cần nhận thức sâu sắc về tốc độ, quy mô lây lan, diễn biến 

khó lường và mức độ nguy hiểm của đợt dịch lần thứ tư này. Từ đó, tích cực hưởng ứng 

Lời kêu gọi phòng, chống dịch của đồng chí Tổng Bí thư; Nghị quyết số 30/2021/QH15 

của Quốc hội và Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. Quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức 

khỏe, tính mạng con người là trên hết, trước hết; đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng cùng Đảng, 

Chính phủ, các cấp, các ngành, tìm mọi cách ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch lan rộng, 

bùng phát trong cộng đồng. 

Mỗi người dân và gia đình chấp nhận hy sinh lợi ích trước mắt và một số bất tiện, khó khăn 

so với điều kiện bình thường, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, một 

số hạn chế theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với một số khu vực, 

địa bàn. Có thái độ cư xử đúng mực, ủng hộ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên các 

chốt kiểm dịch. Phát triển các kỹ năng phòng chống dịch, như thực hiện thông điệp 5K; 



Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh; 

Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế… giúp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. 

Gắn kết lợi ích của cá nhân và lợi ích của cộng đồng, đất nước, không vì lợi ích cá nhân, 

gia đình mình mà có các hành vi vi phạm.  

Phát huy vai trò và sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

khác trong tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực, hỗ trợ tham gia phòng, chống dịch 

COVID-19; chung sức, đồng lòng với lực lượng chuyên môn tại các điểm cách ly, các chốt 

phong tỏa cùng thực hiện nhiệm vụ. Động viên người dân khi phải thực hiện giãn cách, 

cách ly. Tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, chính sách cho thành viên và gia đình 

người lao động; chia sẻ những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống 

dịch với tinh thần tương thân, tương ái, “thương người như thể thương thân”, phát huy đạo 

lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. 

Khắc ghi lời Bác, với ý chí “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị và toàn thể 

Nhân dân ra sức chiến đấu với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, 

cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng 

đại dịch COVID-19, góp phần xứng đáng vào sự nỗ lực chung của nhân loại vì một thế 

giới an toàn, lành mạnh, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng, xứng đáng với truyền 

thống anh hùng vẻ vang của Đất nước ta, Dân tộc ta! 

---------------------------------------- 
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 III.  THANH NIÊN QUẢNG NAM THỜI KỲ MỚI:  

 NGHĨA CỬ MÙA DỊCH 

 

Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, phong trào “Hiến máu nhân đạo”, 

đặc biệt là hiến máu cấp cứu tại các bệnh viện luôn được các đoàn viên, thanh niên, 

tình nguyện viên thị xã Điện Bàn phát huy tích cực. 

 

 

Trong các đợt dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên địa bàn thị xã, đã có nhiều cuộc gọi khẩn 

cấp từ các bệnh viện và người nhà của các bệnh nhân đang điều trị cần lượng máu cấp cứu 



và đã được Thường trực Hội LHTN Việt Nam 

thị xã Điện Bàn tuyên truyền, vận động lực 

lượng tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên 

kịp thời hỗ trợ. Theo đó, từ đầu năm 2021 đến 

nay đã có hơn 30 đợt vận động và hơn 100 lượt 

đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên tham 

gia hiến máu cấp cứu cho các bệnh nhân tại các 

bệnh viện ĐKKV Quảng Nam, Bệnh viện đa 

khoa Vĩnh Đức.  

 

Song song với nhiệm vụ khám chữa bệnh và 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 thì việc kêu 

gọi các tình nguyện viên, đặc biệt là đoàn viên, 

thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo để bổ 

sung lượng máu cấp cứu cho ngân hàng máu 

sống tại bệnh viện cũng là điều hết sức cần thiết 

trong bối cảnh hiện nay. Đồng chí Huỳnh 

Thanh Tâm – Bí thư Chi đoàn Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam cho biết: “Do tình hình dịch 

bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp nên không thể tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện tập 

trung được, do đó lượng máu dự trữ dành cho các ca cấp cứu tại bệnh viện bị thiếu hụt 

nhiều, Hội Chữ thập đỏ bệnh viện đã phải liên hệ với Thường trực Hội LHTN VN thị xã 

để cần sự giúp đỡ các lượng máu cấp cứu từ các đoàn viên, thanh niên”.  

 

Anh Nguyễn Thành Nhân – Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã Điện Bàn cho biết: 

“Với vai trò là cầu nối giữa người cần máu và các tình nguyện viên, bản thân đã phát huy 

hiệu quả tinh thần trách nhiệm cũng như vận dụng kênh tuyên truyền thông qua mạng xã 

hội facebook để vận động, đồng thời phát huy các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của 

các xã, phường để kết nối, huy động lực lượng tham gia giúp đỡ khi có tình huống nguy 

cấp”.  

 

“Không kể là ban ngày hay ban đêm, khi nhận được cuộc gọi nhờ hỗ trợ máu cấp cứu từ 

bệnh viện hay người nhà bệnh nhân thì bản thân luôn phải tìm kiếm, vận động các tình 

nguyện viên để đến giúp đỡ kịp thời cho bệnh nhân” - anh Nhân chia sẻ thêm.  

 

“Nhận được cuộc gọi từ người nhà bệnh nhân vào lúc 0h00 tại bệnh viện ĐKKV Quảng 

Nam, bản thân đã gọi thêm 02 bạn thanh niên có cùng nhóm máu đi xuống bệnh viện để 

hiến máu cấp cứu cho bệnh nhân đang nguy cấp. Mình nghĩ những lúc như thế thì việc 



mình làm nó trở nên thực sự ý nghĩa, mình cảm thấy hạnh phúc khi giúp được người bệnh 

và người bệnh cũng qua được cơn nguy hiểm” – anh Nguyễn Quốc Công – Phó Bí thư 

Đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN xã Điện Thọ chia sẻ.    

 

Phong trào “Hiến máu nhân đạo” thị xã Điện Bàn đã và đang nhận được sự quan tâm, 

hưởng ứng rất tích cực từ toàn thể mọi người trong xã hội, trong đó đoàn viên, thanh niên 

là lực lượng tiên phong, nòng cốt. Mô hình hiến máu cấp cứu cũng đã phát huy hiệu quả 

cao, kịp thời cứu chữa cho nhiều bệnh nhân nguy cấp. Với tinh thần yêu nước, yêu đồng 

bào, với nghĩa cử cao đẹp từ việc cứu người, đoàn viên, thanh niên Điện Bàn đã và đang 

làm tốt vai trò, xứ mệnh của mình để xây dựng thế hệ trẻ có đạo đức trong sáng, sẵn sàng 

tiên phong hành động vì một ngày mai tươi đẹp, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Đâu 

cần thanh niên có – Việc gì khó có thanh niên”.. 

 

 IV.  VĂN BẢN CHÍNH SÁCH MỚI:   

1. Quy định mới về sắp xếp lại, xử lý tài sản công 

Có hiệu lực từ ngày 01/09/2021, Nghị định 67/2021/NĐ-CP ban hành ngày 

15/07/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

Trong đó, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị 

định 167/2017/NĐ-CP quy định về bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất. 

Theo quy định mới, Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án và ban 

hành quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức 

đấu giá đối với nhà, đất có nguyên giá tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất từ 500 

tỷ đồng trở lên tính trên một cơ sở nhà, đất thuộc Trung ương quản lý theo đề nghị của Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung 

ương và ý kiến của Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi có nhà, đất bán. 

Nghị định số 67/2021/NĐ-CP bổ sung quy định: Nguyên giá tài sản trên đất và giá 

trị quyền sử dụng đất để xác định thẩm quyền quyết định bán tài sản trên đất, chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất được xác định tại thời điểm cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp lập báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất 

2. Quy định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 

Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ban hành ngày 15/07/2021 của Chính phủ về cải tạo, 

xây dựng lại nhà chung cư có hiệu lực từ 1/9/2021. 

Trong đó, Nghị định số 69/2021/NĐ-CP quy định rõ nhà chung cư thuộc diện phải 

phá dỡ để xây dựng lại, hoặc xây dựng công trình khác theo quy hoạch quy định gồm: 

1. Nhà chung cư phải phá dỡ khẩn cấp do sự cố, thiên tai, cháy nổ theo quy định 

của pháp luật. 

2. Nhà chung cư hết niên hạn sử dụng hoặc chưa hết niên hạn sử dụng theo quy 

định của pháp luật nhưng có kết luận kiểm định của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203669
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=192857
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203704


a) Nhà chung cư có các kết cấu chịu lực chính của công trình xuất hiện tình trạng 

nguy hiểm tổng thể, có nguy cơ sập đổ, không đáp ứng điều kiện tiếp tục sử dụng, cần 

phải di dời khẩn cấp các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; 

b) Nhà chung cư bị hư hỏng nặng, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ kết cấu 

chịu lực chính của công trình và có một trong các yếu tố sau: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

phòng cháy chữa cháy; cấp, thoát nước, xử lý nước thải; cấp điện, giao thông nội bộ không 

đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc có nguy cơ mất 

an toàn trong vận hành, khai thác sử dụng cần phải phá dỡ để bảo đảm an toàn cho người 

sử dụng và yêu cầu về cải tạo, chỉnh trang đô thị. 

3. Nhà chung cư bị hư hỏng một trong các cấu kiện kết cấu chính của công trình, 

gồm móng, cột, tường, dầm, xà không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường mà chưa 

thuộc diện phải phá dỡ theo quy định tại Điểm (2), nhưng nằm trong khu vực có nhà chung 

cư thuộc diện bị phá dỡ theo quy định Khoản 2 Điều 110 của Luật Nhà ở. 

3. Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách 

mạng  

Nghị định 75/2021/NĐ-CP ban hành ngày 24/07/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, 

phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 15/09/2021. 

Nghị định nêu rõ, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 

1.624.000 đồng (mức chuẩn). Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ 

cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công 

với cách mạng. 

Nghị định quy định cụ thể mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt 

Nam Anh hùng là 4,872 triệu đồng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng 

Lao động trong thời kỳ kháng chiến là 1,361 triệu đồng; người hoạt động cách mạng từ 

ngày 01/01/1945 đến ngày Khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 1,679 triệu đồng; người 

hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày là 974.000 đồng. 

Tiêu chí phân loại cảng biển Có hiệu lực từ ngày 10/09/2021, Nghị định 

số 76/2021/NĐ-CP ban hành ngày 28/07/2021 của Chính phủ quy định tiêu chí phân loại 

cảng biển. Theo đó, tiêu chí để đánh giá, phân loại các cảng biển tại Việt Nam gồm tiêu 

chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển và tiêu chí về quy mô của cảng biển. 

Tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển được đánh giá trên cơ sở quy hoạch 

tổng thể phát triển hệ thống cảng biển được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, 

qua các chỉ tiêu sau: Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, 

hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế, hoặc cảng cửa ngõ quốc tế; cảng 

biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội của cả nước hoặc liên vùng; cảng biển phục 

vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội của vùng; cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh 

tế-xã hội của địa phương. 

Tiêu chí về quy mô của cảng biển được đánh giá trên cơ sở sản lượng hàng hóa 

thông qua và cỡ trọng tải tàu được tiếp nhận tại cảng biển, thông qua các chỉ tiêu sau: Sản 

lượng hàng hóa thông qua cảng biển; cỡ trọng tải tàu tiếp nhận tại cảng biển. 

4. Thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai 

Nghị định 78/2021/NĐ-CP ban hành ngày 01/08/2021 của Chính phủ về thành lập 

và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai có hiệu lực từ 15/09/2021. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203729
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203759
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203789


Nghị định nêu rõ: Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 

sách, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và 

các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 

Quỹ Phòng, chống thiên tai Trung ương (Quỹ trung ương) được Chính phủ thành 

lập theo quy định tại Nghị định này, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. 

Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh (Quỹ cấp tỉnh) do Chủ tịch UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương quản lý. 

Quỹ phòng, chống thiên tai hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

Quỹ phòng, chống thiên tai có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên 

tai mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; tiếp nhận, quản lý, sử 

dụng các nguồn tài chính./. 

Giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng đến 30/6/2022 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 13/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 5/12/2013 ban hành Biểu phí 

dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). 

Cụ thể, Thông tư bổ sung Điều 1a tại Thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau: 

Giảm 50% mức phí thanh toán tại Điểm 1.1, 1.2 Mục 1 “Phí giao dịch thanh toán qua Hệ 

thống thanh toán điện tử liên ngân hàng” tại Phần III “Phí dịch vụ thanh toán trong nước” 

Biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHNN ban hành kèm theo Thông tư này trong khoảng 

thời gian từ 1/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022.” Thông tư này có hiệu lực từ ngày 

1/9/2021. 

Mức thu phí trong công tác an toàn thực phẩm 

Thông tư số 67/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

19/9/2021. 

Thông tư quy định cụ thể các mức phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác 

nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Trong đó, phí thẩm định hồ sơ đăng ký 

bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, 

thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng 

tuổi, mức phí là 1,5 triệu đồng/lần/sản phẩm. 

Phí thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với phụ gia thực phẩm hỗn 

hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh sách mục phụ gia được 

phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định, 

mức thu phí là 500.000 đồng/lần/sản phẩm.  

Phí xác nhận lô hàng thực phẩm nhập khẩu (chưa bao gồm chi phí kiểm nghiệm) từ 

300.000 đến 10 triệu đồng/lô hàng. 

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu (Giấy chứng nhận 

lưu hành tự do, giấy chứng nhận xuất khẩu, giấy chứng nhận y tế) là 1 triệu đồng/lần/giấy 

chứng nhận. 

Phí thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm 

từ 500.000 đến 28,5 triệu đồng/lần. 

5. Bộ GD&ĐT thay đổi cách xếp loại học sinh trong năm học mới 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=149199&dvid=13
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=26/2013/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0


Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá 

học sinh THCS-THPT, trong đó có nhiều điểm mới về cách đánh giá, tính điểm học sinh. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/9/2021 và áp dụng cho học sinh lớp 6 trong năm học 

2021-2022. 

Những năm tiếp theo, Thông tư áp dụng theo lộ trình: Từ năm học 2022-2023 đối 

với lớp 7, lớp 10; từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8, lớp 11; từ năm học 2024-2025 áp 

dụng đối với lớp 9, lớp 12. 

Thông tư nêu rõ 2 hình thức đánh giá các môn học gồm: Đánh giá bằng nhận xét và 

đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số. được cho điểm bằng thang điểm 10. 

Một điểm mới nữa là Thông tư bỏ việc cộng điểm trung bình tất cả các môn học để 

xếp loại học sinh, thay vào đó học sinh sẽ được giữ nguyên bảng điểm các môn. Thông tư 

mới cũng quy định, kết quả học tập của học sinh từng kỳ và cả năm học được đánh giá 

theo 4 mức gồm: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt./. 

Đánh giá bằng nhận xét áp dụng đối với các môn học: Giáo dục thể chất, nghệ thuật, 

âm nhạc, mĩ thuật, nội dung giáo dục của địa phương, hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp, kết quả học tập sẽ được đánh giá bằng nhận xét theo 2 mức là Đạt và Chưa đạt. 

Những môn học còn lại sẽ được đánh giá kết hợp giữa nhận xét và điểm số. Kết quả 

học tập sẽ  

  

 V.  CHUYỂN ĐỔI SỐ:  

TUYÊN TRUYỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐOÀN VIÊN THANH 

NIÊN 

 

Tỉnh đoàn vừa ban hành văn bản về tuyên truyền chuyển đổi số trong đoàn viên 

thanh niên.  

 

Tỉnh đoàn sẽ tập trung tuyên truyền những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý 

nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số; các các ứng 

dụng cần thiết cho đoàn viên thanh niên như Thanh niên Việt Nam, Smart Quảng Nam, 



NCOVI, VssID, quản lý khai báo y tế điện tử qua hệ thống 

“khaibaoyte.quangnam.gov.vn”... 

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2021, Tỉnh đoàn sẽ triển khai 5 nhiệm vụ cấp tỉnh 

gồm: tập huấn về chuyển đổi số và vai trò của thanh niên Quảng Nam năm 2021; tổ chức 

cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên trên App Smart Quảng 

Nam; phát sóng chương trình livestream về chuyển đổi số trên mạng xã hội Facebook; 

triển lãm tư liệu lịch sử online nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp và cập nhật dữ liệu bản đồ số “40 địa chỉ đỏ của tuổi trẻ Quảng Nam” bằng công 

nghệ thực tế ảo; xây dựng hệ thống Zalo Official Account của đoàn cấp tỉnh, chuyên mục 

thanh niên trên App Smart Quảng Nam. 

Các văn bản: 

- Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/4/2021 của Tỉnh ủy Quảng nam về chương 

trình chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Kế hoạch số 3604/KH-UBND, ngày 16/6/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng 

Nam về truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2021-2025; 

- Kế hoạch số 4082/KH-UBND, ngày 05/7/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng 

Nam về truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

năm 2021 

- Kế hoạch số 287-KH/TĐTN-VP, ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

Quảng Nam về “Tuyên truyền về chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn 

tỉnh năm 2021” 

 

 
 

ĐƯA CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐẾN ĐOÀN VIÊN THANH 

NIÊN 
 

Sáng nay 20.8, Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Tỉnh đoàn Quảng Nam ký kết chương 

trình phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2021 

- 2025. 



BHXH tỉnh và Tỉnh đoàn Quảng Nam ký kết hợp tác giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: D.L 

 

Sự hợp tác này nhằm đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia 

BHXH, BHYT, nhất là tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, 

sinh viên. Qua đó khẳng định vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong việc đảm 

bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh để ĐVTN tham gia và hưởng quyền lợi về BHXH, 

BHYT, góp phần giảm nghèo bền vững, từng bước đưa chính sách, pháp luật BHXH, 

BHYT đi vào cuộc sống. 

Hai đơn vị sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của hai đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin 

trong giải quyết công việc. Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, đôn đốc đẩy nhanh 

tiến độ đăng ký giao dịch điện tử cá nhân, cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số 

nhằm thay thế thẻ BHYT bằng giấy khi đi khám chữa bệnh trong ĐVTN. 

Biên soạn các tài liệu tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; viết tin, bài tuyên 

truyền chính sách BHXH, BHYT trên trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn, bản tin trực tuyến 

sinh hoạt chi đoàn, truyền hình, phát thanh thanh niên và các nền tảng kỹ thuật số fanpage, 

youtube, zalo... giữa hai cơ quan. 

BHXH Quảng Nam cùng Tỉnh đoàn tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng 

nghiệp vụ tuyên truyền BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ, ĐVTN và tuyên truyền viên 

các cấp. Nội dung tuyên truyền hướng đến việc thu hút đông đảo ĐVTN tham gia BHXH, 

BHYT; hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm người cần vận động, tuyên truyền. 

Gắn việc tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT với nội dung 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong giai đoạn 

2021 - 2025. 

Cán bộ đoàn thanh niên cấp xã, phường, thị trấn sẽ trở thành kênh tuyên truyền và 

là đại lý thu BHXH, BHYT nhằm mở rộng hệ thống đại lý thu, đưa chính sách BHXH, 

BHYT đi vào cuộc sống, đến với nhân dân. 



 VI.  KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:  

  

Hướng dẫn mới nhất về cài đặt VssID: 

 

 
 



 
 

 



 


