
   

 



I. TIN TỨC SỰ KIỆN:    

TỈNH ĐOÀN NHẬN BẰNG KHEN VỀ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 

TRONG TÌNH NGUYỆN HÈ  

Ngày 29.9, Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch Thanh niên 

tình nguyện hè năm 2021. 

 

 

Trung ương Đoàn khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong chiến dịch 

Thanh niên tình nguyện hè năm 2021. 

 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay tập trung vào các hoạt động hỗ 

trợ người dân phòng chống dịch và ổn định cuộc sống, thích ứng trong điều kiện dịch 

Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

Sau gần 3 tháng triển khai, trên cả nước đã thành lập 34.030 đội hình tình nguyện 

hỗ trợ các khu cách ly tập trung, 49.360 đội hình hỗ trợ trực chốt kiểm soát, 171.041 

đội hình tuyên truyền phòng chống Covid-19. Tổng số đoàn viên thanh niên tham gia 

các hoạt động phòng chống dịch là gần 2,4 triệu lượt. Tổng nguồn lực huy động phòng 

chống dịch trên cả nước lên tới 161 tỷ đồng. 

Tại Quảng Nam, đoàn viên thanh niên tham gia sửa chữa 24,4km và làm mới 9km 

đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 21 ngôi nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà 

khăn quàng đỏ; xây dựng mới 18 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; giúp 

đỡ 3.613 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí 

cho 6.020 người dân; trồng mới 32.652 cây xanh; vận động đoàn viên thanh niên đề 

xuất 7.826 ý tưởng, sáng kiến… 

http://tinhdoanqnam.vn/news/savefile/Tin-tuc/tinh-doan-nhan-bang-khen-ve-thanh-tich-xuat-sac-trong-tinh-nguyen-he-3445.html


Quảng Nam xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả để lại dấu ấn sâu sắc 

như: mô hình “Vườn rau 0 đồng”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Biệt đội cứu hộ”, “Shipper 

xanh”; thanh niên xung kích vào tâm dịch; hỗ trợ nông sản cho TP.Hồ Chí Minh, Đà 

Nẵng, miền núi hỗ trợ nông sản cho đồng bằng... 

Dịp này, Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho Tỉnh đoàn Quảng Nam vì thành 

tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021. 

 

THANH NIÊN QUẢNG NAM ĐƯỢC TẶNG GIẢI THƯỞNG "15 THÁNG 10" 

 

Ngày 4.10, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam ban hành quyết định tặng 

giải thưởng “15 tháng 10” cho 65 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

hội và phong trào thanh niên năm 2021. 

 

Giải thưởng gồm bằng khen, biểu trưng, giấy chứng nhận và tiền thưởng 2 triệu 

đồng/cá nhân. 

Anh Phan Văn Đức (SN 1992) - Bí thư Chi đoàn thôn Châu Lâm, Phó Chủ tịch 

Hội LHTN Việt Nam xã Bình Trị (Thăng Bình) là thanh niên duy nhất của Quảng Nam 

được trao giải thưởng “15 tháng 10” năm 2021. 

Nhiều năm qua, anh Đức không chỉ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên 

môn mà còn dẫn dắt Câu lạc bộ Thiện nguyện Phan Đức tổ chức nhiều hoạt động an 

sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng tại địa phương và các huyện miền núi của tỉnh. 



“Sau những nỗ lực, cố gắng, tôi rất vui và vinh dự khi được Trung ương Hội 

LHTN Việt Nam trao tặng giải thưởng “15 tháng 10”. Cảm ơn các cấp Hội LHTN Việt 

Nam trong tỉnh đã tạo điều kiện để tôi có được vinh dự này. Đây là động lực để tôi tiếp 

tục cống hiến sức trẻ vì cộng đồng” - anh Đức chia sẻ. 

 

VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI "KỸ NĂNG THANH NIÊN QUẢNG NAM" 

 

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức thành công cuộc thi "Kỹ 

năng thanh niên Quảng Nam" với chủ đề: "Thanh niên Quảng Nam hiểu lý luận, 

thạo kỹ năng, chinh phục thử thách, vượt qua chính mình". Đây là một trong 

những hoạt động cấp tỉnh kỷ niệm 65 năm  Ngày truyền thống Hội LHTN Việt 

Nam (15/10/1956-15/10/2021). 

  

Được tổ chức từ đầu tháng 9 với hai vòng thi. Vòng 1 với hình thức trắc nghiệm trực 

tuyến với nội dung xoay quanh hiểu biết về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội LHTN 

Việt Nam; Kiến thức tổng quát về lịch sử, địa lý Việt Nam và lịch sử, văn hóa, kinh tế 

- xã hội địa phương; Hiểu biết về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính 

trị của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Nội dung cơ bản của các bộ Luật: Luật Thanh 

niên, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Lao động; Lý thuyết 

Nghi thức Hội;… Đã có hơn 1400 lượt thí sinh tham gia vòng thi này. Những thí sinh 

đạt từ 50% số điểm trở lên của cả 02 bài thi tại vòng 1 đủ điều kiện để dự thi vòng tiếp 

theo. 

 

 



 

 

 

Vòng 2 gồm 6 phần thi.  Được chia theo cụm tại thành phố Tam Kỳ và huyện Đại Lộc, 

các thí sinh tranh tài ở 10 nội dung gồm: Kỹ năng quản trò và múa hát tập thể; Thủ 

công trại; Dựng lều trại; Nút dây; Dấu đi đường; Semaphore; Morse; Mật thư; Phương 

hướng, Sơ cấp cứu.  

 

Kết thúc cuộc thi, Hội LHTN Việt 

Nam tỉnh Quảng Nam đã trao chứng 

nhận Huấn luyện viên cấp 1 tỉnh 

Quảng Nam cho 35 thí sinh đạt kết 

quả cao và lựa chọn những thí sinh 

có thành tích xuất sắc để tham gia 

trại Huấn luyện Nguyễn Chí Thanh 

lần thứ XXII khu vực Nam Trung 

Bộ và Tây Nguyên năm 2021 được 

tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. 

 

 

 

 

 



HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, THANH NIÊN CÔNG NHÂN BỊ ẢNH 

HƯỞNG COVID-19 

 

Nhằm chia sẻ khó khăn với đoàn viên công đoàn, thanh niên công nhân đang làm 

việc tại các nhà máy, xí nghiệp thuộc Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc bị 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chiều ngày 01/10, Tỉnh đoàn, Ban Quản lý và Công 

đoàn các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam phối hợp với tổ chức 

Gian hàng 0 đồng “San sẻ yêu thương” năm 2021. 

 

Đồng chí Hoàng Châu Sơn- Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp tỉnh ; Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hoàng Văn Thanh cùng đồng chí Nguyễn Kỳ Vĩnh- 

Chủ tịch Công đoàn Các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh dự chương trình. 

 



 

 

Tại chương trình, 700  công nhân, đoàn viên thanh niên tự chọn những sản phẩm miễn 

phí như: dầu ăn, nước mắm, đường, gạo, muối… với kinh phí hỗ trợ mỗi suất khoảng 

300 nghìn đồng. Tổng kinh phí chương trình Gian hàng “San sẻ yêu thương” lần này 

là trên 200 triệu đồng.  

 

 

 

Được biết 2 năm qua, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Tỉnh đoàn, Công đoàn các khu 

kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã phối hợp tổ chức 3 chương trình Gian 



hàng 0 đồng, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho trên 1.500 công nhân, đoàn viên công đoàn vượt 

qua khó khăn trong cuộc sống./. 

 

LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIAI ĐOẠN 2021 – 2024 

GIỮA HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM TỈNH VÀ GIÁO HỘI 

PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH 

 

Ngày 01/10, tại Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ 

chức Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021 và ký kết 

chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2024. 

 

 

 Đại đức Thích Viên Trừng – UVDK HĐTS, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban 

Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; đồng chí Phạm Việt Bách – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam tỉnh, cùng Ban Thư Ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh và chư tôn đức 

Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, các ban ngành trực thuộc BTS Phật giáo tỉnh, Văn 

phòng BTS tham dự hội nghị.  

  



 

Trong 5 năm qua, việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam 

tỉnh và GHPG Việt Nam tỉnh đạt nhiều kết quả thiết thực, đặc biệt là trong các hoạt 

động an sinh xã hội. Nổi bật như trao tặng 300 phần quà cho người dân và học sinh 

huyện Hiệp Đức trong chương trình “Áo ấm mùa đông”, xây dựng nhà nhân ái tại 

huyện Bắc Trà My, trao tặng phương tiện sinh kế giúp thanh niên vươn lên thoát nghèo, 

hiến máu nhân đạo, tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông… 

Các hoạt động đã phát huy vai trò xung kích của thanh niên Phật giáo trong tham 

gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào đoàn kết 

tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn tỉnh. 

  

 

 

Chương trình phối hợp về tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên Phật 

giáo và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội sẽ được triển khai từ nay đến hết năm 

2024, theo đó, hai bên sẽ tăng cường đoàn kết, tập hợp Thanh niên Phật giáo; hỗ trợ 

sinh kế cho thanh niên tín đồ Phật giáo là chủ hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế; 

truyên truyền, vận động chức sắc, Tăng Ni trẻ và Thanh niên Phật giáo thực hiện tốt 

phương châm “tốt đời, đẹp đạo; xây dựng lực lượng nòng cốt trong Thanh niên Phật tử 

làm hạt nhân trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước của Hội LHTN Việt Nam 

tỉnh Quảng Nam; tổ chức gặp gỡ, tuyên dương Thanh niên Phật giáo trẻ tiêu biểu trên 

các lĩnh vực: Tôn giáo, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, học tập, giữ gìn an 



ninh, hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo; tổ chức các hoạt động tri ân người có công, 

các gia đình thương binh, liệt sỹ, thăm hỏi thương bệnh binh, Mẹ Việt nam Anh hùng 

hàng năm; tổ chức các hoạt động từ thiện, vì an sinh xã hội trong các đối tượng trẻ em 

có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào nghèo nơi biên cương, miền núi hải đảo… 

  

 

 

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam cũng trao tặng Bằng Tuyên dương 

Công đức và Hội LHTNVN tỉnh tặng Bằng khen đến các tập thể và cá nhân đã có đóng 

góp tích cực trong việc triển khai thực hiện chương trình ký kết phối hợp giữa Ban Trị 

sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam và Hội LHTNVN tỉnh giai đoạn 2016 – 2021. 

 

TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN ĐỢT III NĂM 2021 

 

Ngày 27/9, Tỉnh đoàn tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn đợt III năm 2021 với 

hình trực tuyến gồm điểm cầu chính tại Văn phòng UBND tỉnh và 18 điểm cầu tại 

các huyện, thị xã, thành phố. 

Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

đồng chí Phạm Thị Thanh - UVBCH Trung ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng 

chí Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và gần 380 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.  

 Theo kế hoạch, lớp tập 

huấn cán bộ Đoàn đợt III 

năm 2021 với các nội dung 

xoay quanh 2 chuyên đề 

gồm chuyển đổi số và vai 

trò của thanh niên Quảng 

Nam trong chuyển đổi số do 

đồng chí Hồ Quang Bửu - 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

trình bày và chuyên đề về 

nghiệp vụ và kỹ năng truyền 

thông cho cán bộ, đoàn viên 



thanh niên làm cộng tác viên, tuyên truyền viên các cấp về tham gia bảo hiểm xã hội 

tự nguyện, bảo hiểm y tế đồng chí Nguyễn Thanh Danh – Giám đốc Bảo hiểm xã hội 

tỉnh trình bày.  

  

Tại buổi tập huấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị Tỉnh đoàn đẩy 

mạnh tuyên truyền, giới thiệu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đến đoàn viên thanh 

niên; phối hợp chặt chẽ với tổ công tác FPT trong kế hoạch chuyển đổi số; thống kê số 

liệu chuyển đổi số tại cơ sở; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần 

mềm quản lý đoàn viên thanh niên; tham mưu quảng bá sản phẩm, văn hoá của địa 

phương; kết nối các đội, tổ chức thiện nguyện trên địa bàn trong giúp người dân khó 

khăn, thiên tai…  

  

Đây là nhiệm vụ thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhằm góp phần trang bị 

cho cán bộ Đoàn có thêm những kỹ năng, kiến thức cần thiết góp phần bổ sung vào lý 

luận, nghiệp vụ công tác, đẩy mạnh xây dựng lề lối, tác phong người cán bộ Đoàn. Lớp 

tập huấn lần này còn là môi trường để các cán bộ Đoàn trao đổi kinh nghiệm, cách làm 

hay, mô hình mới, đặc biệt về việc chuyển đổi số trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. 

 

HỖ TRỢ THANH NIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ 

 

Cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm nhằm thúc đẩy phát triển mô hình tổ hợp tác 

(THT), hợp tác xã (HTX) trong thanh niên là chủ đề của cuộc tọa đàm do Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào sáng qua 23.9, tại Làng thanh niên lập nghiệp 

Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Buổi tọa đàm có sự tham dự của đại diện ban 

ngành của tỉnh, cán bộ đoàn và 18 mô hình THT, HTX trong thanh niên ở 9 địa 

phương trong tỉnh. 

  



 

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm nhằm thúc đẩy phát triển mô hình tổ hợp tác, hợp 

tác xã tại Nam Giang.  

Trải nghiệm làm kinh tế 

Anh Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn (chủ trì buổi tọa đàm) cho biết, 

tính đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có gần 500 mô hình kinh tế trong thanh niên, gồm 58 

HTX, 76 THT, 45 doanh nghiệp và 289 mô hình. 

Các mô hình đã góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tuy nhiên, vấn đề phát triển kinh tế trong thanh niên cũng gặp không ít khó khăn về 

cơ chế, chính sách, kinh nghiệm quản lý, đầu ra sản phẩm, quy mô manh mún… 

“Buổi tọa đàm là hoạt động cụ thể của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhằm cụ thể 

hóa chủ đề năm 2021 được Trung ương Đoàn chọn là “Thanh niên khởi nghiệp, lập 

nghiệp”. Qua đây tạo cơ hội cho thanh niên, cán bộ đoàn chia sẻ những kinh nghiệm, 

cách làm mới, hiệu quả trong xây dựng, phát triển kinh tế, đồng thời đề xuất cùng tháo 

gỡ những khó khăn, vướng mắc” - anh Thanh nói. 

Tại tọa đàm, anh Huỳnh Thế Toàn - Phó Bí thư Huyện đoàn Đại Lộc kiêm Tổ 

trưởng THT chăn nuôi dúi, đã chia sẻ về những thành công bước đầu cũng như kinh 

nghiệm trong xây dựng THT này. Thành lập từ năm 2019, THT đến nay có 15 tổ viên 

trong và ngoài huyện tham gia, hoạt động theo quy chế. Hàng tháng, THT định kỳ sinh 

hoạt 1 lần ở từng tổ viên để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong cung cấp 

giống, tìm đầu ra sản phẩm. 

“Để duy trì, kết nối tổ viên, bản thân là tổ trưởng đồng thời cán bộ huyện đoàn, 

tôi thường xuyên tìm kiếm, cập nhật cơ chế chính sách để hỗ trợ, thông tin cho tổ viên. 

Từ đó tạo sự gắn kết, tương trợ trong THT, nhất là lúc khó khăn. Như năm 2020, do 



ảnh hưởng mưa lũ, đàn dúi một số tổ viên bị thiệt hại, anh em trong THT đã đóng góp 

giống, tiền mặt để giúp họ gầy dựng lại” - anh Toàn nói. 

Chia sẻ về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt và trứng gà ác, anh Lâm Phụng Điệp - 

Giám đốc HTX Nông nghiệp thanh niên Bình Phục (Thăng Bình) cho biết: “Nhờ sự 

quan tâm, hỗ trợ, HTX được tham gia các hội chợ, diễn đàn, tọa đàm để học hỏi kinh 

nghiệm và tìm kiếm đầu ra sản phẩm. 

Đến nay, sản phẩm thịt và trứng gà ác của HTX có đầu ra ổn định theo hệ thống 

cửa hàng thực phẩm sạch, tiêu thụ qua mạng xã hội với địa bàn được mở rộng ra các 

tỉnh, thành phố. 

Hiện trung bình mỗi ngày HTX bán hơn 100 con gà thịt và 1.000 trứng, doanh thu 

năm 2020 hơn 2,5 tỷ đồng. Chúng tôi muốn mở rộng trang trại, tuy nhiên vướng thủ 

tục về cấp phép, môi trường, xây dựng lò giết mổ… HTX mong được kết nối, học hỏi 

kinh nghiệm và nhận sự hỗ trợ” - anh Điệp chia sẻ. 

Buổi tọa đàm còn ghi nhận tham luận của các mô hình kinh tế hiệu quả đến từ 

thanh niên huyện Tiên Phước, Hiệp Đức và Tổng đội Thanh niên xung phong. 

Chia sẻ và đồng hành 

Đại diện các ban ngành của tỉnh như Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, Ngân hàng Chính 

sách xã hội, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đều đánh giá cao sự thiết thực 

trong cách tổ chức, lựa chọn địa điểm tọa đàm; đồng thời chia sẻ, thông tin về các chính 

sách hỗ trợ, nhất là nguồn vốn vay đến thanh niên. 

Ông Nguyễn Hữu Ngộ - Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Quảng Nam cho 

biết: “Tôi rất mừng vì ngày càng có nhiều thanh niên lựa chọn mô hình phát triển kinh 

tế tập thể. Đây là lực lượng quan trọng để vực dậy lĩnh vực kinh tế hợp tác, HTX. 

Chúng tôi sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn thanh niên, tổ chức đoàn phát triển 

hiệu quả THT, HTX, nhất là các thủ tục vay vốn”. 

 

Các đại biểu tham dự 

tọa đàm thăm quan các mô 

hình kinh tế của Tổng đội 

Thanh niên xung phong tại 

Làng thanh niên lập nghiệp 

Thạnh Mỹ. 

Theo ông Ngộ, Quỹ 

hỗ trợ phát triển HTX 

Quảng Nam mong nhận 

được sự quan tâm, phối hợp 



của các cấp bộ đoàn trong tuyên truyền các chính sách về phát triển kinh tế tập thể, mới 

nhất là Nghị quyết 25 của HĐND tỉnh và Quyết định 2406 của UBND tỉnh. 

“Các chính sách hỗ trợ THT, HTX của tỉnh khá đầy đủ, trong đó có nguồn vốn 

vay. Thanh niên có thể tiếp cận qua nhiều kênh, mỗi kênh có yêu cầu, mức độ khác 

nhau, cần hiểu để lựa chọn, tiếp cận phù hợp với mô hình lựa chọn”. 

Đại diện Văn phòng Điều phối NTM tỉnh thì cho rằng, việc “đào sâu” nghiên cứu 

các chính sách, cơ chế phát triển kinh tế của thanh niên dường như còn hạn chế. Trong 

khi nhiều chính sách đã được ban hành, trong đó có hỗ trợ HTX, phát triển sản phẩm 

OCOP, liên kết chuỗi… mà thanh niên có thể tiếp cận được. 

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đề nghị các huyện, thị, thành đoàn 

phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để rà soát, hỗ trợ thanh niên vay 

vốn hiệu quả từ các kênh của ngân hàng. 

Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh cho rằng, cần quan tâm 

tuyên truyền nâng cao ý thức thanh niên lập thân lập nghiệp; kết nối hỗ trợ về kinh 

nghiệm, đầu ra sản phẩm... Việc thành lập THT, HTX sẽ dễ tiếp cận được các chính 

sách, cơ chế hỗ trợ hiện nay thay vì làm mô hình nhỏ. Chính vì vậy, các cấp bộ đoàn 

cần định hướng để thanh niên đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể. 

 

 

TỈNH ĐOÀN BÀN GIAO NHÀ NHÂN ÁI CHO HỘI VIÊN HỘI CỰU 

TNXP KHÓ KHĂN 

 

Ngày 22/9, Tỉnh đoàn tổ chức Lễ bàn giao Nhà nhân ái cho gia đình bà Huỳnh 

Thị Tâm - hội viên Hội Cựu TNXP khó khăn tại thôn Tây Giang, xã Bình Sa, 

huyện Thăng Bình. 

 

  

Sau hơn 1 tháng khởi công, căn nhà nhân ái được xây dựng theo hình thức nhà cấp 4 

có diện tích sử dụng hơn 30 m2 đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây 



dựng căn nhà gần 100 triệu đồng. Trong đó, Tỉnh đoàn đã kêu gọi, vận động Ngân hàng 

Vietcombank tỉnh Quảng Nam ủng hộ tiền mặt với kinh phí 50 triệu đồng và số tiền 

còn lại do gia đình đối ứng, cùng ngày công đóng góp của đoàn viên thanh niên xã 

Bình Sa. 

 

  

Tại lễ bàn giao, bà Tâm xúc động bày tỏ lòng biết ơn đến các nhà hảo tâm. Dịp này, 

Tỉnh đoàn và Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Nam trao tặng những món 

quà nhằm động viên, khích lệ gia đình bà Tâm vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định 

cuộc sống. 

 

77 THÍ SINH THAM GIA HỘI THI TIN HỌC KHỐI CÁN BỘ, CÔNG 

CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ LẦN THỨ VI 

 

Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa bế mạc Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, 

viên chức trẻ lần thứ VI, năm 2021 với sự tham gia của 77 thí sinh đến từ các 

huyện, thị, thành phố và Đoàn khối các cơ quan tỉnh. 



 

 

 

Chia làm 5 bảng, thí sinh phải trải qua 2 phần thi. Phần thi lý thuyết bằng hình thức 

trắc nghiệm, tại phần thực hành, tùy theo từng bảng, các thí sinh tranh tài về kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và kỹ năng sử dụng MS Office 2013 theo 

chuẩn quốc tế 

hoặc ý tưởng, 

giải pháp, đề án 

và sản phẩm sáng 

tạo về công nghệ 

thông tin nhằm 

phục vụ công tác 

chuyên môn hoặc 

cải cách hành 

chính.  

 

 

Hội thi nhằm thúc đẩy việc ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và nâng cao chất 

lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ. Góp phần thực 

hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển, ứng dụng công nghệ thông 

tin, cải cách hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ và chính quyền điện tử. Đây cũng 

là cơ hội để Phát huy tính sáng tạo của thanh niên, đề xuất ý tưởng, giải pháp cải cách 

hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.  

 

 

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các thí 

sinh theo từng bảng. Đoàn khối các cơ quan tỉnh đạt giải nhất toàn đoàn, giải nhì thuộc 



về Huyện đoàn Nông Sơn, thành đoàn Hội An đạt giải ba. Huyện đoàn Bắc Trà My và 

Thành đoàn Tam Kỳ cùng đạt giải khuyến khích. Ban Tổ chức cũng lựa chọn ra 10 thí 

sinh có kết quả tốt và kỹ năng phù hợp để dự thi Hội thi Tin học khối cán bộ, công 

chức, viên chức trẻ toàn quốc năm 2021 dự kiến diễn ra tại tỉnh Tây Ninh. 

 

TỈNH ĐOÀN BÀN GIAO 6 CĂN NHÀ CHO NGƯỜI DÂN VÙNG SẠT LỞ 

Ngày 17 và 18.9, Tỉnh đoàn tổ chức bàn giao 6 căn nhà trong chương trình 

“Dựng lại mái nhà cho bà con vùng lũ” do đơn vị và Báo Tuổi Trẻ, Tập đoàn 

GreenFeed Việt Nam phối hợp triển khai. 

 

 

Bàn giao nhà cho gia đình anh Alăng Nơớch - một trong 2 hộ ở Tây Giang 

được chương trình hỗ trợ. 

Sáu căn nhà được trao cho các hộ gia đình tại xã A Xan (Tây Giang), Trà Mai 

(Nam Trà My), Phước Thành (Phước Sơn) và Tam Lãnh (Phú Ninh), từng bị sạt lở núi 

vùi lấp nhà cửa. Ngoài kinh phí hỗ trợ 90 triệu đồng/nhà, các gia đình đối ứng 30 - 50 

triệu đồng để xây dựng căn nhà thêm khang trang. 

Tại thôn Ganil của xã A Xan, anh Hốih Cường bày tỏ vui mừng và xúc động khi 

được các đơn vị hảo tâm quan tâm về nhà ở. Anh kể, cuối tháng 9.2020, khi bão số 9 

tan cũng là lúc gia đình anh trắng tay, ngôi nhà cùng nhiều tài sản bị chôn vùi dưới 

đống đất đá vì sạt lở. “Giờ có nhà mới khang trang, gia đình cố gắng làm ăn vươn lên 

thoát nghèo” - anh Hốih Cường chia sẻ. 



Tại các lễ bàn giao, Tỉnh đoàn và chính quyền địa phương cũng trao tặng quà và 

một số đồ dùng sinh hoạt cho các gia đình. 

* Trước đó, ngày 19.8.2021, Báo Tuổi Trẻ, Tập đoàn GreenFeed Việt Nam cùng 

Hội Nông dân Quảng Nam cũng bàn giao 4 căn nhà trong chương trình “Dựng lại mái 

nhà cho bà con vùng lũ” tại 2 xã Trà Ka và Trà Giáp (Bắc Trà My). 

 

BÀN GIAO NHÀ CHỐNG LŨ CHO HỘ DÂN HUYỆN PHƯỚC SƠN 

Sáng  ngày 17/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Báo Tuổi Trẻ và nhà tài trợ - 

Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam đã tổ chức lễ bàn giao nhà cho hộ gia 

đình ông Hồ Văn Sem, thôn 2, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn. 

 

 

Đây là căn nhà được xây dựng theo chương trình dựng lại mái nhà cho bà con bão lũ 

miền Trung tỉnh Quảng Nam" do Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam, Báo Tuổi 

Trẻ và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam tổ chức nhằm hỗ trợ cho các hộ gia 

đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi đợt thiên tai, bão lũ cuối năm 

2020. 

 

 

 

Theo đó, có tổng cộng 10 hộ dân được hỗ trợ kinh phí xây dựng lại nhà theo mô hình 

nhà chống lũ riêng Tỉnh đoàn nhận hỗ trợ 6 hộ gia đình (01 hộ Phước Sơn, 01 hộ Phú 

Ninh, 02 hộ Nam Trà My và 02 hộ Tây Giang, kinh phí 90.000.000đồng/1hộ). 

 



 

 

Sau một thời gian thi công, những căn nhà đã được hoành thành và bàn giao cho bà 

con trước thềm mùa mưa lũ sắp đến. Tại Lễ bàn giao Tỉnh đoàn cũng đã có phần quà 

mừng gia đình anh Sem có nơi ở mới.  

 

 

 

Dịp này, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh đã trao 30 suất quà Trung thu cho các em 

học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Thành. 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁT ĐỘNG ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN THI TÌM HIỂU NGHỊ 

QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII 

Sáng ngày 15.9, Tỉnh đoàn phát động hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Trung ương Đoàn tổ chức. 

 

Cuộc thi dành cho đoàn viên, hội 

viên, thanh niên Việt Nam từ 16 đến 35 

tuổi trong và ngoài nước. Cuộc thi có 4 

vòng với nội dung trọng tâm gồm các 

văn kiện Đại hội XIII của Đảng và 

chương trình hành động của Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Vòng thi tuần theo hình thức trực 

tuyến từ ngày 15.9 đến 24.10. Thí sinh 

tham gia thi bằng cách tải ứng dụng di 

động “Thanh niên Việt Nam” về điện 

thoại thông minh, đăng ký tài khoản. Tại 

trang chủ, thí sinh nhấn vào thanh công 

cụ “Học tập”, lựa chọn mục “Thi trực 

tuyến”; chọn cuộc thi tìm hiểu Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng. Kết thúc 

vòng thi tuần, các tỉnh, thành đoàn, đoàn 

trực thuộc thành lập đội tuyển cho vòng tiếp theo. 

Vòng thi đội tuyển diễn ra từ 1.11 đến 15.11, bằng hình thức trực tuyến. Điểm cầu 

chính tại Trung ương Đoàn, các đội tuyển thi tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. 

Vòng thi bán kết tổ chức trực tuyến ngày 22.11 và 24.11. Từ 16 đội tham gia vòng 

thi bán kết, ban tổ chức sẽ chọn ra 5 đội có điểm số cao nhất để vào vòng chung kết. 

Vòng thi chung kết dự kiến tổ chức ngày 10.12, diễn ra tại Hà Nội. Ban tổ chức 

sẽ căn cứ số điểm để trao giải cho các đội xuất sắc. Tổng giải thưởng gần 300 triệu 

đồng tiền mặt và các phần thưởng khác. 

Cuộc thi là một trong những phương thức của Đoàn trong triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. 

Cuộc thi cũng nhằm khẳng định và tăng cường vai trò của Đoàn trong việc tham 

gia xây dựng Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những 



biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

 

 

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH THANH NIÊN 

TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2021 

 

Ngày 14/9, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết tổng 

kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021. Đồng chí Phạm Thị Thanh - 

UVBCH Trung ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Hoàng Văn 

Thanh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì Hội nghị. 

 

 

Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2021 diễn ra từ ngày 1/6 đến 31/8 với 1 

chương trình và 4 chiến dịch: Chương trình “tiếp sức mùa thi”, chiến dịch “Mùa hè 

xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”.  

  

Tuy chiến dịch diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp 

nhưng các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh đã linh hoạt lựa chọn những phần việc thiết 

thực, phù hợp để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên. 

Qua 3 tháng triển khai, Các cấp  bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã sửa chữa 24,4km, làm mới 



9.1km đường giao thông nông thôn; xây dựng, làm mới 28 tuyến phố văn minh; xây 

dựng mới 21 ngôi nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; xây dựng 

mới 18 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình “Vì đàn em thân yêu”; 

hỗ trợ, giúp đỡ 3.613 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; khám, chữa bệnh và cấp phát 

thuốc miễn phí cho 6.020 người dân; hỗ trợ sinh kế cho 21 thanh niên là thanh niên 

khuyết tật, thanh niên dân tộc thiểu số; tổ chức tập huấn kiến thức khởi nghiệp 

cho 1.037 thanh niên; hỗ trợ 09 dự án khởi nghiệp sáng tạo triển khai trong thực tiễn; 

tư vấn hướng nghiệp 1.921 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm cho 975 thanh niên; 

trồng mới 32.652 cây xanh; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 7.826 ý tưởng, 

sáng kiến…  

  

Qua những công trình, phần việc cụ thể, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện Hè năm 

2021” đã xuất hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, mang lại dấu ấn sâu sắc 

như: Mô hình “Vườn rau 0 đồng”; mô hình “Biệt đội cứu hộ”; Shipper xanh; xung kích 

vào tâm dịch; điểm tiếp nước miễn phí; phiên chợ 0 đồng; hỗ trợ nông sản cho thành 

phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; miền núi hỗ trợ nông sản cho đồng bằng; bếp ăn nghĩa 

tình; đội hình xe bán tải.  

  

 

 

Nhân dịp này, thừa ủy quyền T.Ư Đoàn, đồng chí Phạm Thị Thanh - UVBCH Trung 



ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn, đã trao Bằng khen của  Ban chấp hành Trung 

ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 07 tập thể, 07 cá nhân vì có thành tích xuất sắc 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Đồng thời, Ban Chấp hành Tỉnh 

đoàn đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến 

dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2021” và 13 tập thể, 13 cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. 

II. HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC:   

TỪ SỰ NGHIỆP HUỲNH THÚC KHÁNG, SUY NGẪM VỀ BÀI HỌC TRỌNG 

DỤNG NHÂN TÀI CỦA HỒ CHÍ MINH 

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn đau đáu 

tìm kiếm người tài đức, thành tâm trân trọng và sử dụng họ phục vụ cho nhân 

dân, cho đất nước. Với trường hợp Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Chí Minh đã rất kiên 

trì, kiên quyết để mời Cụ tham gia và đảm nhiệm vị trí quan trọng trong Chính 

phủ liên hiệp. Và có lẽ, chỉ có Hồ Chí Minh mới đủ tầm, tâm, trí để quy tụ được 

Huỳnh Thúc Kháng – một bậc chí sĩ “học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức 

rất cao”, cũng đã từng nhiều lần từ chối những lời mời gọi hợp tác. Tham gia 

Chính phủ Liên hiệp ở tuổi 70 “xưa nay hiếm”, Huỳnh Thúc Kháng đã có những 

đóng góp to lớn cho cách mạng, trong thời điểm vận mệnh dân tộc đứng trước 

tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”. 

 

Cụ Huỳnh Thúc Kháng và báo Tiếng Dân. 

QUÝ TRỌNG NGƯỜI TÀI 

Huỳnh Thúc Kháng và Hồ Chí Minh là hai nhà chính trị, tuy khác nhau về tuổi 

tác, con đường và cách thức cứu nước nhưng đều là bậc trí thức uyên bác; là những 

nhà yêu nước nhiệt thành, chân chính; đầy bản lĩnh và khí chất của người lãnh đạo. 

Thấu hiểu và thấm thía sâu sắc nỗi khổ, nỗi nhục của người dân của đất nước nô lệ, cả 

hai đã dấn thân, xả thân vì sự nghiệp chung của dân tộc với khát vọng mãnh liệt nhất 



là giành độc lập dân tộc. Chính những điểm tương đồng về nhân cách và lý tưởng đó 

đã tạo nên sự giao thoa, gặp gỡ của hai người vốn thuộc hai thế hệ khác nhau, với quan 

điểm, lập trường, chủ thuyết khác nhau trở thành những người bạn tri kỷ và những 

người cộng sự đắc lực. 

Ngày 2/3/1946, khi trình danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến để Quốc hội 

chuẩn y, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giới thiệu cụ Huỳnh là “một người đạo đức danh 

vọng mà toàn thể quốc dân ai cũng biết”(1). 

Trong thời gian 1904-1908, tư tưởng yêu nước ôn hòa của Huỳnh Thúc Kháng 

thể hiện ở việc cổ động tân học, đả phá khoa cử, gọi thương gia, thân hào lập các hội 

thương, công, nông… Năm Mậu Thân 1908, sau vụ chống thuế của nhân dân Trung 

Kỳ mà Quảng Nam là điểm khởi phát, Huỳnh Thúc Kháng bị bắt rồi bị đày ở Côn Đảo 

– như lời Cụ nói “là trường học thiên nhiên” mà “mùi cay đắng trong ấy, làm trai giữa 

thế kỷ XX này không thể không nếm cho biết”(2) suốt 13 năm (1908-1921) mới được 

trả tự do. Sau khi ra tù, thực dân Pháp và chính phủ Nam triều mua chuộc khôi phục 

hàm Tiến sĩ Hàn lâm viện Biên tu, mời ra làm việc tại Bác cổ viện (Huế), nhưng Huỳnh 

Thúc Kháng một mực từ chối, ở lại quê nhà đọc sách, làm báo. Năm 1926, Huỳnh Thúc 

Kháng ứng cử vào Viện dân biểu Trung kỳ với mong muốn sẽ mở rộng quyền dân chủ 

của người dân, lên án, đả kích những hành động ức hiếp, tham lam, độc đoán của bọn 

thống trị. Trong ba năm hoạt động với vai trò Viện trưởng, Huỳnh Thúc Kháng đã cùng 

nhóm dân biểu tiến bộ ra sức đấu tranh đòi ban bố Hiến pháp; nêu yêu cầu phải trao 

thực quyền cho viện dân biểu để không mang tiếng là “tên là nhân dân đại biểu mà thật 

là một quan trường mới”; thi hành chính sách giáo dục bắt buộc và cho tự do lập trường 

học, cải cách hệ thống tư pháp, xét xử để người Việt Nam có nhiều quyền bình đẳng 

hơn… 

Quan điểm nổi bật của Huỳnh Thúc Kháng là đề cao tinh thần “dân chủ pháp 

quyền”, bài trừ chế độ quân chủ, xây dựng thể chế dân chủ, thực hiện dân quyền trong 

đó trước hết quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng cho nhân dân. Đặt trong bối cảnh 

xã hội Việt Nam bấy giờ, đó là những quan điểm hết sức mới mẻ và tiến bộ, góp phần 

thức tỉnh tinh thần dân tộc, ý thức dân chủ ở nước ta đầu thế kỉ XX. Những quan điểm 

tiến bộ đó dù mang xu hướng ôn hòa đã vấp phải sự chống đối quyết liệt của Nam triều 

và chính quyền thực dân. Như người “bừng tỉnh giấc mơ”, Huỳnh Thúc Kháng đã xin 

từ chức cuối năm 1928, trước khi hết nhiệm kỳ chứ nhất định không chịu làm con rối 

để chúng giật dây. 

Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước nổi tiếng của 

đất Quảng Nam (được người đời xưng tụng là một trong Thập 

Ngũ Phụng Tề Phi của đất Quảng Nam xưa). Tuy học hành đỗ 

đạt, song Cụ không ra làm quan, bởi Cụ đã nhìn thấu rõ sự mục 

ruỗng, thối nát trong bộ máy phong kiến. Huỳnh Thúc Kháng 

là một trong ba sĩ phu lãnh đạo phong trào Duy Tân ở Trung 

Kỳ.  

Năm 1927, Huỳnh Thúc Kháng sáng lập tờ báo “Tiếng Dân” với mong muốn “trở 

thành một cơ quan giáo dục nhằm đào tạo một con người biết thương nước yêu nòi, 

biết căm thù cướp nước và bán nước, biết thương yêu đùm bọc nhau trong lúc hoạn 

nạn”, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo này tại Huế cho đến khi tờ báo bị đình bản vào 

năm 1943. Sau khi xâm lược Đông Dương, phát xít Nhật cho người đến gặp Huỳnh 

Thúc Kháng mua chuộc, dụ dỗ nhưng bị Cụ cự tuyệt. Sau đó, hai lần, “Quốc trưởng” 



Bảo Đại cử Đổng lý Ngự tiền văn phòng Phạm Khắc Hòe đến mời Huỳnh Thúc Kháng 

tham gia nội các của Bảo Đại đều bị Cụ từ chối. Cụ còn khuyên Bảo Đại nên thoái vị 

và giao quyền cho nhân dân, bởi “Hiện trên thế giới ngày nay, chế độ quân chủ đã lỗi 

thời. Riêng ở Việt Nam chúng ta, trong con mắt dân chúng lại càng không nên duy trì 

lắm. Ngài giao quyền lại cho dân, hoạ may sẽ có những vị anh hùng trong đồng quê 

núi thẳm xuất đầu lộ diện làm nên việc cũng chưa biết chừng. Và như thế, riêng phần 

ngài cũng tự tỏ mình là người thức thời vậy”(3). Bên cạnh đó, Huỳnh Thúc Kháng còn 

cổ suý cho chủ nghĩa dân chủ với chủ trương liên hiệp hết thảy quốc dân đồng bào, 

đoàn kết tất cả các đảng phái, tôn giáo, giai cấp để “ra sức phụng sự Tổ quốc”. 

Cảm phục trước chí khí, tài trí của các Nho sĩ yêu nước đã dám từ bỏ tư tưởng tôn 

quân vốn ăn sâu, trở thành “thâm căn cố đế” để tiếp thu cái mới, cái tiến bộ khai sáng 

cho dân tộc; từ bỏ địa vị và danh vọng để dấn thân trong cuộc đấu tranh gian khổ với 

kẻ thù nên sau khi cách mạng thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên quyết và kiên 

trì thuyết phục mời Huỳnh Thúc Kháng tham gia Chính phủ mới. Người đã gửi hai bức 

điện mời Huỳnh Thúc Kháng ra làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ban đầu, Cụ từ chối vì chưa 

biết Hồ Chí Minh là ai và khi cách mạng hy sinh gian khổ thì mình chẳng đóng góp gì, 

nay thắng lợi rồi thì mình ra hưởng thụ, nhưng lần hai thì Cụ đồng ý ra Hà Nội gặp Bác 

để trao đổi. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích khó khăn tình hình đất 

nước, cần các bậc chí sĩ cần chung vai gánh vác việc nước với toàn dân và tha thiết 

mời “Trên con đường tranh đấu giành độc lập, cụ đã đi được 99 dặm, chỉ còn 1 dặm 

nữa. Xin cụ đừng thoái thác, cụ vui lòng giúp tôi”(4). Trong thời gian một tuần lễ được 

gặp gỡ trực tiếp với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cảm được trí, cái nhân của Người và được 

biết Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc, người mà trước đó Phan Bội 

Châu và Phan Châu Trinh đã đặt vào rất nhiều kỳ vọng, Huỳnh Thúc Kháng nhận lời 

ra tham gia Chính phủ với tâm nguyện “làm quan thì tôi không làm, nhưng làm đầy tớ 

cho dân thì tôi xin nhận”. 

Có thể nói, giữa thời khắc lịch sử của vận mệnh quốc gia, mặc dù đã ở tuổi 70, 

không có nhiều cảm tình với cộng sản từ trước, nhưng với tấm lòng vì dân, vì nước; vì 

sự kính nể và trước nhiệt tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Huỳnh Thúc Kháng đã nhận 

lời tham gia Chính phủ và trở thành người bạn, người cộng sự tri kỷ của Người, có 

nhiều đóng góp quan trọng cho cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này. Huỳnh Thúc 

Kháng là nhân vật tạo nên cái “gạch nối” lịch sử gắn kết phong trào yêu nước của các 

chiến sĩ Duy tân với phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam. Đó là một trong những trường hợp tiêu biểu nhất, thể hiện sinh động tư tưởng 

trọng dụng hiền tài để góp sức công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước của Hồ Chí 

Minh, như Người đã viết "Kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều 

lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng 

ngày càng phát triển càng thêm nhiều”(5). 



 

Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đặt 

tên và chỉ thị cho Tổng bộ Việt Minh tổ chức thực hiện. 

SỬ DỤNG NGƯỜI TÀI PHỤC VỤ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ ĐỒNG BÀO 

Vào thời điểm nền độc lập non trẻ của dân tộc đang đứng trước những thử thách 

ngàn cân treo sợi tóc của họa ngoại xâm và sự phá hoại của các thế lực phản cách mạng 

bên trong thì với uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thuyết phục được Huỳnh Thúc 

Kháng ra tham chính và chính uy tín của Huỳnh Thúc Kháng lại đóng góp đắc lực và 

trở thành biểu tượng của khối đoàn kết dân tộc, góp phần đập tan âm mưu phá hoại của 

kẻ thù. Vượt qua sự khác biệt về quan điểm chính trị, tham gia Chính phủ mới, chưa 

một lần từ chối bất cứ cương vị, trọng trách, nhiệm vụ nào mà Hồ Chí Minh giao phó, 

Huỳnh Thúc Kháng lại một lần nữa dấn thân phục vụ Tổ quốc, phục vụ đồng bào, như 

lời Cụ nói với Hồ Chí Minh: “Nếu Cụ thấy ba chữ Huỳnh Thúc Kháng còn có chỗ dùng 

với Tổ quốc, đối với quốc dân đồng bào, thôi thì xin hiến cho Cụ dùng”(6). 

“Dụng nhận như dụng mộc” – đó là cách mà Hồ Chí Minh thường nói về sử dụng 

cán bộ, sử dụng con người phụng sự cho cách mạng. Với trường hợp Huỳnh Thúc 

Kháng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát hiện, thuyết phục và sử dụng phát huy tốt nhất 

uy tín, năng lực của người tài đức. Trọng trách đầu tiên mà Huỳnh Thúc Kháng đảm 

nhiệm trong Chính phủ mới là Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong 13 bộ của Chính phủ lâm 

thời được thành lập ngày 27/8/1945, Bộ Nội vụ được giao thực hiện chức năng tổ chức, 

xây dựng và củng cố hệ thống chính quyền cách mạng; bảo đảm an ninh chính trị, trị 

an và đảm nhiệm một phần chức năng của Chủ tịch phủ; theo dõi điều hành công tác 

nội trị, pháp chế, hành chính công và điều phối hoạt động của các bộ khác. Đồng chí 

Võ Nguyên Giáp là người đầu tiên giữ cương vị Bộ trưởng. Tháng 3-1946, Chính phủ 

Liên hiệp kháng chiến được thành lập, đồng chí Võ Nguyên Giáp đảm nhận chức vụ 

mới, chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ do Huỳnh Thúc Kháng đảm trách. 

Trên cương vị người đứng đầu Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Huỳnh Thúc Kháng tiến 

hành kiện toàn nhân sự và bộ máy của Bộ Nội vụ, ban hành nhiều nghị định, thông tư, 

hướng dẫn để hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của chính quyền cách mạng, chế 

độ công chức, công vụ, bảo đảm an ninh trật tự trị an. Đóng góp quan trọng nhất của 



Bộ Nội vụ trong thời kỳ này là đã khẩn trương xây dựng, củng cố, bảo vệ thành công 

hệ thống chính quyền cách mạng; xây dựng nền móng chế độ mới, củng cố khối đại 

đoàn kết dân tộc tạo nên sức mạnh nội lực cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Bên 

cạnh nhiệm vụ phụ trách Bộ Nội vụ, Hồ Chí Minh còn mời Huỳnh Thúc Kháng tham 

gia công tác ngoại giao, như cử Cụ vào Ủy ban nghiên cứu đặc biệt các vấn đề sẽ đàm 

phán ở Hội nghị Fontainebleau (22/5/1946), cùng Người tiếp khách nước ngoài nhất là 

với các tướng lĩnh Trung Hoa Dân quốc … qua đó tạo nên sự vị nể của các phái đoàn 

đối với chính phủ và đất nước Việt Nam. Điều này về sau được Chủ tịch Hồ Chí Minh 

nhắc lại: “Chính phủ ta có vị tiến sĩ văn chương, chúng (Lư Hán, Tiêu Văn – TG) cũng 

trọng”(7). 

Ngày 27/5/1946, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Hội Liên Việt) được 

thành lập. Huỳnh Thúc Kháng được bầu làm Hội trưởng, Hồ Chí Minh làm Hội trưởng 

danh dự. Trong điều kiện Mặt trận Việt Minh có những hạn chế trong việc quy tụ, đoàn 

kết các tầng lớp trên tham gia vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc, Hội liên hiệp 

quốc dân mà Huỳnh Thúc Kháng làm Hội trưởng đã nhanh chóng khoả lấp khoảng 

trống đó. 

Đặc biệt, với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 82 ngày 29/5/1946 ủy 

nhiệm cụ Huỳnh làm quyền Chủ tịch Chính phủ trong thời gian thực hiện chuyến công 

du sang Pháp đã khẳng định về sự trọng thị, tín nhiệm tuyệt đối của Người với Huỳnh 

Thúc Kháng. Đó không phải là hành động sách lược tạm thời hay chỉ là việc làm để 

thu hút các lực lượng không cộng sản đi theo cách mạng. Ẩn chứa trong đó là cả một 

tư duy chính trị sắc sảo, tầm nhìn và bản lĩnh của nhà lãnh đạo tài ba khi lựa chọn một 

người không phải đảng viên đảng cộng sản đảm nhiệm vi trí đứng đầu Nhà nước. Có 

thể nói, trong hoàn cảnh hiện tại của đất nước khi đó thì sự ủy nhiệm đó là logic và hợp 

lý nhất. Bởi trong bối cảnh năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

nhận thấy không ai đủ tư cách hơn Huỳnh Thúc Kháng, nhà chí sĩ lão thành không 

đảng phái, đức độ và khẳng khái; không ai hiệu quả hơn cụ Huỳnh - con người mang 

đậm cốt cách dung hoà trong việc quy tụ, đoàn kết các đảng phái, các tầng lớp khác 

nhau trong xã hội, nhất là những người thuộc tầng lớp trên, vốn chịu ảnh hưởng tư 

tưởng dân chủ tư sản, lại chưa hiểu nhiều, thậm chí còn ác cảm về đảng Cộng sản và 

con đường cách mạng do những người cộng sản lãnh đạo. 

Trước ngày đi Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh có dặn lại cụ Huỳnh Thúc Kháng mấy 

câu tâm huyết: “Tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao phó phải đi xa ít lâu, ở nhà trăm sự khó 

khăn nhờ cậy ở cụ cùng với anh em giải quyết cho. Mong cụ “dĩ bất biến ứng vạn 

biến”(8). 

Đáp lại sự kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Huỳnh Thúc Kháng đã có những 

xử lý đúng đắn, sáng suốt trong việc điều hành bộ máy Nhà nước, giải quyết được 

nhiều khó khăn trong các vấn đề nội trị và ngoại giao. Nắm vững tinh thần “dĩ bất biến, 

ứng vạn biến”, Huỳnh Thúc Kháng đã hành động một cách cương quyết nhưng khéo 

léo, chỉ đạo lực lượng của ta trấn áp bọn phản cách mạng không chỉ vụ án ở phố Ôn 

Như Hầu mà tiêu diệt toàn bộ quân đội của Việt Quốc, Việt Cách từ Vĩnh Yên cho đến 

Yên Bái, Lào Cai. Đến khi Hồ Chí Minh về thì mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. 

Việc xử lý kiên quyết và sử dụng bạo lực cách mạng trong trường hợp cần thiết là một 

sự thay đổi lớn trong con người vốn có tính cách dung hoà, theo chủ thuyết cải lương, 

thậm chí đã từng bị đánh giá là “bất bình với đế quốc, nhưng sợ phong trào cách 

mạng”(9). Có thể nói làm việc với Hồ Chí Minh, Huỳnh Thúc Kháng không chỉ được 



đóng góp nhiều nhất trí tuệ và sức lực cho dân tộc mà chính bản thân Cụ đã có những 

thay đổi lớn về quan điểm, về phương pháp phù hợp với tình hình cách mạng. 

Nhận thức rõ một trong những cái “bất biến” lớn nhất, quan trọng nhất của cách 

mạng là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đối phó với âm mưu chia rẽ của bọn 

phản động và sự chia rẽ trong nội bộ, ngày 15/7/1946, Huỳnh Thúc Kháng tổ chức 

cuộc họp báo tại Hà Nội nhằm khẳng định lập trường, nguyên tắc đoàn kết với các tổ 

chức, đảng phái. Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng chỉ rõ: 

“1. Sự đoàn kết là cần nhưng đoàn kết là cốt hợp lực lượng để kiến thiết, để ủng 

hộ ngoại giao, nói chung là để xây dựng nền dân chủ cộng hòa, nhưng không thể vin 

vào hai chữ đoàn kết mà làm những việc phi pháp. 

2. Đối với Việt Nam quốc dân Đảng thì tôi thiết tưởng những anh em đảng viên 

chân chính Việt Nam Quốc dân Đảng sẽ theo truyền thống nhà chí sĩ Nguyễn Thái 

Học, nghĩa là vì quốc vì dân. 

Chính phủ và riêng tôi bao giờ cũng bảo đảm sự tự do hoạt động của Việt Nam 

Quốc dân Đảng trong vòng pháp luật”(10). 

Chính sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đó đã giữ vững chính quyền cách mạng và 

nền độc lập non trẻ trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sang nước Pháp và là một 

trong những nguyên nhân quan trọng nhất tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc 

Việt Nam. 

Những nỗ lực của cụ Huỳnh đã được Hồ Chí Minh ghi nhận: “trong lúc tôi đi 

vắng, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của cụ Huỳnh, … mà đã giải quyết được nhiều khó 

khăn”(11). 

Năm 1947, mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng Cụ Huỳnh Thúc Kháng vẫn hăng hái 

đảm nhận nhiệm vụ thay mặt Chính phủ Trung ương và Mặt trận Liên Việt đi kinh lý 

các tỉnh Trung Bộ để thăm hỏi đồng bào và giải thích rõ cho nhân dân về đường lối 

kháng chiến kiến quốc của Trung ương, đồng thời vận động nhân dân tích cực chuẩn 

bị cho công cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Trên đường công tác, 

cụ Huỳnh lâm bệnh nặng. Biết mình khó qua khỏi, Cụ đã gửi bức điện cho Chủ tịch 

Hồ Chí Minh với lời vĩnh biệt “Chào vĩnh quyết”. Cả cuộc đời một con người “không 

màng danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu, không thèm làm quan. … chỉ 

phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập…”(12) đã cống hiến trọn vẹn cho dân 

tộc và tỏa sáng rực rỡ nhất, đóng góp nhiều hơn hết thảy trong thời gian ngắn ngủi 

tham gia Chính phủ mới do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. 

Trân trọng người tài đức, dùng người tài đúng theo năng 

lực, phẩm cách của họ đồng thời cải biến con người để họ 

được phát huy cao nhất, đóng góp nhiều nhất; khi đã dùng 

người thì đặt trọn niềm tin vào họ với tấm lòng rộng mở, 

không định kiến, thiên kiến; xóa dần sự khác biệt, cách biệt 

để có sự thống nhất, hợp tác thực tâm và hiệu quả vì việc 

dân, việc nước... 

Đó sẽ luôn là bài học quý giá về sử dụng nhân tài mà 

Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho các thế hệ cán bộ lãnh đạo, 

điển hình qua trường hợp cụ Huỳnh Thúc Kháng. 

----- 

(1) (5) (11) (12) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, 

t.4, tr. 221, 114, 467, 142. 



(2) Huỳnh Thúc Kháng: Thi tù tùng loại, Nxb. Nam Cường, Sài Gòn, 1951, tr.21. 

(3) Chương Thâu: Thơ văn Huỳnh Thúc Kháng, Nxb. Đà Nẵng, 1989, tr. 29 

(4) (6) (7) (8) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Hội Khoa học 

lịch sử Việt Nam: Chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, H, 1997, tr.196, 197, 184, 55. 

(9) Kỷ yếu hội thảo khoa học Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu, Nxb. Đà Nẵng, 

1993, tr. 26. 

(10) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Lịch sử Mặt trận dân tộc 

thống nhất Việt Nam, Quyển I (1930-1954), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 

2006, tr.513-514. 

TS. Lê Thị Hằng 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

 

 

III. THANH NIÊN QUẢNG NAM THỜI KỲ MỚI:    

 

NGƯỜI CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI TẬN TÂM VỚI HOẠT ĐỘNG THIỆN 

NGUYỆN 

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự năng động, dám nghĩ dám làm, những năm 

qua đồng chí Phan Văn Đức - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 

xã Bình Trị (huyện Thăng Bình), Bí thư Chi đoàn thôn Châu Lâm, chủ nhiệm 

CLB Thiện nguyện Phan Đức, không chỉ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên 

môn mà còn có nhiều đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng 

đồng. Tấm gương tiêu biểu ấy đã được tỉnh xét chọn để Trung ương Đoàn tuyên 

dương, trao chứng nhận Bí thư Chi đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2021. 



 

  

Chàng trai trẻ nhiệt huyết  

  

Sinh ra, lớn lên ở vùng quê nghèo phía Tây huyện Thăng Bình, từ nhỏ Đức đã chứng 

kiến, thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn của người dân quê mình, nhất là mỗi chuyến đi 

tình nguyện ở nhiều miền quê gặp những hoàn cảnh, mảnh đời bất hạnh. Cũng từ đó, 

Đức đau đáu nỗi niềm làm sao để có thể chia sớt với họ nhiều hơn, để vơi đi những 

khó khăn mà họ đang phải gánh chịu. Hơn thế nữa, với mong muốn loa toả những việc 

làm ý nghĩa đến các bạn đoàn viên thanh niên, giúp các bạn trẻ có cái nhìn đồng cảm, 

biết sẻ chia. Qua nhiều lần trăn trở, Đức đã quyết tâm thành lập CLB tình nguyện “Cầu 

Vòng” để đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham gia vào các hoạt 

động vì an sinh xã hội.   

  



 

 

Nhớ lại thời gian đầu làm nghề “Đoàn – Hội” và công tác thiện nguyện của mình, Đức 

cho biết năm 2014, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cử nhân Công tác xã hội tại 

trường Đại học Quảng Nam, về quê đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp 

thanh niên Việt Nam xã Bình Trị, Bí thư Chi đoàn thôn Châu Lâm (xã Bình Trị, huyện 



Thăng Bình), đồng thời là chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện “Cầu Vòng”. Lúc câu lạc 

bộ mới thành lập các bạn trẻ tham gia không nhiều, nguồn vận động để thực hiện các 

chương trình thiện nguyện còn hạn chế nên phải cùng các bạn trong câu lạc bộ tham 

gia diễn văn nghệ tại các xã, phường kiếm thêm chi phí để làm thiện nguyện”. 

  

Cứ thế những công việc này gắn bó với Đức từ ngày này sang tháng khác. Năm 2019, 

Đức đổi tên CLB Cầu Vòng thành CLB thiện nguyện Phan Đức, tự mình đứng ra huy 

động tập hợp hội viên, thanh niên, kêu gọi, tìm kiếm các nhà hảo tâm, mạnh thường 

quân để xin kinh phí tổ chức các hoạt động vì cộng đồng.  

  

Năm 2020, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh, việc hạn 

chế ra ngoài, mất việc làm khiến cuộc sống người dân gặp khó khăn. Thấu hiểu khó 

khăn người dân, Đức đứng ra vận động các mạnh thường quân khắp nơi cùng chung 

tay hỗ trợ bà con.  

  

 

 

Sau một thời gian vận động, nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân ủng hộ, quyên góp 

hàng chục tấn rau củ quả, nhu yếu phẩm về cho Đức và câu lạc bộ. Số lượng rau củ, 

nhu yếu phẩm được quyên góp quá lớn, tình hình dịch bệnh không đi lại được nên Đức 

cùng các đoàn viên thanh niên phân loại sản phẩm, đóng gói và lên kế hoạch tổ chức 

“Phiên chợ 0 đồng”.  

  



Ngoài việc tổ chức 7 “Phiên chợ 0 đồng” tại các xã thuộc huyện Thăng Bình, Đức còn 

tổ chức thêm nhiều hoạt động khác hướng về bà con vùng lụt bão, Tết thiếu nhi vùng 

cao, phiên chợ vùng cao, cùng em đến trường, xây dựng nhà tình thương cho người có 

hoàn cảnh khó khăn… với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng.  

  

Trong năm 2021, bên cạnh các hoạt động chăm lo cho người dân khó khăn, Đức còn 

tập trung vào các chương trình trao sinh kế, hỗ trợ đồng bào vực dậy sau thiên tai, xây 

dựng cơ sở hạ tầng tại những vùng khó khăn.  

  

Đức chia sẻ, “của cho không bằng cách cho”. Với anh, việc cho cần câu, không cho 

con cá sẽ góp phần định hướng cho người được hỗ trợ vươn lên trong cuộc sống, giúp 

họ có ý thức và trách nhiệm hơn, biết cách thoát khỏi nghèo khổ để vươn lên vượt qua 

khó khăn.  

  

Thủ lĩnh Thanh niên trách nhiệm  

  

8 năm gắn bó với công tác Đoàn – Hội tại địa phương. Đồng chí Đức chân tình cho 

biết, công tác Hội đem đến cho anh nhiều niềm vui khi kết nối được các bạn trẻ trong 

khu vực; phong trào thanh niên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã nhận được 

sự hỗ trợ của Đoàn xã, thế hệ đi trước và mạnh thường quân. Song song đó, chính sự 

phối hợp ưng ý của các thành viên và sự ủng hộ của gia đình mà công việc của anh 

được thuận lợi, đạt được kết quả tốt hơn.  

  

“Ngoài chương trình công tác 

hàng năm anh luôn chú trọng 

đến công tác an sinh vì cuộc 

sống cộng đồng. Để qua đó giáo 

dục tuyên truyền thanh niên để 

thanh niên sống có trách nhiệm 

hơn với xã hội, với cuộc sống. 

Rồi từ đó sẽ có nhiều thanh niên 

tham gia và lại có nhiều hoạt 

động hơn nữa”, Đức tâm sự.

  

  

 



 

Nhiều năm nay, hoạt động Đoàn – Hội của xã Bình Trị luôn tạo được không ít tiếng 

vang với những chương trình, hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên thanh 

niên tham gia. Không chỉ sôi nổi ở “ao làng” mà còn lan tỏa về những bản làng khó 

khăn của các xã, huyện vùng cao, vùng xa với nhiều hoạt động, chương trình thiết thực. 

  

Anh Nguyễn Ngọc Thiện – Phó Bí thư Đoàn xã Bình Trị, thành viên câu lạc bộ Phan 

Đức, đồng hành cùng Đức từ năm 2017, luôn xem Đức như là một người anh em của 

mình. 

  

“Tiếp xúc với Đức nhiều năm, nhưng ấn tượng của tôi về Đức vẫn nguyên vẹn như lần 

đầu. Đức là một chàng trai với nụ cười tươi luôn nở trên môi, nhiệt tình, trách nhiệm 

và sáng tạo, không ngại khó ngại khổ. Không chỉ nhận được sự tin yêu, quý mến của 

đoàn viên thanh niên, mà đối với Cấp ủy, chính quyền địa phương, Đức cũng là một 

gương cán bộ Hội điển hình khi luôn hết lòng vì công tác phong trào, góp phần cùng 

với địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng Hội ngày càng vững 

mạnh và phát triển.  

  

 

 

Chính sự đóng góp không nhỏ đó, năm 2020, Đức cùng câu lạc bộ của mình đã vinh 



dự là người đại diện cho tuổi trẻ tỉnh nhà được trao giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung 

ương Đoàn, CLB được trao giải thưởng tình nguyện quốc gia của Trung ương Đoàn, 

danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2018-2020 của tỉnh đoàn 

Quảng Nam và nhiều giấy khen, bằng chứng nhận vì đã có thành tích xuất sắc trong 

công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi. Đặc biệt, trong năm 2021, Đức 

nhận Giấy chứng nhận Bí thư chi Đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2021 của Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giải thưởng vinh danh những cán bộ Đoàn xuất sắc nhất 

toàn quốc. Đó như một minh chứng, một sự động viên, khích lệ để anh Đức tiếp tục 

hoạt động và cống hiến nhiều hơn nữa.  

  

Tin rằng, với sức trẻ, sự nhiệt huyết và một tấm lòng biết chia sẻ yêu thương, Phan Văn 

Đức sẽ luôn được xướng tên trong các phần thưởng đầy vinh dự. Đúng với tinh thần 

"Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Hy vọng trong thời gian sắp tới 

Đức sẽ luôn tích cực, sôi nổi và phấn đấu nhiều hơn nữa để góp phần đưa tổ chức Đoàn 

– Hội ngày càng vươn lên vững mạnh. 

 

IV. VĂN BẢN CHÍNH SÁCH MỚI:  

 

1. Nhiều hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 

Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP  ban hành ngày 

26/08/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong đó quy định hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp 

sáng tạo. 

Nghị định quy định cụ thể nội dung hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo gồm: 

Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hỗ trợ tư vấn sở 

hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, 

mô hình kinh doanh mới; hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu; hỗ 

trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng 

tạo. 

Trong đó, hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm 

tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/DN; hỗ trợ tối đa 50% 

chi phí thuê mặt bằng tại các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 5 

triệu đồng/tháng/DN. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 năm kể từ ngày DN ký hợp đồng thuê 

mặt bằng. 

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ 

được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp 

đồng/năm/DN; hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập chuyển giao, khai thác 

và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp 

đồng/năm/DN... 
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Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm sản phẩm mới tại các đơn vị, tổ chức thử 

nghiệm sản phẩm hàng hóa nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/DN; hỗ trợ tối đa 50% 

giá trị hợp đồng tư vấn hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh 

mới, công nghệ mới nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/DN... 

2. Các tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí khi thiên tai, dịch bệnh 

Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/8/2021 quy 

định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong 

lĩnh vực giáo dục, đào tạo có hiệu lực từ ngày 15/10/2021, khi xảy ra thiên tai, dịch 

bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố; tùy theo mức độ 

và phạm vi thiệt hại, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo 

và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo 

chương trình giáo dục phổ thông thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự 

kiện bất khả kháng. 

3. Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-

19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ 

trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ 

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết 

dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

Đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời 

điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021. 

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao 

động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 

đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo 

lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu 

hằng tháng. 

Mức hỗ trợ từ 1,8 triệu đến 3,3 triệu đồng/người trên cơ sở thời gian đóng bảo 

hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. 

Giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch COVID-19 

Đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc 

làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, 

đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo 

đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01 tháng 10 

năm 2021. 

Mức giảm đóng: Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 

0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp. 

Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 

đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. 
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*Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 

quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ 

1/10/2021. 

4. Cho phép thi tuyển thạc sĩ theo hình thức trực tuyến 

Có hiệu lực thi hành từ 15/10/2021, Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, thay thế Thông 

tư số 15/2014/TT-BGDĐT. 

Thực hiện Luật Giáo dục đại học, Quy chế bổ sung phương thức tuyển sinh và 

giao cơ sở đào tạo quy định cụ thể các phương thức trên nguyên tắc bảo đảm đánh giá 

công bằng, khách quan và trung thực. Cơ sở đào tạo quyết định tuyển sinh theo 3 

phương thức: Thi tuyển, xét tuyển, kết hợp thi tuyển và xét tuyển. 

Để tuyển sinh không bị gián đoạn do dịch bệnh hay trường hợp bất khả kháng 

khác, Quy chế cho phép thi tuyển theo hình thức trực tuyến khi đáp ứng điều kiện bảo 

đảm chất lượng để kết quả đánh giá tin cậy, công bằng như với tuyển sinh trực tiếp. 

5. Quy định mới về trích lập dự phòng rủi ro tại tổ chức tín dụng 

Theo Thông tư số 11/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng 

dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài có hiệu lực từ ngày 1/10/2021, TCTD, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài thực hiện phân loại nợ theo 5 nhóm: Nợ đủ tiêu chuẩn, nợ cần chú ý, nợ 

dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn. 

Thông tư quy định cụ thể tỉ lệ trích lập dự phòng đối với từng nhóm nợ như sau: 

Nợ đủ tiêu chuẩn 0%, nợ cần chú ý trích lập 5%, nợ dưới tiêu chuẩn trích lập 20%, nợ 

nghi ngờ trích lập 50% và nợ có khả năng mất vốn trích lập 100%./. 

 

    

V.  CHUYỂN ĐỔI SỐ:   

THANH NIÊN LÀM TRỤ CỘT CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ 

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã đề 

ra nhiều giải pháp tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên. 

 

 

Miền núi vượt khó 

Bí thư Đoàn xã Trà Đông (Bắc Trà My) - chị Huỳnh Thị Hoa cho biết, thực hiện 

chủ trương của Tỉnh đoàn trong tuyên truyền chuyển đổi số (CĐS), Đoàn xã phát động 

cài đặt và hướng dẫn đoàn viên thanh niên, người dân cài đặt một số phần mềm hữu 

ích như: Smart Quảng Nam, Thanh niên Việt Nam, VssID... 
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“Hạ tầng mạng ở miền núi còn rất nhiều khó khăn, một số xã còn chưa có sóng 

điện thoại mạnh. Khi tổ chức phát động cài đặt các ứng dụng, trong 10 điện thoại thông 

minh thì chỉ được 2 - 3 máy có cấu hình đáp ứng” - chị Hoa cho hay. 

Chị Phạm Thị Mỹ Hạnh - Bí thư Huyện đoàn Nam Trà My cho biết, Huyện đoàn 

đã triển khai Tổ thanh niên xung kích hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại 

bộ phận một cửa của huyện Nam Trà My và tuyên truyền CĐS đến người dân. 

Tuy nhiên, các hoạt động gặp nhiều khó khăn vì đa số là cán bộ, công chức, viên 

chức và những người trí thức đến giao dịch là chủ yếu, còn số lượng người dân rất ít. 

Thanh niên nói riêng và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung còn khá 

mơ hồ về CĐS. 

“Để triển khai 

sâu rộng các hoạt 

động tuyên truyền về 

CĐS ở miền núi, bên 

cạnh hoạt động của tổ 

chức đoàn cần có sự 

vào cuộc của cả hệ 

thống chính trị mới 

có thể mang lại hiệu 

quả” - chị Hạnh nói. 

Tỉnh đoàn cho biết, các cơ sở đoàn trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền CĐS trong đoàn viên thanh niên, xem đây là nhiệm vụ bắt 

buộc phải thực hiện trong năm 2021. 

Trong quá trình triển khai, nhiều cơ sở đoàn, đặc biệt là những đơn vị miền núi 

gặp không ít khó khăn về hạ tầng, kỹ thuật, nhận thức… Ngoài triển khai về cơ sở, 

Tỉnh đoàn đang phối hợp với Tập đoàn FPT triển khai các đầu việc cấp tỉnh, đồng thời 

tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tuyên truyền thực hiện CĐS. 

Đẩy mạnh tuyên truyền 

Theo Bí thư Thị đoàn Điện Bàn - Đặng Thị Bảo Trinh, thời gian qua, nhiều địa 

phương đã bắt đầu tuyên truyền về CĐS. Tuy nhiên, việc tuyên truyền phần lớn chỉ tập 

trung vào giai đoạn đầu, còn những đợt sau thì quy mô nhỏ lẻ, dẫn đến hiệu quả chưa 

cao. 

Còn anh Hồ Khá - Bí thư Thành đoàn Hội An cho rằng, đoàn viên thanh niên, đặc 

biệt là cán bộ đoàn cần đổi mới tư duy, phát huy hết tính sáng tạo của mình trong tổ 

chức các hoạt động liên quan đến CĐS. “Tỉnh đoàn cần sớm ban hành bộ công cụ tuyên 

truyền trực quan về CĐS để việc tuyên truyền giáo dục của tổ chức đoàn cụ thể và rõ 

ràng hơn” - anh Khá đề xuất. 



Năm 2021, Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền về CĐS với hai việc lớn, 

là tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên và người dân về CĐS và thành lập Tổ Thanh 

niên xung kích hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tỉnh đoàn cũng tổ chức 

nhiều chương trình đào tạo nâng cao năng lực CĐS và kiến thức về thương mại điện tử 

theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn. 

Bí thư Tỉnh đoàn - chị Phạm Thị Thanh nói: “Hiện nay cấp tỉnh có nhiều công cụ 

tuyên truyền và việc xây dựng thêm các công cụ tuyên truyền mới trên các kênh Zalo, 

Tiktok, Smart Quảng Nam đang được Tỉnh đoàn tính toán kỹ lưỡng để tránh việc loãng 

thông tin. Hình thức tuyên truyền trực tiếp vẫn quan trọng hơn là gián tiếp nên cần có 

sự đầu tư và phân công nhiệm vụ thì mới đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tế”. 

Tin tưởng ở người trẻ 

Tại chương trình đối thoại với thanh niên Quảng Nam về CĐS trên địa bàn tỉnh 

diễn ra mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, hiện nay việc triển 

khai CĐS được tỉnh ưu tiên trên 8 lĩnh vực trọng tâm, có sự phổ quát trên các mặt kinh 

tế - xã hội, được thực hiện bằng hai phương thức từ trên xuống và từ dưới lên. Trong 

tiến trình CĐS, đoàn viên thanh niên phải đóng vai trò trụ cột, nhận thức đúng đắn và 

đi đầu trong công cuộc CĐS. 

“Tôi kỳ vọng người trẻ có nhiều giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực CĐS, vì đây là 

môi trường giàu tiềm năng để thanh niên có thể làm giàu, khởi nghiệp thành công. Tin 

tưởng đoàn viên thanh niên của tỉnh có thể làm được” - ông Bửu nói. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chia sẻ: Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đang 

phối hợp mạnh mẽ với các doanh nghiệp để triển khai hạ tầng mạng viễn thông. Tính 

đến nay, VNPT đã triển khai mạng viễn thông đến các xã trên địa bàn tỉnh và tiếp tục 

là Viettel. 

Nhiều tập đoàn lớn đang phối hợp với UBND các xã triển khai mô hình xã thông 

minh trên địa bàn toàn tỉnh… Đó là những điều kiện thuận lợi để các cơ sở đoàn trong 

toàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về CĐS trong thanh niên và người dân.  

  

V. KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:   

VI.  

15/10/1956: Kỷ niệm Ngày thành lập hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

 

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, phấn đấu trưởng thành dưới sự lãnh đạo của 

Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp 

Thanh niên (LHTN) Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của 

thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam 

trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 



vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và 

sự tiến bộ của thanh niên. 

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã chủ trương phải hình thành một mặt trận thanh niên rộng rãi và thống nhất do Đoàn 

Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Ban Thường vụ Trung ương Đảng chỉ thị cho Tổng 

bộ Việt Minh chuẩn bị hình thành mặt trận đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên lấy 

tên là Đoàn thanh niên Việt Nam. Tháng 6/1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam ra 

đời (gọi tắt là Đoàn Thanh niên Việt Nam), sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt 

Nam - một tổ chức rộng rãi của mọi thanh niên yêu nước tự nguyện đứng vào hàng ngũ 

của Liên đoàn do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Cuối năm 1946, Liên đoàn 

Thanh niên Việt Nam là thành viên chính thức của Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế 

giới. 

I. KHÁI QUÁT 

1. Giới thiệu chung 

- Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh 

niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý 

tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Hội LHTN Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ 

hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam.  

- Hội LHTN Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  

- Trải qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, Hội LHTN Việt 

Nam đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang: đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên đóng 

góp xứng đáng cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam XHCN. 

- Bước vào thời kỳ mới, Hội LHTN Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, 

lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tài năng và sức trẻ của thanh niên, đoàn kết mọi 

thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước 

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của tuổi trẻ. 

- Hội LHTN Việt Nam đoàn kết, hợp tác với thanh niên, các tổ chức thanh niên 

trong khu vực và trên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

2. Tôn chỉ, mục đích của Hội 

Hội LHTN Việt Nam có mục đích: Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh 

niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho sự nghiệp công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

3. Chức năng của Hội LHTN Việt Nam 

- Tập hợp, đoàn kết, giáo dục mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam. Hướng dẫn và 

tạo điều kiện để hội viên hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài 

năng sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 



- Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên và tổ chức thành niên trước pháp 

luật và công luận. 

4. Nhiệm vụ của Hội LHTN Việt Nam 

- Đoàn kết, tập hợp các lực lượng thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cống 

hiến tài năng, sức trẻ cho mục tiêu chung, khuyến khích hội viên và thanh niên tham 

gia tích cực vào hoạt động ích nước, lợi nhà, hướng thiện. 

- Tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần giải quyết và đáp ứng những nhu 

cầu chính đáng của hội viên, thanh niên. 

- Kêu gọi và kiến nghị kịp thời với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội cùng 

chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và các tổ chức thành viên. 

- Đoàn kết hợp tác với tổ chức thanh niên trong khu vực và trên thế giới vì hoà bình, 

độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội vì cuộc sống văn minh, hạnh phúc của tuổi trẻ. 

- Thường xuyên chăm lo xây dựng Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh 

niên, tích cực tham gia xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

5. Cơ cấu tổ chức của Hội LHTN Việt Nam 

a. Hệ thống Ủy ban Hội các cấp: 

- Hội LHTN Việt Nam được thành lập: 

+ Cấp Trung ương. 

+ Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương 

+ Cấp quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh và tương đương. 

+ Cấp xã, phường, thị trấn và tương đương. 

Hiện nay 63/63 tỉnh, thành phố đã có Ủy ban Hội và Hội LHTN Việt Nam Tập 

Đoàn Sông Đà trực thuộc Trung ương Hội LHTN Việt Nam và có mạng lưới chi Hội, 

Câu lạc bộ, Tổ, Đội, Nhóm thanh niên ở cơ sở. 

b. Các tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam: 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

- Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam 

- Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam 

- Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam 

- Ban vận động thành lập Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam 

- Ban vận động thành lập Hội Công nghệ và Tin học trẻ Việt Nam 

- Ban vận động thành lập Hội Xây dựng trẻ Việt Nam 

- Ban vận động thành lập Hội Tài chính Ngân hàng trẻ Việt Nam 



c. Các đơn vị trực thuộc Hội LHTN Việt Nam: 

- Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên 

- Trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân và gia đình 

- Trung tâm giáo dục vị thành niên 

- Trung tâm Dạy nghề thanh niên 

- Báo thanh niên 

- Hãng phim thanh niên 

- Cổng tri thức Thánh Gióng (www.thanhgiong.vn) 

PHẦN II: CÁC MỐC SON LỊCH SỬ 

Các kỳ Đại hội và Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trong các nhiệm kỳ 

* Tháng 6/1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời (gọi tắt là Đoàn Thanh 

niên Việt Nam), sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam - là tổ chức rộng rãi 

của mọi thanh niên yêu nước tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Liên đoàn do Đoàn 

Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Cuối năm 1946 Liên đoàn Thanh niên Việt Nam 

là thành viên chính thức của Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới. 

* Tháng 02/1950, Liên đoàn thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ I tại 

căn cứ địa Việt Bắc trong khói lửa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đây 

là sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên 

với vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên Cứu quốc. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn 

Chí Thanh (nguyên là Uỷ viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 

Quân đội nhân dân Việt Nam) làm Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Việt Nam. 

* Ngày 08/10/1956, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận 

động mặt trận thống nhất thanh niên tổ chức Đại hội tại Nhà hát lớn – Thủ đô Hà Nội. 

Đại hội đã thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam với tên gọi chung là Hội Liên 

hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam. Huấn thị tại Đại hội, Bác Hồ căn dặn: “Là người 

chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh 

dũng, vượt mọi khó khăn, thi đua giúp sức vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam 

hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, để mình làm chủ mai sau”. Bác 

sỹ - Anh hùng lao động Phạm Ngọc Thạch được bầu làm Chủ tịch Hội. 

* Tháng 12/1961, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 

II được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Giáo sư Phạm Huy Thông được bầu làm Chủ tịch. 

* Ngày 08/12/1994, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 

III được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội với 400 đại biểu chính thức. Đại hội đã thông qua 

Điều lệ mới, hiệp thương chọn cử anh Hồ Đức Việt, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương 

Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn làm Chủ tịch Hội và quyết định 

lấy ngày 15/10/1956 là ngày truyền thống hàng năm của Hội LHTN Việt Nam. 

http://www.thanhgiong.vn/


* Từ ngày 13-15/01/2000, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần 

thứ IV đã được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội với 599 đại biểu. Đại hội hiệp thương chọn 

cử chị Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đoàn làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.  

- Tháng 02/2003, anh Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương 

Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam 

thay chị Trương Thị Mai nhận nhiệm vụ mới. 

- Ngày 25-27/02/2005, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần 

thứ V đã diễn ra trọng thể tại Thủ đô Hà Nội với 798 đại biểu. Bí thư Trung ương 

Đoàn Nông Quốc Tuấn làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.  

- Tháng 02/2008, anh Võ Văn Thưởng, Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành TƯ 

Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã được bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt 

Nam thay anh Nông Quốc Tuấn nhận nhiệm vụ mới. 

* Đại hội VI diễn ra trong 02 ngày 26-27/4/2010 tại Hà Nội với 995 đại biểu. 

Anh Nguyễn Phước Lộc, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam 

khóa V được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VI. 

- Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7, khóa VI, 

anh Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn được hiệp 

thương chọn cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VI thay anh Nguyễn Phước 

Lộc được điều động, phân công nhận nhiệm vụ mới. 

- Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 10, khóa VI, 

anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 

thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Hội 

LHTN Việt Nam khóa VI thay anh Phan Văn Mãi được điều động, phân công nhận 

nhiệm vụ mới. 

* Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 

2019 diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 12 năm 2014 tại Thủ đô Hà Nội với 800 

đại biểu chính thức là những cán bộ Hội, hội viên xuất sắc và cá nhân tiêu biểu trong 

và ngoài nước, đại diện cho khối đại đoàn kết các tầng lớp thanh niên của 54 dân tộc 

Việt Nam. Đại hội đã hiệp thương chọn cử anh Nguyễn Phi Long, Bí thư BCH Trung 

ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa 

VI được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII, 

nhiệm kỳ 2014 – 2019. 

- Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII đã hiệp thương chọn cử anh 

Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, giữ chức Chủ tịch Hội 

LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
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