
    



  

I. TIN TỨC SỰ KIỆN:     

BẦU BỔ SUNG 2 ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA XI  

Ngày 17/10, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tháng 10/2021 diễn ra tại 

Thủ đô Hà Nội.đã thảo luận và bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ, Bí thư Trung ương Đoàn, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương. 

 
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn 

tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí tân Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang và 

Nguyễn Minh Triết 

  Cụ thể, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công 

tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư và đồng chí Nguyễn 

Minh Triết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ 

tịch thường trực T.Ư Hội SVVN được bầu vào Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 

– 2022. 

  

 
Sau khi bầu bổ sung 02 đồng chí, Ban Bí thư Trung ương Đoàn hiện có 07 đồng chí: 

đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; 

đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực 

BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - 

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư 

Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn và 02 đồng chí tân 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang và Nguyễn Minh Triết 

http://tinhdoanqnam.vn/news/savefile/Tin-tuc/bau-bo-sung-2-dong-chi-bi-thu-trung-uong-doan-khoa-xi-3502.html


  

  

 
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, sinh năm 1982, Thạc sĩ, Cao cấp Lý luận chính 

trị - hành chính. 
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang từng trải qua các nhiệm vụ, vị trí công tác Đoàn: 

Phó Bí thư Đoàn trường PTTH chuyên ban Võ Minh Đức, tỉnh Bình Dương; 

Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Phó Trưởng ban, Trưởng 

Ban Tư tưởng - Văn hoá (nay là Ban Tuyên giáo) Tỉnh đoàn; 

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt 

Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương; 

Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh Bình Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung 

ương Đoàn; 

Trưởng Ban Công tác thiếu nhi T.Ư  Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư, 

Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam. 

  



 
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, sinh năm 1988, Tiến sĩ, Cao cấp lý luận chính trị. 
Đồng chí Nguyễn Minh Triết từng trải qua các nhiệm vụ, ví trí công tác Đoàn: Chủ tịch 

Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh; 

Chuyên viên Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn; Phó Giám đốc, Giám đốc Trung 

tâm hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; 

Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam; Phó Trưởng 

ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định; 

  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định; Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư  Đoàn, 

Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên 

Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam. 

  

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, sau quá 

trình chuẩn bị công phu, dân chủ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã kiện toàn được thêm 2 đồng chí tân 

Bí thư T.Ư Đoàn: Nguyễn Phạm Duy Trang và Nguyễn Minh Triết. 

  

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ mong muốn, 2 tân Bí thư T,Ư Đoàn tiếp tục phát 

huy sự sáng tạo, không ngại việc khó, dám đương đầu với việc mới, góp phần cùng Ban Bí 

thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, đặc 

biệt là hướng tới thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. 



Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cũng tiến hành bầu bổ sung 10 

đồng chí vào BCH T.Ư Đoàn khóa XI; bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa 

XI, gồm: Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng; Lê Thành Đông, Bí thư Tỉnh 

Đoàn Hà Tĩnh; Trần Văn Đông, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn; Thân Trung Kiên, Bí thư 

Tỉnh Đoàn Bắc Giang; Nguyễn Kim Quy, Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư 

Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. 

  

 
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn và 

đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thường trực TƯ Đoàn, 

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Thường 

vụ Trung ương Đoàn khóa XI... 

 
... và chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

  Hội nghị cũng bầu bổ sung 2 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn. bầu đồng chí 

Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa 

XI. Hội nghị tiến hành kiện toàn 2 đồng chí vào Hội đồng Đội T.Ư; kiện toàn đồng chí Ngô 



Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư khóa 

VIII. 

  

 
Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Thường trực Trung 

ương Đoàn tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư TƯ Đoàn được bầu giữ 

chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn và 02 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra T.Ư 

Đoàn.  

  

 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tặng 

hoa chúc mừng đồng chí Vũ Thị Tuyết Mai được bầu vào Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương  

  



 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho 

đồng chí Phạm Quang Hà, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương để ghi nhận sự 

đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. 

 

 

 

 

LIÊN HOAN BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN CẤP TỈNH LẦN THỨ 

II, NĂM 2021 

Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa trao giải Liên hoan Báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp 

tỉnh lần thứ II, năm 2021 vào sáng nay 22/10. 

 
  

Diễn ra từ ngày 13/10/2021 với sự tham gia của 37 báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn 



trên toàn tỉnh, Liên hoan Báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp tỉnh năm nay được chia làm 2 

vòng thi. Tại vòng sơ khảo, các thí sinh đã tham gia phần thi trắc nghiệm kiến thức trong thời 

gian 45 phút với hình thức trực tuyến tại website:tinhdoanqnam.vn. Bên cạnh đó, các báo cáo 

viên, tuyên truyền viên phải trình bày đề cương phần báo cáo dưới dạng văn bản và ghi hình 

phần thuyết trình một chuyên đề với thời gian tối đa 12 phút. Nội dung trình bày thí sinh được 

tự chọn xoay quanh các vấn đề trọng tâm Ban Tổ chức đưa ra gồm Chỉ thị 05 - CT/TW của 

Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng và Chỉ thị 01-CT/TWĐTN của Ban 

Thường vụ Trung ương Đoàn trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; Cuộc vận động xây 

dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới và việc thực hiện tác phong, lề lối cán 

bộ Đoàn. Tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Quảng Nam lần thứ XXII; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và Đại hội 

Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Luật Thanh niên sửa đổi bổ sung năm 

2020. 

Qua vòng sơ khảo, 10 báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc nhất được lựa chọn thi chung 

kết dưới hình thức bấm chuông dành quyền trả lời nhanh và tranh biện theo từng cặp.  Một thí 

sinh sẽ đưa ra kế hoạch, phương án và các thông tin xử lý tình huống, qua đó thuyết phục, 

định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh thiếu nhi. Thí sinh còn lại đóng vai trò "Phản 

biện" là người phản biện lại những vấn đề trong phương án xử lý của người kia, đưa ra các 

lập luận khác nhằm bảo vệ phần lập luận của mình để thuyết phục đoàn viên, thanh thiếu nhi. 

 

  

 

Chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đồng chí Đỗ Duy Hoàng, Bí thư Đoàn 

xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn; hai giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các báo cáo 

viên, tuyên truyền viên xuất sắc khác. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng dành 2 giải phụ dành 

cho thí sinh có đề cương chuyên đề và video báo cáo chuyên đề xuất sắc nhất. Dịp này, Tỉnh 

đoàn cũng trao thẻ Báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn cho 10 đồng chí là Cán bộ chủ chốt Đoàn 

cấp huyện.  

 



 
 

Liên hoan báo cáo viên, tuyên truyên viên giỏi cấp tỉnh- Một hoạt động định kỳ do Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức với mong muốn tạo môi trường học tập, nghiên 

cứu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo 

cáo viên của Đoàn các cấp. Qua đó, góp phần củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và tuyển 

chọn những báo cáo viên xuất sắc để bổ sung cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH "THANH XUÂN TƯƠI ĐẸP" 

Ngày 13.10, Ủy ban Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng 

Nam tổ chức chương trình 'Thanh 

xuân tươi đẹp' nhằm ôn lại truyền 

thống vẻ vang 65 năm Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 

15.10.2021). 

 

 

Chị Phạm Thị Thanh - UVBCH TW 

Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; 

anh Nguyễn Thuỳ - Nguyên Phó Bí thư 

Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt 

Nam tỉnh Khoá II; anh Lê Quang 

Quỳnh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; anh Phạm Việt Bách – Uỷ viên 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng 

Nam, cùng các anh, chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị, thành 

đoàn và đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn và các gương thanh niên tiêu biểu được tuyên dương. 

  



Phát biểu tại chương trình, anh Phạm Việt Bách - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 

Nam tỉnh Quảng Nam đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

65 năm xây dựng và trưởng thành.  

 

Anh Phạm Việt Bách cho biết, Thanh niên Quảng Nam đã và đang đóng góp phần nâng cao 

nhận thức, ý thức công dân, khơi gợi trách nhiệm của hội viên, thanh niên đối với bản thân, 

gia đình và xã hội. Công tác hỗ trợ thanh niên học tập, vay vốn làm ăn, giới thiệu việc làm, 

khởi nghiệp, vui chơi, quan tâm đến thanh niên đặc thù, yếu thế và trong những thời gian gần 

đây trước tình hình diễn biến của đại dịch Covid-19 hình ảnh người thanh niên lại xuất hiện 

nhiều hơn lúc nào hết. Điều đó, để lại nhiều cảm xúc và lan tỏa năng lượng tích cực tới người 

dân. 

"Tất cả những hoạt động trên, cùng với những việc làm thầm lặng, những phong trào chưa 

được đặt tên đã thực sự khắc họa đậm nét sự trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 

Nam tỉnh Quảng Nam", anh Bách đánh giá.  

  

 
 

Chương trình “Thanh xuân tươi đẹp” gặp gỡ, trao đổi cùng các vị khách mời nguyên lãnh đạo 

Hội LHTN Việt Nam tỉnh và những thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Quá trình tham 

gia công tác hội và phong trào thanh niên Quảng Nam từ giai đoạn đầu tái lập tỉnh đến nay đã 

được các đại biểu chia sẻ khá thú vị.  

 

Điều đó càng khẳng định trong khó 

khăn, các thế hệ thanh niên Quảng Nam 

đã cống hiến tất cả tài năng, sức lực và 

trí tuệ của mình trong công cuộc xây 

dựng quê hương giàu đẹp. 

 

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền 

thống Hội LHTN Việt Nam, thừa uỷ 

quyền của Uỷ ban Trung ương Hội Liên 

hiệp Thanh niên Việt Nam, Chị Phạm 

Thị Thanh – Bí thư Tỉnh đoàn đã trao 



giải thưởng “15 tháng 10” cho anh Phan Văn Đức - Bí thư Chi đoàn thôn Châu Lâm, Phó Chủ 

tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bình Trị (huyện Thăng Bình) vì có nhiều thành tích trong công 

tác hoạt động thiện nguyện.   

  

 
 

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cũng trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 

2021 cho 15 gương thanh niên. Các cá nhân được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là 

những người có những hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, 

đặc biệt là các bạn trẻ.  

  

 
Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận kinh phí xây dựng "Tủ sách thanh niên" cho 

huyện Nam Trà My; trao giải cuộc thi "Kỹ năng thanh niên Quảng Nam" cho các tập thể và 

cá nhân. 

 

NGÀY HỘI "THANH NIÊN VÌ CỘNG ĐỒNG" NĂM 2021 

 



Thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam 15/10/1956 – 

15/10/2021, ngày 12/10, tại xã Đại Quang (Đại Lộc) Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Câu lạc bộ Thiện nguyện Phan Đức và Nhóm Thiện nguyện OFF 

Quảng Nam tổ chức Ngày hội "Thanh niên vì cộng đồng" năm 2021. 

 
 

Tại Ngày hội, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng 50 suất quà an sinh cho Thanh niên Phật 

tử, người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Các phần quà 

gồm gạo, muối, dầu ăn, đường, các loại rau và thực phẩm chay… trị giá 300.000 đồng/suất; 

trao 4.000 cây keo giống cho 04 hộ thanh niên tín đồ Phật giáo là chủ hộ nghèo, cận nghèo 

phát triển kinh tế.  

  

 



 

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam 

tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam tỉnh, Câu lạc bộ Thiện 

nguyện Phan Đức cũng đã đến 

thăm và trao tặng 200 suất cơm 

chay cho các khu cách ly tập 

trung phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 tại Ban Chỉ huy quân 

sự huyện Đại Lộc, trung tâm kỹ 

thuật nông nghiệp huyện Đại Lộc 

và bệnh nhân đang điều trị tại 

bệnh viện Đa khoa khu vực miền 

núi phía Bắc Quảng Nam.  

 

*Một số hình ảnh hoạt động: 

 



 
  

  

 
  

HƠN 150 TRIỆU ĐỒNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH “ÁO XANH HÀNH ĐỘNG” ĐỢT 2  

 

Thông qua chương trình “Áo xanh hành động” đợt 2, Tỉnh đoàn vận động được 

hơn 150 triệu đồng từ đội ngũ cán bộ đoàn - hội - đội ở tỉnh đến cơ sở. 

http://tinhdoanqnam.vn/news/savefile/Tin-tuc/hon-150-trieu-dong-tu-chuong-trinh-ao-xanh-hanh-dong-dot-2-3518.html


 
 

Các đơn vị thực hiện tốt chương trình gồm Nam Trà My (26 triệu đồng), Tam Kỳ (20 triệu 

đồng), Hội An (20 triệu đồng)... Từ kinh phí và các nguồn lực nhu yếu phẩm, vật tư y tế vận 

động, Tỉnh đoàn đã có kế hoạch phân bổ một cách hợp lý, kịp thời đến tận tay nhân dân và 

các đơn vị bị ảnh hưởng dịch bệnh. Ngoài ra, Tỉnh đoàn cũng triển khai vận động từ doanh 

nghiệp, nhà hảo tâm. 

Đợt 1 vào cuối năm 2020, Tỉnh đoàn vận động trong đội ngũ cán bộ đoàn được 49,2 

triệu đồng để mua khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, làm kính chắn giọt bắn tặng đoàn viên 

thanh niên và người dân. 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH EVENT DAY RA QUÂN LÀM DẸP BIỂN CÙNG HUDA  

 

Ngày 29/10, tại bãi biển Tam Thanh, Tỉnh đoàn phối hợp Công ty TNHH Bia Carlsberg 

Việt Nam tổ chức chương trình Event Day ra quân làm đẹp biển cùng Huda. Đồng chí 

Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn tham dự chương trình. 

 

http://tinhdoanqnam.vn/news/savefile/Tin-tuc/chuong-trinh-event-day-ra-quan-lam-dep-bien-cung-huda-3536.html


 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh:“Thông 

qua chương trình, chúng tôi muốn gửi đến các bạn đoàn viên, thanh niên và người dân thông 

điệp “Hãy hành động để bảo vệ môi trường, bảo vệ biển vì chính sức khỏe và cuộc sống của 

mỗi người”, từ đó góp phần tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và người dân nâng cao 

nhận thức về vai trò của biển đối với đời sống con người và trong phát triển kinh tế gắn với 

bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa; khắc phục tình trạng xả rác, đổ rác thải bừa bãi tại 

khu vực ven biển".  

 

"Thời gian tới, lãnh đạo địa phương cần phát huy hết khả năng công trình được thụ hưởng, sử 

dụng có hiệu quả và thường xuyên duy tu, bão dưỡng để các hạng mục công trình được bền 

vững tạo diện mạo mới cho bờ biển Quảng Nam nói chung và biển Tam Thanh nói riêng" - 

đồng chí Thanh chia sẻ.  

  

 
 

Trong chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn tại xã Tam Thanh (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng/1 suất); 05 xe đạp cho học sinh 

nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Đồng thời, trao biển tượng trưng và khánh thành các 

hạng mục công trình, phần việc góp phần làm đẹp bãi biển Tam Thanh như: 01 cổng chào; 02 

bốt trực cứu hộ; trồng 70 cây dừa biển, 2 hàng hoa giấy; lắp đặt 20 dù che nắng, 30 ghế đá, 35 

thùng rác và 40 biển cảnh báo dọc bãi biển với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. 

  

 



 

Ngay sau lễ phát động, hơn 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiến hành ra quân dọn vệ sinh, 

thu gom rác thải tại bãi biển Tam Thanh (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) và tập kết đến nơi 

quy định. 

 
  

 
  

XÂY DỰNG TƯỢNG CHÂN DUNG ANH HÙNG NGUYỄN PHAN VINH 

Thị đoàn - Hội LHTN Việt Nam - Hội đồng Đội thị xã Điện Bàn tổ chức lễ khởi công 

công trình tượng chân dung Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Phan Vinh. 



 
 

Tượng chân dung Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Phan Vinh được xây dựng 

tại Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh (phường Điện Nam Trung) với tổng kinh phí 60 triệu 

đồng từ nguồn xã hội hóa trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi thị xã. 

Đây là công trình thanh thiếu nhi năm 2021, chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền 

thống Hội LHTN Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2021) và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí 

Minh trên biển (23.10.1961 - 23.10.2021) gắn với đoàn tàu không số huyền thoại. 

 

II. HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC:    

NGUYỄN ÁI QUỐC VỚI CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 

Cách đây vừa tròn 100 năm, ngày 07-11-1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

(B) Nga đứng đầu là V.I. Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga vùng dậy 

khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước 

Xô-viết. Cách mạng Tháng Mười Nga, cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới nổ 

ra và giành thắng lợi làm rung chuyển thế giới, để lại những phương pháp cũng như 

những bài học kinh nghiệm vô giá cho các quốc gia, dân tộc trong cuộc đấu tranh cách 

mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 



 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức Liên Xô (tháng 7-1955) 

Cách mạng tháng Mười Nga mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển nhân loại, đánh 

dấu một xu thế phát triển tất yếu, một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 

chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới. Nói về ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga, Nguyễn 

Ái Quốc viết: 

“Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức 

tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa 

từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”(1). 

Cách mạng tháng Mười thực hiện sứ mệnh giải phóng quần chúng lao động khỏi mọi 

chế độ áp bức bóc lột, đưa họ từ thân phận người nô lệ làm thuê lên địa vị người chủ chân 

chính của xã hội. Với cách mạng tháng Mười, lần đầu tiên trong lịch sử quyền tự quyết của 

các dân tộc đã được thực hiện trên một phần hành tinh; đem lại nhà máy cho công nhân, ruộng 

đất cho nông dân, hòa bình và hữu nghị cho các dân tộc, tự do, hạnh phúc cho mọi người. 

Dưới ảnh hưởng to lớn của Cách mạng Tháng Mười và chế độ XHCN ở Liên Xô, sau 

Chiến tranh thế giới lần thứ hai, CNXH đã trở thành một hệ thống trên thế giới. Phong trào 

giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh cho tiến bộ hoà bình, được Cách mạng Tháng Mười 

thức tỉnh, cổ vũ, đã trở thành những làn sóng to lớn trong thế kỷ XX. Thành công của Cách 

mạng Tháng Mười Nga tác động to lớn đối với sự phát triển của cách mạng thế giới, phong 

trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đầu năm 1919, Quốc tế thứ Ba được thành lập, đánh dấu 

sự thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với khuynh hướng cơ hội hữu khuynh và chủ nghĩa 

sô-vanh của Quốc tế thứ hai. 

Khi nhân dân Nga tiến hành cách mạng vô sản thành công thì nhân dân Việt Nam vẫn 

đang chìm đắm trong đêm dài nô lệ. Với truyền thống yêu nước bất khuất, nhân dân Việt Nam 

không ngừng vươn lên đấu tranh chống đế quốc và tay sai, song, các phong trào yêu nước theo 

đường lối phong kiến hoặc theo khuynh hướng tư sản đều thất bại vì không đáp ứng được 

nguyện vọng của đa số quần chúng nhân dân lao động. 

Giữa lúc đó, Nguyễn Ái Quốc, sau hơn 10 năm bôn ba tìm con đường cứu nước đã đến 

với ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, ánh sáng của cách mạng tháng Mười. Trong tác phẩm 

Đường Cách mệnh, Người viết: 

“Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng 

( công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. 

Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin”(2).  

Tháng 7-1920, khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn 

đề thuộc địa của Lênin, Nguyễn Ái Quốc sớm nắm bắt được cái cốt lõi trong tư tưởng của 

Lênin là: Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại. Luận cương đã vạch ra 

đường lối cơ bản cho phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, giải đáp cho 



Người về con đường giành độc lập dân tộc và tự do cho đồng bào Việt Nam mà Người đang 

kỳ công tìm kiếm. Người viết: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, 

sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà 

tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: "Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! 

Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!"(3). Người đã có 

những nhận xét rất sâu sắc, toàn diện về cách mạng Tháng Mười Nga: “Trong thế giới bây giờ 

chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được 

hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc 

chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam. Cách mệnh Nga đã đuổi được vua, tư bản, địa chủ 

rồi, lại ra sức cho công, nông các nước và dân bị áp bức các thuộc địa làm cách mệnh để đập 

đổ tất cả đế quốc chủ nghĩa và tư bản trong thế giới”(4). Từ đó, Nguyễn Ái Quốc đã đi đến 

chân lý về con đường giải phóng của Việt Nam, Người khẳng định muốn cứu nước và giải 

phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển sáng tạo 

những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác-Lênin , những bài học kinh nghiệm của Cách mạng 

tháng Mười vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng vượt qua nhiều 

khó khăn, liên tục giành được những thắng lợi to lớn. Những định hướng cơ bản từ cách mạng 

tháng Mười Nga đối với cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam là: 

Trước hết, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do đảng của giai cấp 

công nhân lãnh đạo 
Nguyễn Ái Quốc khẳng định, muốn giải phóng dân tộc thành công: 

“Cần có sự lãnh đạo của một đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, toàn 

tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng một cách sáng 

tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng 

giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công”(5). 

 Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được Mác, Ăng ghen, Lê-nin khẳng định và trong Cách 

mạng Tháng Mười Nga, Lênin đã vận dụng rất thành công. Nhận thức về sứ mệnh của Đảng, 

ngay từ tác phẩm “Đường cách mệnh” (1927), Người đã chỉ rõ: “Trước hết phải có đảng cách 

mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và 

vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái 

có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng 

phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không 

có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”(6). 

Nguyễn Ái Quốc cho rằng để xây dựng Đảng Cộng sản, trước hết phải giải quyết tốt vấn 

đề nhận thức tư tưởng chính trị và phương pháp tổ chức cho những người yêu nước; phải giác 

ngộ chủ nghĩa yêu nước truyền thống, chủ nghĩa dân tộc Việt Nam theo lập trường cách mạng 

vô sản… Trong quá trình huấn luyện cán bộ cho cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc không 

chỉ truyền bá lý luận Mác-Lênin vào công nhân mà còn truyền bá vào các tầng lớp trí thức yêu 

nước. Cuối những năm 20 của thế kỷ XX, các tổ chức cộng sản lần lượt được thành lập: Đông 

Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc Kỳ, An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở 

Nam Kỳ, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung Kỳ. Tuy nhiên, sự tồn tại 

của ba tổ chức cộng sản hoạt động biệt lập trong một quốc gia là nguy cơ dẫn đến chia rẽ trong 

phong trào công nhân, phong trào cách mạng giải phóng dân tộc. Yêu cầu bức thiết lúc đó là 

thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất để lãnh đạo phong trào 

cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. 

Mùa Xuân năm 1930, bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, Nguyễn Ái Quốc thống 

nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chấm dứt sự 



khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam và là một bước ngoặt vô cùng quan trọng 

trong lịch sử nước ta. 

Thứ hai là tập hợp, huy động lực lượng toàn dân tham gia vào sự nghiệp cách mạng 

Tiếp thu tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin và bài học kinh nghiệm từ Cách mạng tháng 

Mười Nga: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, Nguyễn Ái Quốc cho rằng cần vận 

động tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân Việt Nam đang bị mất nước. Người luôn khẳng 

định đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam mà nhờ đó mới tạo nên nhiều 

chiến công lẫy lừng của dân tộc. Từ thực tiễn lịch sử đấu tranh cách mạng, Người nêu cao 

chân lý: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công. Do đó, 

Người chủ trương và dành nhiều tâm lực để xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất, để huy 

động sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận dân tộc thống nhất tập hợp rất rộng rãi các 

tầng lớp xã hội, các giới đồng bào, các dân tộc và tôn giáo…dựa trên sự đánh giá đúng đắn 

truyền thống lịch sử và thực trạng phân hóa kinh tế, xã hội và thái độ chính trị của các thành 

viên trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đối với nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Thực hiện đường 

lối đoàn kết dân tộc với việc thành lập Mặt trận dân tộc mà thời kì trước đó đã tiến hành với 

nội dung, hình thức thích hợp, Nguyễn Ái Quốc có đóng góp quan trọng vào việc quyết định 

và thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) thay cho “Mặt trận 

dân tộc thống nhất Phản đế Đông Dương”, nhằm đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng 

lớp nhân dân, đánh đuổi Pháp, Nhật. 

Trải qua các bước tìm tòi, thử nghiệm, tháng 11-1939 và đến tháng 5-1941, Trung ương 

Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mới lần lượt đưa ra các quyết định: Cuộc cách mạng Đông 

Dương hiện tại…chỉ phải giải quyết một vấn đề cần kíp “dân tộc giải phóng” và nhiệm vụ 

đánh Pháp, đuổi Nhật không phải riêng của công, nông mà là nhiệm vụ chung của toàn thể 

nhân dân. Lực lượng giai cấp, dân tộc được tập hợp và phát huy sức mạnh trong các đoàn thể 

cứu quốc, trong Mặt trận Việt Minh, tạo dựng An toàn khu, chiến khu để vừa bảo vệ Đảng, 

vừa tổ chức, phát triển các đơn vị vũ trang và đội quân chính trị. Tất cả những yếu tố đó tạo 

nên nguồn lực mạnh mẽ tiến hành khởi nghĩa từng phần, tiến tới tổng khởi nghĩa do Trung 

ương phát động. 

Thứ ba là tự chủ và sáng tạo, tranh thủ những điều kiện, thời cơ thuận lợi do tình 

hình quốc tế đem lại, chớp thời cơ khởi nghĩa 
Từ sự chuẩn bị mọi mặt cho cách mạng về Đảng, về lực lượng, về cách thức, phương 

pháp tiến hành cách mạng, đến trình độ nhận thức nhạy bén, đánh giá xu thế chuyển biến của 

cục diện chính trị quốc tế, khu vực trong thời đại mới; sự phát triển của các phong trào cách 

mạng, phong trào hòa bình, dân chủ trên thế giới; thế và lực của cách mạng nước ta và đối 

phương, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Ban Chấp hành Trung ương Đảng có những nhận định 

ngay từ tháng 5-1941: “Nếu cuộc đế quốc chiến tranh lần trước đã đẻ ra Liên Xô, một nước 

xã hội chủ nghĩa thì cuộc đế quốc chiến tranh lần này sẽ đẻ ra nhiều nước xã hội chủ nghĩa, 

sẽ do đó mà cách mạng nhiều nước thành công”(7). 

Sau khi biết tin thắng trận của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng Minh trên chiến trường 

Châu Âu đánh bại phát xít Đức, tiếp đó quân Đồng minh tiến hành phản công trên Mặt trận 

Châu Á - Thái Bình Dương và trong nước, phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra dồn dập, 

lực lượng chính trị, vũ trang phát triển nhanh chóng, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ |Chí 

Minh cho rằng cần chuẩn bị hết sức gấp rút để phát động toàn dân nổi dậy giành chính quyền 

đúng thời cơ, tiến hành tổng khởi nghĩa. Trong những ngày đầu tháng 8-1945, lãnh tụ Hồ Chí 

Minh chỉ thị cho nhiều cán bộ cấp cao ở Tân Trào: “Chúng ta cần tranh thủ từng giây, từng 

phút, tình hình sẽ chuyển biến nhanh chóng. Không thể để lỡ cơ hội”(8). 



Trước tình hình cấp bách đó, Hồ Chí Minh quyết định: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, 

dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được 

độc lập”(9). Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra 

đời, trên cơ sở chọn lọc những yếu tố tích cực của mô hình tổ chức nhà nước Xôviết và các 

nhà nước dân chủ khác, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Một quan điểm có ý nghĩa 

phương pháp luận mang tính chỉ đạo lâu dài đối với Đảng và nhân dân ta được Hồ Chí Minh 

chỉ ra là: “Đi theo con đường do Lênin vĩ đại đã vạch ra, con đường của Cách mạng Tháng 

Mười, nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi rất to lớn. Chính vì vậy mà mối tình gắn 

bó và lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với Cách mạng Tháng Mười vẻ vang, đối với 

Lê-nin vĩ đại và đối với nhân dân Liên Xô là vô cùng sâu sắc”(10). 

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng sáng 

tạo mang tầm vóc thời đại của Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh, tiếp thụ và truyền bá những 

mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của cách mạng tháng Mười Nga vào thực tiễn Việt Nam. Sau 35 

năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng khoa học, sáng tạo những bài học lịch sử, 

những kinh nghiệm cách mạng mang tính phổ biến, sâu sắc của cách mạng tháng Mười Nga; 

kiên định lấy chủ nghĩa Mác- Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ 

nam hành động; lãnh đạo đất nước giành được nhiều thắng lợi vĩ đại, xây dựng dân giàu, nước 

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hướng tới những lý tưởng cao đẹp của cách mạng 

tháng Mười Nga. 

----------------------- 
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TS DƯƠNG MINH HUỆ- HVCTQGHCM 

III. THANH NIÊN QUẢNG NAM THỜI KỲ MỚI:     

 

ÁO XANH NƠI VÙNG ĐỎ 

 Họ là những đoàn viên thanh niên (ĐVTN) mang trong mình lòng nhiệt thành của tuổi 

trẻ, không ngại hiểm nguy, gian nan, xung kích tình nguyện đến với những “vùng đỏ” 

để chống dịch Covid-19. 

  

http://tinhdoanqnam.vn/news/savefile/theo-dau-chan-bac/ao-xanh-noi-vung-do-3542.html


 
Các y bác sĩ trẻ Quảng Nam tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 Gò Vấp – TP.Hồ 

Chí Minh. 

Vào tâm dịch 
Vừa kết thúc 50 ngày tham gia chống dịch tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 

Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh), bác sĩ Nguyễn Khoa Vỹ - Phó Bí thư Đoàn Sở Y tế Quảng Nam 

trở về với công việc chuyên môn hằng ngày. Đối với anh cũng như các thành viên trong đoàn, 

chuyến đi vừa qua là một hành trình đầy ý nghĩa và nhiều cảm xúc. 

Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh ở tâm dịch TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía 

Nam, bác sĩ Vỹ cùng 29 y bác sĩ Quảng Nam đã không ngần ngại xung phong tăng cường vào 

tuyến đầu để “chia lửa”. 

“Chúng tôi là những ĐVTN của ngành y tế, với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, trong lúc cả 

nước đồng lòng chống dịch thì xung kích ở tuyến đầu là điều chúng tôi cần làm. Đối diện với 

rất nhiều khó khăn, nhưng các y bác sĩ trong đoàn cùng với các bạn đồng nghiệp ở phía Nam 

quyết không chùng bước, nản chí, mọi người đều đồng lòng, quyết tâm cùng nhau thực hiện 

sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc” - bác sĩ Vỹ chia sẻ. 

Trải qua những ngày ở tâm dịch, dù biết rằng trực tiếp tham gia điều trị các bệnh nhân 

Covid-19 là công việc vất vả, nhiều nguy cơ phơi nhiễm và phải ở lại bệnh viện trong thời 

gian dài, thế nhưng bác sĩ Vỹ vẫn bày tỏ sẵn sàng tiếp tục tình nguyện tham gia công tác chống 

dịch trong thời gian đến, đặc biệt là tại quê nhà. 

Và những đêm trắng 
Tại huyện miền núi Nam Trà My, những ngày gần đây ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 

trong cộng đồng và được đánh giá là ổ dịch đã lây nhiễm qua vài chu kỳ. Đặc biệt nhiều F0 

xuất hiện trong trường học và các khu vực hàng quán tại trung tâm xã Trà Mai đã làm tăng 

thêm sự phức tạp cho việc kiểm soát dịch. 

Chủ động trong công tác phòng chống dịch, trước yêu cầu bức thiết về nhân lực hỗ trợ 

cho các khu cách ly, khu vực phong tỏa, Ban Thường vụ Huyện đoàn Nam Trà My đã chỉ đạo 

các đội thanh niên xung kích phòng chống thiên tai và dịch bệnh khẩn trương làm nhiệm vụ. 



Đã có hàng trăm ĐVTN tham gia trực tại các khu vực phong tỏa, hỗ trợ nấu ăn tại các 

khu cách ly, hỗ trợ công tác hậu cần, hỗ trợ việc lấy mẫu test nhanh và tiêm vắc xin tại các xã. 

Bí thư Huyện đoàn Nam Trà My Phạm Thị Mỹ Hạnh cho biết, trước nguy cơ lây lan 

dịch bệnh, UBND huyện đã ra quyết định thành lập khu cách ly tại tất cả các xã. 

Đội thanh niên xung kích vừa lo hỗ trợ khu cách ly, vừa cử lực lượng đi đến các làng, 

khu dân cư vận động, tuyên truyền người dân đi lấy mẫu, thực hiện 5K, không bỏ trốn vào núi 

gây khó khăn cho việc truy vết. Đồng thời huy động rau củ quả trong nhân dân và các nhà hảo 

tâm ủng hộ các điểm cách ly tập trung. 

“Mỗi lần ghi nhận kết quả xét nghiệm có thêm ca dương tính trong cộng đồng, các 

ĐVTN cùng lực lượng chuyên môn lại phải xuyên đêm truy vết thần tốc các trường hợp liên 

quan để có biện pháp cách ly. 

Dù là huyện miền núi khó khăn, xa xôi, vất vả nhưng với tinh thần chống dịch như chống 

giặc, chúng tôi luôn nỗ lực vượt qua, với quyết tâm không để đại dịch lây lan rộng trong cộng 

đồng. 

Tuy có lúc không giấu được sự mệt mỏi vì trắng đêm chống dịch, song, tất cả vẫn rất lạc 

quan với niềm tin tưởng chung sẽ chiến thắng đại dịch, động viên nhau bằng những lời ca 

tiếng hát, video tiktok, hình ảnh vui nhộn....” - chị Hạnh chia sẻ. 

Khoác lên mình màu áo xanh, nhiều ĐVTN luôn nghĩ đến cộng đồng và xã hội. Những 

việc làm của họ nơi tuyến đầu đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, đẩy lùi dịch bệnh, 

bảo vệ sức khỏe của đồng bào. Cuộc chiến chống dịch hẳn còn dài, nhưng trong ánh mắt của 

những ĐVTN tình nguyện luôn ánh lên niềm tin vượt qua và chiến thắng dịch Covid-19. 

  

  

IV. VĂN BẢN CHÍNH SÁCH MỚI:   

Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết 116 đến khi nào; những loại hàng 

hóa, dịch vụ nào được giảm thuế; bảo vệ việc làm cho người lao động là người tố cáo ra 

sao... là những thông tin được quy định trong các văn bản, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 

11-2021. 

Thời hạn nộp hồ sơ nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 

Theo Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ 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, sau khi nhận được danh sách người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do cơ 

quan bảo hiểm xã hội gửi, mà thấy cần phải điều chỉnh thông tin, thì muộn nhất đến hết ngày 

10-11-2021, các doanh nghiệp phải hoàn thành việc điều chỉnh thông tin để gửi lại danh sách 

cho cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định. 

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách điều chỉnh, tức là vào khoảng 30-

11-2021, cơ quan bảo hiểm xã hội phải chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tại doanh nghiệp. 

Như vậy, ngày 10 và 30-11-2021 là 2 mốc thời gian quan trọng trong tháng 11 để người 

lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nhận được tiền hỗ trợ Covid-19. 

Trường hợp người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp sau ngày 30-11-2021 

vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thì phải tự làm thủ tục thông qua ứng dụng VssID, qua Cổng 

dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội, như 

đối với trường hợp người lao động đã nghỉ việc, dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20-12-2021. Trong thời hạn 

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm 

xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31-12-

2021. 



Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. 

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhiều hàng hóa, dịch vụ 

Đây là nội dung tại Nghị quyết 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải pháp nhằm 

hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. 

Theo đó, kể từ ngày 1-11-2021 đến hết ngày 31-12-2021, giảm thuế giá trị gia tăng đối 

với đối với các hàng hóa, dịch vụ sau đây: 

- Dịch vụ vận tải gồm: vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận 

tải đường bộ khác; dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh 

tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch; 

- Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, 

ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch 

vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi 

và giải trí. 

(Lưu ý: Hàng hóa, dịch vụ trong nhóm này không bao gồm phần mềm xuất bản và các 

hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến). 

Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế giá trị gia tăng được áp dụng như 

sau: 

Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 

30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng; Doanh nghiệp, tố chức tính thuế giá trị gia tăng theo 

phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.  

Bảo vệ việc làm cho người lao động là người tố cáo 

Từ ngày 1-11-2021, Thông tư 09 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ chính 

thức có hiệu lực (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

15-10-2020), với quy định mới liên quan đến bảo vệ việc làm người tố cáo là người đang làm 

việc theo hợp đồng lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp. 

Theo Thông tư này, trường hợp doanh nghiệp không chấp hành biện pháp bảo vệ việc 

làm cho người lao động thì Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban lãnh đạo của tổ chức 

của người lao động tại doanh nghiệp mà người lao động đó là thành viên phải có ý kiến bằng 

văn bản với doanh nghiệp, đồng thời báo ngay sự việc với cơ quan liên quan để kịp thời xử lý 

và có biện pháp bảo vệ việc làm cho người lao động. 

 

   

V. CHUYỂN ĐỔI SỐ:   

 
 

RA MẮT ỨNG DỤNG VISAFE GIÚP NGƯỜI DÂN AN TOÀN HƠN TRÊN KHÔNG 

GIAN MẠNG 

 

Để nâng cao niềm tin số cho người dân Việt Nam, NCSC phối hợp cùng VTC phát triển 

và cho ra mắt ứng dụng Visafe. Hướng đến người dùng ở mọi độ tuổi với tính năng “một 

chạm”, Visafe sẽ giúp người dân an toàn hơn trên không gian mạng. 

 

Tạo lập, củng cố niềm tin số cho xã hội khi tham gia môi trường mạng 

Ứng dụng an toàn không gian mạng trên nền tảng di động cho người dân Visafe vừa được Bộ 

TT&TT chính thức khai trương tại phiên báo cáo chính của Hội thảo và Triển lãm quốc tế về 

https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/doanh-nghiep-nguoi-dan-chiu-tac-dong-cua-covid-19-duoc-mien-giam-thue-nhu-the-nao-674846


An toàn không gian mạng – Vietnam Security Summit 2021 chủ đề “Bảo đảm an toàn không 

gian mạng trong kỷ nguyên số: Thách thức và lời giải” diễn ra sáng nay, 27/10. 

Nhận định an toàn thông tin hiện nay là câu chuyện của mọi người, Thứ trưởng Bộ TT&TT 

Nguyễn Huy Dũng cho rằng, việc khai trương, cung cấp ứng dụng Visafe chính là sự mở đầu 

cho chiến dịch phổ cập dịch vụ an toàn thông tin mạng cơ bản cho người dân sẽ được Bộ 

TT&TT triển khai trong thời gian tới. 

 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu khai mạc Vietnam Security Summit 

2021. 

“An toàn thông tin mạng cho các  tổ chức, cá nhân, cho người dân trên không gian mạng là 

mục tiêu quan trọng nhất mà chúng ta hướng tới và tập trung”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng 

nhấn mạnh. 

Trên thực tế, làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang đẩy nhanh công cuộc chuyển 

đổi số quốc gia. Song hành cùng quá trình chuyển đổi số, thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự thịnh 

vượng của Việt Nam trên không gian mạng, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng 

quốc gia (NCSC) đã phối hợp cùng Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) xây 

dựng, vận hành và triển khai Visafe - ứng dụng miễn phí về đảm bảo an toàn không gian mạng 

trên đa nền tảng cho người dân. 

Hơn thế, bối cảnh đại dịch Covid-19 đã khiến các hoạt động từ làm việc, học tập, giải trí, liên 

lạc đến giao thương đều diễn ra trực tuyến. Môi trường mạng là phương tiện đắc lực cho người 

dùng trong cuộc sống nhưng bên cạnh đó là những rủi ro mà cả Chính phủ số, nền kinh tế số 

đến xã hội số phải đối mặt. Bởi vậy, ứng dụng Visafe ra đời nhằm giúp người dân Việt Nam 

có một lá chắn vững chãi để tự bảo vệ mình trước phần lớn các cuộc tấn công mạng. 



 
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương ứng dụng an toàn không gian mạng trên nền tảng 

di động cho người dân Visafe. 

 

Giám đốc NCSC Trần Quang Hưng chia sẻ: “An toàn, an ninh mạng là một trong những trụ 

cột chính của quá trình chuyển đổi số quốc gia, do đó, nhiệm vụ quan trọng của những người 

làm an toàn, an ninh mạng hiện nay là tạo lập, củng cố niềm tin số cho xã hội khi tham gia 

môi trường mạng. Trước sứ mệnh đó, chúng tôi mong muốn cùng với các doanh nghiệp Việt 

Nam phát triển nhiều giải pháp Make in Vietnam để bảo vệ chính người dùng Internet tại Việt 

Nam và vươn ra thế giới”. 

Ứng dụng miễn phí giúp mọi người dân an toàn hơn trên mạng 

Cũng theo đại diện NCSC, để mang lại niềm tin số cho người dân Việt Nam, ứng dụng Visafe 

(https://visafe.vn/) đã đơn giản hóa việc bảo vệ người dùng Internet và hướng đến mọi độ tuổi 

với tính năng “một chạm”. Visafe sẽ giúp người dân bảo vệ mình trước các nguy cơ tấn công 

mạng nghiêm trọng như tấn công ăn cắp dữ liệu bằng ransomware, khai thác thông tin bằng 

phần mềm và tấn công vào phần mềm trong chuỗi cung ứng,… 

Đơn cử như, sau khi tải và cài ứng dụng Visafe, giả sử khi truy cập vào trang web 

daylatrangluadao.click, người dùng sẽ được gửi thông báo truy cập trang web độc hại. 

Ứng dụng Visafe cũng chặn các trang web có chứa mã độc, botnet, những trang web thu thập, 

theo dõi dữ liệu hành vi lướt web của người dùng và tự động chặn  đường dẫn (link), trang 

web được đánh giá không an toàn. Với chức năng này, Visafe giúp người dùng hạn chế tối đa 

việc bị đánh cắp thông tin và dữ liệu cá nhân. 

 

https://visafe.vn/


 

Bên cạnh đó, với Visafe, Trung tâm NCSC còn hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho người dân tính 

năng chặn các quảng cáo vi phạm an toàn thông tin như chứa nội dung khiêu dâm, cờ bạc, vay 

tín dụng đen... Ứng dụng giúp người dùng loại bỏ những kết quả tìm kiếm chứa các nội dung 

không phù hợp trên trình duyệt. 

Ngoài ra, nhằm mục đích sử dụng mở rộng cho gia đình, tổ chức và doanh nghiệp, VTC đã 

đồng hành cùng NCSC để phát triển các tính năng nâng cao như cho phép tùy chỉnh, quản lý 

và thống kê thời gian sử dụng Internet; tối ưu các công cụ hỗ trợ quản lý nâng cao và chăm 

sóc khách hàng bởi đội ngũ chuyên nghiệp. 

 THEO ICTNEWS 

 

 

VI. KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:    

    

CHUẨN BỊ TỐT NỘI DUNG, NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI 

HỘI ĐOÀN CÁC CẤP 

  

 

Ngày 15.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 18 về việc lãnh đạo đại hội 

đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX 

(nhiệm kỳ 2022 - 2027). 

  

 
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 

2017 - 2022). Ảnh: V.A 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là các cấp ủy đảng, 

chính quyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo cho thế hệ trẻ, xây dựng tổ chức 

đoàn vững mạnh. 

http://tinhdoanqnam.vn/news/savefile/Tin-tuc/chuan-bi-tot-noi-dung-nhan-su-va-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-doan-cac-cap-3510.html


Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, 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 nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn các cấp; quan tâm sắp xếp, bố trí cán bộ đoàn chuyên 

trách khi hết nhiệm kỳ và hết tuổi làm cán bộ đoàn; tập trung chỉ đạo công tác tuyển dụng, 

quy hoạch, đào tạo, bố trí, điều động cán bộ đoàn để chuẩn bị trước một bước cho nhân sự đại 

hội đoàn các cấp. 

Chỉ đạo sâu sát công tác nhân sự đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX đảm bảo đúng theo Quy chế cán bộ đoàn (ban 

hành kèm theo Quyết định 289 ngày 8.2.2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng). 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch 

chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và tổ chức 

thành công đại hội đoàn. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng 

ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo ban chấp hành đoàn các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, 

chuẩn bị nội dung văn kiện, công tác nhân sự và các công tác bảo đảm khác. Đẩy mạnh phát 

động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực chào mừng đại hội; đa dạng hóa 

hình thức tuyên truyền; tăng cường biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các gương điển hình tiên 

tiến. 

Thời gian tiến hành đại hội đoàn cấp cơ sở từ tháng 1.2022 đến tháng 5.2022; cấp huyện 

và tương đương hoàn thành trước ngày 10.8.2022; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX tổ chức trước ngày 10.10.2022. 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN 

 


