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I.

TIN TỨC, SỰ KIỆN:
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Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sáng ngày 22/3, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam;
đồng chí Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam; Đồng chí Lê Trí
Thanh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng các đồng chí Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; lãnh đạo các Sở, Ban,
Ngành, Hội Đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; lãnh đạo các Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng
ủy trực thuộc cùng các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, nguyên là Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, là cán bộ phong trào biên chế tại cơ quan Tỉnh đoàn từ
năm 1997 đến nay dự buổi lễ.
Mở đầu là chương trình văn nghệ chào mừng với những ca khúc tái hiện lại những
chặng đường 90 năm qua của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm tiết mục:Chào mừng Đảng
Cộng sản Việt Nam- Ta ra trận hôm nay- Ca ngợi Hồ Chủ tịch; Lời anh vọng mãi ngàn
năm; Liên khúc Lên đàng - Nối vòng tay lớn; Tự hào người cán bộ Đoàn; Bước chân

3 Tuổi trẻ Quảng Nam sắt son niềm tin với
thanh niên- Thanh niên Việt Nam tiến bướcĐảng.
Tại buổi lễ, Đồng chí Phạm Thị Thanh- UVBCH TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh
đoàn đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm xây
dựng và trưởng thành.

Đồng chí Phạm Thị Thanh- UVBCH TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn đọc
diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đồng chí Phạm Thị Thanh cho biết để kỷ niệm dấu mốc quan trọng- 90 năm Ngày thành
lập Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động 90 ngày thi đua cao điểm. Và đợt
sinh hoạt chính trị này đã để lại dấu ấn qua hàng trăm công trình thanh niên, hàng nghìn
hành động thiết thực gắn liền với các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XXII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Bí thư Tỉnh đoàn cũng nhấn mạnh “ Tự hào về truyền thống hào hùng của cha ông, cùng
với những tình cảm và niềm tin về sự phát triển tỉnh nhà, mỗi bạn trẻ hãy tự vận hành,
xuất phát từ những việc làm cụ thể, bình thường hằng ngày để làm đẹp cho cuộc sống,
biến niềm tin và niềm tự hào đó trở thành hành động và hiện thực hóa thnahf các công
việc phù hợp. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, thời kỳ nào tuổi trẻ vẫn luôn giữ tinh thành
xung kích, tình nguyện, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.”
Nói về hoạt động của Đoàn, đồng chí khẳng định: “mỗi cán bộ Đoàn cần phải tự nâng
tầm phải biết vượt lên chính mình để tránh lối mòn không ngừng đổi mới, sáng tạo trong
cách nghĩ, cách làm để các phong trào hành động cách mạng của Đoàn ngày càng hấp

4 càng lớn của thanh niên… Tổ chức Đoàn
dẫn hơn và đáp ứng sự mong đợi càng ngày
cần xác định Đoàn viên thanh niên là chủ thể, trung tâm để hướng các hoạt động của
Đoàn tập trung nhiều hơn đến cuộc sống, đến cơ hội phát triển của đoàn viên, thanh
niên, nhất là thanh niên công nhân, đồng bào dân tộc thiếu số, thanh niên yếu thế trong
xã hội. Đồng thời cổ vũ, phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo thực
hiện những công trình, việc làm thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
Đó chính là trách nhiệm, là sứ mệnh của Đoàn”
Tiếp tục Chương trình, Các đại biểu đã cùng nhìn lại quá trình 90 năm xây dựng và
trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam qua phóng sự do Truyền
hình Thanh niên Tỉnh đoàn xây dựng. Trong phóng sự đã thể hiện rõ chặng đường 90
năm với những khát khao cống hiến của các thế hệ thanh niên vì quê hương, đất nước.
Đó là những thế hệ thanh niên trong hai cuộc kháng chiến kiến quốc, quyết tử cho Tổ
quốc quyết sinh. Đó là thế hệ thanh niên sau ngày giải phóng hăng say lao động sản xuất
hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và cải tạo kinh tế, xây dựng xã hội mới với
nhiều phong trào hoạt động, xung kích tình nguyện trên tất cả các mặt trận. Đó là thế hệ
thanh niên tiên phong, xung kích, sáng tạo vượt qua muôn trùng khó khăn của buổi đầu
tái lập tỉnh- góp sức trẻ xây dựng quê hương. Trong quá trình đó, ngoài những đóng góp
về kinh tế, xã hội không thể không kể đến thành quả về con người mà tổ chức Đoàn tỉnh
Quảng Nam đã chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục- đó là một trong những thành quả lớn nhất
thể hiện rõ vai trò “Trường học lớn của Tuổi trẻ”.

Đồng chí Phan Việt Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu
tại Lễ Kỷ niệm.
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Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Phan Việt Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh đã gửi gắm đến thế hệ trẻ tỉnh nhà “Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ
tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quảng Nam chúng ta đặt ra mục
tiêu phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Tiến trình đi đến
mục tiêu này không hề dễ dàng, và chính các bạn là người hành trình trong chương trình
này. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đặt niềm tin và kỳ vọng vào các bạn, sẽ trao cho các
bạn nhiều nhiệm vụ mới, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi rất cao ở các bạn. Tỉnh sẽ tạo
điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ cống hiến là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, song
chính các bạn phải xây dựng chương trình hành động cụ thể”

Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng vào tổ chức Đoàn tỉnh Quảng Nam “ tuổi trẻ tỉnh nhà đã
và đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong xã hội thông qua các chương trình,
phong trào lớn của Đoàn và những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Trên khắp các ngả
đường, trên đồng ruộng, trong nhà máy, trong cơ quan, đơn vị, từ thành thị đến nông
thôn đều in đậm dấu ấn của những chiếc áo xanh tình nguyện.... Đặc biệt là một trong
những lực lượng tiên phong đi đầu trong phòng chống đại dịch Coivid-19 và giúp Nhân
dân phòng chống thiên tai. Các bạn trẻ có quyền tự hào về những đóng góp của mình
trong sự đổi thay của quê hương, đất nước”

Tại chương trình, thừa ủy quyền Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn
đã trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các đồng chí có nhiều thành tích đóng góp
tích cực cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn.
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Đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tri ân 7 đơn vị đã đồng hành cùng tổ chức
Đoàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao hoa cho các Bí thư Chi đoàn tiêu biểu được
tuyên dương
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Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh trao bảng vinh danh cho các đồng chí Bí thư Chi
đoàn tiêu biểu

Dịp này, Tỉnh đoàn cũng đã tuyên dương 18 Chi đoàn tiêu biểu cùng 18 đồng chí là Bí
thư Chi đoàn tiêu biểu cấp toàn quốc và cấp tỉnh.
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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao bằng khen cho các Chi đoàn tiêu
biểu

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao bằng khen cho các Chi
đoàn tiêu biểu
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Tỉnh đoàn cũng tặng Bằng khen cho 10 tập thể cấp huyện có công trình thanh niên tiêu
biểu nhất trong đợt thi đua 90 ngày chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn.

Xem trực tuyến tại Fanpage: facebook.com/tuoitrequangnam
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Quảng Nam có 1.701 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Sở Nội vụ Quảng Nam - cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh cho biết,
đến ngày 3.3.2021, UBBC các cấp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc ấn định và công
bố số đơn vị bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử.
Theo đó, có 23 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), với tổng số
đại biểu được bầu là 57 người. Trong đó, có 13 đơn vị bầu cử bầu 2 đại biểu và 10 đơn
vị bầu 3 đến 5 đại biểu.
Ở cấp huyện có 190 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa mới, với tổng số đại biểu
được bầu là 565 người. Trong đó, có 5 đơn vị bầu cử bầu 1 đại biểu, 65 đơn vị bầu cử
bầu 2 đại biểu và 120 đơn vị bầu cử bầu 3 đến 5 đại biểu.
Đối với cấp xã có 1.485 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã khóa mới, với tổng số đại biểu
được bầu là 5.344 người. Trong đó, có 3 đơn vị bầu cử bầu 1 đại biểu, 152 đơn vị bầu cử
bầu 2 đại biểu và 1.330 đơn vị bầu cử bầu 3 đến 5 đại biểu.
Ngoài ra, theo Nghị quyết 64 (ngày 3.3.2021) của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Quảng
Nam có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Cụ thể, đơn vị bầu cử số 1 gồm các
huyện: Đại Lộc, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn và thị xã Điện Bàn; số
lượng đại biểu được bầu là 2 người.
Đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện: Thăng Bình, Hiệp Đức, Quế Sơn, Nông Sơn, Duy
Xuyên và TP.Hội An; số lượng đại biểu được bầu 3 người.
Đơn vị bầu cử số 3 gồm các huyện: Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Nam Trà My,
Bắc Trà My và TP.Tam Kỳ; số lượng đại biểu được bầu là 2 người.

Tổng kết đợt thi đua cao điểm “90 Ngày11
tuổi trẻ Quảng Nam thi đua chào mừng 90
năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
Tỉnh đoàn- Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết đợt thi đua cao điểm
“90 Ngày tuổi trẻ Quảng Nam thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh” và tổng kết Tháng Thanh niên năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân ĐứcPhó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Chủ trì Hội nghị.

Đợt thi đua cao điểm 90 ngày Tuổi trẻ Quảng Nam chào mừng 90 năm Ngày thành lập
Đoàn được Tỉnh đoàn phát động vào ngày 14/12/2020. Theo đó 24/24 đơn vị Đoàn cấp
huyện đã tham gia đăng ký, thực hiện các Công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 90
năm ngày thành lập Đoàn. Bên cạnh đó đợt sinh hoạt chính trị và sinh hoạt Chi đoàn chủ
điểm với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” gắn với việc kết nạp lớp đoàn viên
90 năm Ngày thành lập Đoàn được chỉ đạo triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo,
gần gũi với đoàn viên thanh niên tại tất cả các cơ sở đoàn trên toàn tỉnh.
Theo báo cáo, các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
và được tổ chức sôi nổi từ tỉnh đến cơ sở tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Các
cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã bám sát kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên để triển
khai các hoạt động một cách hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại các
địa phương và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thu hút đông đảo
ĐVTN tham gia. Các công trình, phần việc thanh niên gắn với những vấn đề cấp thiết
của địa phương, đơn vị, được cấp ủy, lãnh đạo địa phương đánh giá cao, nhiều địa

phương đã mạnh dạn giao nhiều phần việc12cho thanh niên đảm nhận khẳng định vai trò
của thanh niên trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động
tại một số đơn vị đã có tính mới, sáng tạo, gần hơn với thanh niên, tận dụng triệt để
mạng xã hội để lan tỏa cũng như tổ chức các hoạt động, thể hiện được tính trẻ và bắt
nhịp với sự vận động của xã hội.
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc Ban hành
bộ tiêu chí thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Đức đánh giá cao kết quả các đơn vị
đạt được trong đợt thi đua cao điểm vừa qua, trong thời gian tới đồng chí đề nghị các
huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử,
phát huy hơn nữa vai trò của các CLB Lý luận trẻ, cũng như việc triển khai các đội hình
thanh niên xung kích hỗ trợ công tác bầu cử. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh đoàn cũng lưu ý các đơn vị chuẩn bị tốt cho các nôi dung 80 năm thành lập
Đội, trên tinh thần kế hoạch chung của tỉnh đồng thời tiếp tục triển khai các nội dung
trong chương trình công tác đảm bảo tiến độ, bám sát chủ đề năm 2021, tập trung hảo
sát nhu cầu vay vốn của thanh niên, quán triệt Luật Thanh niên và sơ kết chỉ thị 05,
chuẩn bị các nội dung tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tập trung vào các địa

bàn khó khăn, biên giới, hải đảo, các địa 13
phương chuẩn bị về đích nông thôn mới. Đối
với công tác tổ chức xây dựng Đoàn- Hội đồng chí cũng có nhiều gợi mở trong việc
triển khai tại cơ sở.

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cũng đã tặng bằng khen cho 7 đơn vị có thành tích
xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm và nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
tháng Thanh niên năm 2021.

Tuổi trẻ vào cuộc tuyên truyền bầu cử
Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ quan trọng của năm 2021, các cấp bộ đoàn trong
toàn tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

14

Pa nô tuyên truyền bầu cử của tuổi trẻ Quảng Nam
Kết hợp nhiều hình thức
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Quang Quỳnh cho biết, tuyên truyền bầu cử sẽ được các cấp bộ
đoàn vào cuộc triển khai đợt 1 (từ nay đến ngày bầu cử 23.5) và đợt 2 sau ngày bầu cử.
Thông qua tuyên truyền góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và
hành động trong đoàn viên thanh niên, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu
cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm
thực sự là ngày hội của toàn dân.
Để triển khai đạt hiệu quả, Tỉnh đoàn hướng dẫn các cấp bộ đoàn tuyên truyền, nêu bật
mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ, sâu
sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử. Đặc
biệt là Chỉ thị 45 ngày 20.6.2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; Chỉ thị số 02 ngày
14.1.2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”.
Trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc
bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại
biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần…); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của
người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri…
“Trong quá trình tuyên truyền, Tỉnh đoàn lưu ý các cấp bộ đoàn chú trọng giới thiệu
những điểm mới của cuộc bầu cử. Tùy vào tình hình thực tế, lựa chọn hình thức tuyên
truyền phù hợp như sản xuất trailer, video, infographic… để đăng tải, chia sẻ rộng rãi
trên trang mạng xã hội facebook, zalo của đoàn, hội; kết hợp băng rôn, khẩu hiệu, lồng
ghép chuyển tải thông tin thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội… Đặc biệt, để phát huy
vai trò xung kích tuổi trẻ, tại các điểm bầu cử, đoàn sẽ thành lập đội hình thanh niên
xung kích (mỗi đội hình 5 - 7 đoàn viên thanh niên) để hỗ trợ, phục vụ công tác bầu cử,

như đưa người già yếu đến điểm bỏ phiếu, 15
hỗ trợ cử tri ghi phiếu, tuyên truyền trực quan
tại điểm bỏ phiếu…” - anh Quỳnh nói.
Sát cánh cùng ứng cử viên
Thực hiện kế hoạch của Tỉnh đoàn, các cấp bộ đoàn sẽ cụ thể hóa bằng nhiều cách thức
khác nhau để tham gia tuyên truyền cuộc bầu cử. Với những địa bàn vùng cao, vùng sâu,
vùng xa - nơi người dân ít có điều kiện tiếp cận với thông tin, những hình thức tuyên
truyền sáng tạo đã được đoàn nghiên cứu.
Bí thư Huyện đoàn Tây Giang - Clâu Hoài cho biết: “Bên cạnh những hình thức tuyên
truyền lâu nay bằng băng rôn, biểu ngữ, chúng tôi sẽ lồng ghép qua hoạt động tình
nguyện giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai để tổ chức các chương trình văn hóa văn
nghệ, thể dục thể thao gắn với tuyên truyền bầu cử. Việc này sẽ góp phần thu hút người
dân nhiều hơn”.
Trong khi đó, anh Trần Văn Đoàn - Bí thư Huyện đoàn Nông Sơn cho biết, đơn vị sẽ tập
trung triển khai các hoạt động cao điểm tuyên truyền bầu cử vào cuối tháng 4, đầu tháng
5.2021. Dự kiến, Huyện đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử và các
nội dung liên quan thông qua hội thi; đồng loạt tổ chức sinh hoạt chuyên đề cấp chi đoàn
toàn huyện về bầu cử. Ngoài mạng xã hội, các cơ sở đoàn tổ chức các đội tuyên truyền
lưu động, sử dụng loa di động để chuyển tải thông tin bầu cử đến bà con cử tri…
Theo kế hoạch, khoảng giữa tháng 5.2021, Tỉnh đoàn tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Ủy
ban bầu cử tỉnh với cử tri và đại biểu trẻ tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các
cấp, thông qua hình thức phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - truyền hình
Quảng Nam. Cùng với cấp tỉnh, các huyện, thị, thành đoàn cũng sẽ tổ chức các diễn đàn,
tọa đàm ngắn giữa ứng cử viên là cán bộ đoàn, đảng viên trẻ với cử tri.
Anh Lê Quang Quỳnh cho rằng, việc đảm bảo tỷ lệ đại biểu trẻ, đại biểu nữ trong Quốc
hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định là việc hết sức
quan trọng. Với vai trò của tổ chức mình, đoàn sẽ đứng ra tạo môi trường, điều kiện cho
các ứng cử viên trẻ thể hiện, lan tỏa chương trình hành động nhằm tranh thủ sự tín
nhiệm, ủng hộ của cử tri…

Thăm, động viên cán bộ chiến sĩ thuộc đội hình cấp căn cước công dân phục vụ
người dân trên địa bàn
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Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ công an phường An
Xuân thuộc đội hình cấp căn cước công dân phục vụ người dân trên địa bàn.
Được biết, việc cấp căn cước công dân trên địa bàn phường An Xuân diễn ra trong vòng
5 ngày với số lượng dự kiến khoảng gần 5000 người dân được hỗ trợ. Cán bộ chiến sĩ
Công an phường An Xuân sẽ cùng Công an Thành phố Tam Kỳ tổ chức cấp căn cước
công dân từ 6h-24h cùng ngày.

Gửi phần quà động viên cán bộ chiến sĩ gồm nước giải khát, tăng lực cùng một số thực phẩm ăn liền,
đồng chí Hoàng Văn Thanh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn chúc các đồng chí cán bộ chiến sĩ Công an phường An
Xuân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch của Bộ Công an là cấp
50 triệu căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử trước ngày 1/7/2021.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã có chỉ đạo tăng cường tuyên
truyền cho ĐVTN và Nhân dân biết ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấp, quản lý căn cước công dân
(CCCD), thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian, địa điểm thực hiện cấp CCCD
trên địa bàn đồng thời phối hợp với Công an tại địa phương trong việc rà soát, lập danh sách số người
trong diện cấp CCCD, tổ chức việc cấp CCCD lưu động tại địa phương, đơn vị mình cũng như triển khai,
bố trí đội hình thanh niên xung kích hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an hướng dẫn người dân khi đến làm
thủ tục cấp CCCD."

II. HỌC VÀ LÀM THEO BÁC
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Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và công tác bầu cử
Là lãnh tụ của dân tộc, người khai sinh nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền
và Quốc hội nói chung, công tác bầu cử nói riêng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân đi bầu cử (Ảnh tư liệu)
Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, trong bối cảnh chính quyền non trẻ gặp
muôn vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đề nghị Chính phủ lâm thời tổ chức sớm
cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Ngày 31/12/1945, Người đã viết
bài nhan đề “Về ý nghĩa Tổng tuyển cử” đăng trên báo cứu quốc, nêu rõ: “Tổng tuyển
cử là tự do bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết”.
Tại cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên (Quốc hội khoá I) năm 1946, thủ đô Hà
Nội là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra ứng cử. Gần đến ngày bầu cử, có 118 vị là Chủ
tịch Ủy ban Hành chính và đông đảo đồng bào ở Hà Nội đã đề nghị cụ Hồ Chí Minh
không phải ra ứng cử trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới; ủng hộ và suy tôn vĩnh viễn cụ
Hồ Chí Minh là Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Đây cũng là nguyện vọng của đông đảo nhân dân ta. Mặc dù vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã viết một bức thư cảm tạ và đề nghị đồng bào cho Người thực hiện quyền và nghĩa vụ
của người công dân. Bức thư có đoạn viết: “Tôi rất cảm động thấy toàn thể đồng bào

ngoại thành Hà Nội đã có lòng quá yêu tôi18
mà quyết nghị tôi không phải ứng cử trong kỳ
Tổng tuyển cử sắp tới. Nhưng tôi là công dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nên
tôi không thể vượt qua thể lệ Tổng tuyển cử đã định. Tôi đã ứng cử ở thành phố Hà Nội
nên cũng không thể ra ứng cử ở nơi nào khác nữa…”.
Lúc 15h ngày 5/1/1946, tại khu Việt Nam học xá (nay là Đại học Bách Khoa, Hà Nội),
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự mít tinh của hơn hai vạn đồng bào Hà Nội ủng hộ cuộc bầu cử
Quốc hội. Tại cuộc mít tinh, Người nói: “Làm việc bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên
lợi ích riêng mà nghĩ lợi ích chung. Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định
không bầu. Ngày mai, không ai ép, không ai mua, toàn dân sẽ thực hiện cái quyền dân
chủ ấy”.
Đúng 8h ngày 6/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I ở
phòng bỏ phiếu đặt tại số 10 phố Hàng Vôi (nay là Lý Thái Tổ). Sau đó, Người đến
thăm một số phòng bỏ phiếu ở các phố Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Trống, Thụy Khuê,
làng Hồ Khẩu và Ô Đông Mác. Trong cuộc Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội khoá I,
Người đã trúng cử với số phiếu rất cao.
Khi kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khoá I tín nhiệm bầu vào vị trí Chủ tịch Chính phủ kháng
chiến, Người phát biểu: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh, phú quý chút nào.
Bây giờ phải gánh vác chức Chủ tịch là vì đồng bào uỷ thác, thì tôi phải gắng làm, cũng
như mọi người lính vâng lệnh Quốc dân ra trước mặt trận…”.
Là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Quốc hội khoá I đánh dấu bước phát
triển nhảy vọt về thể chế dân chủ cộng hòa. Do điều kiện đất nước bị chia cắt, nhiệm kỳ
hoạt động của Quốc hội khoá I kéo dài từ tháng 1/1946 đến tháng 5/1960.
Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 12, Quốc hội khoá I (ngày 15/4/1960), Chủ tịch Hồ Chí
Minh đến dự và phát biểu khẳng định: “Quốc hội ta là Quốc hội dân chủ đầu tiên ở vùng
Đông Nam châu Á, cũng là Quốc hội đầu tiên của các nước thuộc địa cũ được độc lập tự
do”.
Người chỉ rõ những cống hiến của Quốc hội trong suốt 14 năm qua và khẳng định:
“Quốc hội ta đã hết lòng vì dân, vì nước, đã làm tròn một cách vẻ vang nhiệm vụ của
những người đại biểu của nhân dân”. Người cảm ơn Quốc hội khóa I và tin chắc rằng:
“Quốc hội khóa II của chúng ta sẽ đưa hết tinh thần và lực lượng để tiếp tục đẩy mạnh
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà để
thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.
Ngày 24/4/1960, phát biểu tại cuộc mít tinh của nhân dân thủ đô chào mừng các vị ứng
cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội ra mắt cử tri thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên

tính chất dân chủ của Luật Bầu cử, giá trị19
cao quý của lá phiếu cử tri và tin tưởng rằng
những cử tri sáng suốt sẽ bầu ra được một Quốc hội có những đại biểu thật xứng đáng.
Người thay mặt các ứng cử viên hứa với đồng bào: “Những người được cử vào Quốc hội
khoá II sẽ luôn luôn cố gắng để xứng đáng là những người đầy tớ trung thành của đồng
bào, những đại biểu cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, hết lòng hết sức phục vụ Tổ
quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ chủ nghĩa xã hội”.
Sự tôn trọng, dân chủ, nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của Chủ tịch
Hồ Chí Minh còn thể hiện ở cả những việc làm rất nhỏ của công tác bầu cử. Đồng chí
Hoàng Hữu Kháng, cận vệ của Bác Hồ, sau này là Cục trưởng Cục Cảnh vệ (nay là Bộ
Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an) kể lại: Chiều 27/4/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi bầu
cử HĐND cấp huyện và xã. Người bỏ phiếu tại hòm phiếu số 6, tiểu khu 1, khu phố Ba
Đình, Hà Nội đặt tại Nhà thuyền (Hồ Tây). Khi Bác đến, tổ bầu cử có ý cho mọi người
dừng lại để Bác bầu cử trước.
Thấy vậy, Người nói: “Ai đến trước, bầu trước; Bác đến sau, Bác chờ”. Sau đó, Người
đã gương mẫu chờ đến lượt mình mới lấy lá phiếu và bầu cử. Nghĩa vụ là vậy, còn về
“quyền” Bác cũng kiên quyết thực hiện đúng quyền của mình. Bác yêu cầu đưa lý lịch
những người ứng cử để lựa chọn. Một nhà báo định chụp ảnh, Người đã lấy tay che lá
phiếu và ngăn lại: “Không ai được vào đây. Đây là phòng viết phiếu kín của cử tri. Phải
tôn trọng cử tri. Phải tôn trọng tự do và bí mật của công dân!”.
Sau khi bỏ phiếu xong, ra về đến Phủ Chủ tịch, Bác xuống xe quay sang hỏi đồng chí
Hoàng Hữu Kháng: “Chú có biết vì sao Nguyễn Hải Thần bị nhân dân khinh ghét
không?”. Năm 1945, mỗi lần Nguyễn Hải Thần đi đâu bọn lính bảo vệ ông ta ngồi trên
xe đều lăm lăm súng lưỡi lê tuốt trần và còn đặt khẩu đại liên diễu võ giương oai, rất lố
lăng. Nghe Bác hỏi, đồng chí Hoàng Hữu Kháng chột dạ và cảm thấy cuộc bảo vệ hôm
đó có điều gì sơ suất khiến Bác không hài lòng. Sau này đồng chí bảo vệ tiếp cận ngồi
cùng xe Bác nói lại, khi Bác đến nơi bỏ phiếu, thấy vắng cử tri, Bác không vui. Bác
muốn như mọi người dân bình đẳng khi đi thực hiện quyền làm chủ của mình.
Ôn lại những câu chuyện về Bác, chúng ta càng thấy rõ hơn tâm huyết và tầm nhìn xa
trông rộng của Bác; Người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho một xã hội bình đẳng,
dân chủ và dày công vun đắp, xây dựng một Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân.

III. THEO DÒNG LỊCH SỬ

20công và nổi dậy Mùa xuân 1975
3 chiến dịch lớn cuộc Tổng tiến
Tháng 10 và tháng 12-1974, Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương cùng các bộ chủ chốt ở
chiến trường đã họp bàn về quyết tâm và kế hoạch giải phóng miền Nam trong thời gian
hai năm 1975-1976.
Ngoài kế hoạch này, Bộ Chính trị còn dự kiến: Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm
1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975. Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung
ương quyết định chọn Tây Nguyên là hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975.

Ban Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài
Gòn, Hà Nội, tháng 4-1975.
Thực hiện quyết tâm chiến lược trên đây của Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương, hai
miền Nam, Bắc khẩn trương hoàn tất các mặt chuẩn bị, cả về thế và lực. Bộ Chính trị,
Bộ Tổng tham mưu quyết định thành lập 3 quân đoàn 1, 2, 4; mở rộng và kéo dài tuyến
vận tải chiến lược Bắc - Nam tới Nam Bộ; miền Bắc dồn sức chi viện mạnh mẽ, toàn
diện, liên tục cho miền Nam.
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giai phóng hoàn toàn miền Nam mở màn từ ngày 4-31975 bằng chiến dịch Tây Nguyên mà trận đột phá chiến lược là việc đánh chiếm thị xã
Buôn Ma Thuột. Qua 20 ngày đêm chiến đấu, đến ngày 24-3-1975, chiến dịch Tây
Nguyên đã giành thắng lợi hoàn toàn. Quân, dân miền Nam đánh bại cuộc phản kích của
Sư đoàn 23 Việt Nam cộng hòa, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ lực lượng rút chạy trên
đường số 7, tiêu diệt và làm tan rã Quân đoàn 2, Quân khu II, giải phóng Tây Nguyên,
nhanh chóng phát triển xuống các tỉnh ven biển miền Trung.
Những thắng lợi to lớn trong chiến dịch Tây Nguyên là cơ sở để Bộ Chính trị kịp thời bổ
sung quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam ngay trong năm 1975.

Trong lúc đó, từ ngày 6-3-1975, Quân giải21phóng bắt đầu tiến công ở Trị Thiên và Khu
5. Đến ngày 21-3, phát huy thắng lợi nhanh chóng và dồn dập ở Tây Nguyên và đồng
bằng miền Trung, hai chiến dịch ở Quân khu V và Quân khu Trị Thiên đã phát triển
thành chiến dịch tiến công Huế - Đà Nẵng.
Ngày 25-3-1975, Bộ Chính trị bổ sung quyết tâm giải phóng miền Nam trước mùa mưa
năm 1975.
Ngày 26-3-1975, Huế được giải phóng.
Ngày 29-3, Đà Nẵng được giải phóng.
Sau 25 ngày đêm chiến đấu (6-3 đến 29-3), Quân giải phóng tiêu diệt và làm tan rã toàn
bộ lực lượng Quân đoàn 1, Quân khu I. Đến ngày 3-4, toàn bộ các tỉnh đồng bằng ven
biển miền Trung được giải phóng.
Ngày 4-4, Quân uỷ Trung ương giao cho Khu 5 và lực lượng hải quân tiến công giải
phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Từ ngày 14 đến ngày 29-4, toàn bộ các đảo
trên được giải phóng.
Từ ngày 26-4 đến ngày 30-4-1975, chiến dịch lịch sử mang tên Hồ Chí Minh diễn ra và
giành toàn thắng. Sài Gòn - Gia Định và miền Đông Nam Bộ được sạch bóng quân thù.
11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, Tổng thống Dương Văn Minh buộc phải tuyên bố đầu
hàng không điều kiện. Toàn bộ Quân đoàn 3, Quân khu III quân đội Sài Gòn bị tiêu diệt
và tan rã.
Ở khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, cuộc tiến công và nổi dậy của quân dân
miền Nam từ đầu tháng 3-1975, đến ngày 1-5-1975 đã giải phóng toàn bộ khu vực này,
tiêu diệt và làm tan rã Quân đoàn 4, Quân khu IV. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước của nhân dân Việt Nam đã kết thúc thắng lợi.
Thắng lợi trọn vẹn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 là kết quả cuối
cùng của cả một quá trình kháng chiến lâu dài, bền bỉ, quyết chiến, quyết thắng của quân
và dân trên cả hai miền Nam - Bắc nhằm đánh bại từng chiến lược chiến tranh của Mỹ
và chính quyền Sài Gòn. Đó là thắng lợi của bản lĩnh Việt Nam, văn hoá Việt Nam;
thắng lợi của sự vận dụng sáng tạo tư tưởng quân sự tiên tiến vào điều kiện, hoàn cảnh
cụ thể của cách mạng và chiến tranh cách mạng Việt Nam; thắng lợi của sức mạnh khối
đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế, của chế độ xã hội mới được xây dựng trên miền Bắc
và ở vùng giải phóng miền Nam, của tình đoàn kết chiến đấu, gắn bó keo sơn, bền chặt
giữa nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

IV. CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC THÁNG 4/2021
1.Sửa Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT (sau đây gọi là Quy chế) ban hành kèm theo
Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 27/4/2021.

22 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như
Theo đó, sửa đổi một số nội dung về điều kiện
sau:
- Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Quy chế phải bảo đảm được đánh giá ở
lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém;
riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo
hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình giáo dục thường xuyên thì không yêu
cầu xếp loại.
- Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Quy chế phải có bằng tốt nghiệp
THCS và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở
lên và học lực không bị xếp loại kém.
Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do xếp loại học lực kém ở
lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm
trung bình dưới 5 điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi
đăng ký dự thi), bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để
tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện dự thi về xếp loại học lực theo quy định.
Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh
kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách
pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác
nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định...
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2021.
2.Áp dụng mẫu thẻ BHYT mới
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Mẫu thẻ BHYT mới từ 1/4/2021.
Theo Quyết định 1666/QĐ-BHXH ngày 3/12/2020, từ ngày 1/4/2021, bắt đầu áp dụng
mẫu thẻ BHYT mới, với nhiều điểm mới như sau:
- Bỏ nội dung “địa chỉ” trên phôi thẻ.
Phôi thẻ BHYT được áp dụng từ ngày 1/4/2021 sẽ bỏ nội dung về địa chỉ nơi cư trú của
người có tên trên thẻ BHYT so với quy định tại Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày
2/12/2014.
Thông tin về địa chỉ (nơi cư trú hoặc nơi làm việc) sẽ được cập nhật trên Cổng tiếp nhận
dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT và Cổng thông tin BHXH Việt Nam.
- Không còn ghi tên cha (mẹ) trên thẻ BHYT của trẻ dưới 6 tuổi.
- Thẻ được ép plastic sau khi in.
- Phần mã số: Chỉ in in 10 ký tự mã số BHXH của người tham gia BHYT (mẫu hiện
hành mã thẻ BHYT gồm 15 ký tự, được chia thành 4 ô).
- Thay đổi một số nội dung trên mặt sau của thẻ BHYT.
- Bổ sung một số thông tin vào mặt sau của thẻ như:

24 tại địa
+ Sử dụng mã số BHXH và đăng ký giao dịch
chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn để tiếp tục tham gia BHYT, cấp lại, cấp đổi
thẻ BHYT, kiểm tra chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT được hưởng.
+ Để biết thông tin thẻ BHYT, truy cập địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn hoặc nhắn
tin theo cú pháp: BH THE (mã số BHXH) gửi 8079.
Thẻ BHYT đã được cấp trước ngày 1/4/2021, không hư hỏng, còn giá trị sử dụng vẫn có
giá trị sử dụng, tiếp tục được dùng để khám bệnh, chữa bệnh BHYT.
3.Chính sách với giáo viên trường phổ thông năng khiếu TDTT

Dạy bơi cho học sinh trung học cơ sở giúp nâng cao sức khỏe và phòng chống đuối nước
cho các em. Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN
Thông tư 07/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông
năng khiếu thể dục, thể thao (TDTT), trong đó, quy định chính sách đối với viên chức
quản lý, giáo viên như sau:
- Viên chức quản lý, giáo viên trường phổ thông năng khiếu TDTT được hưởng các chế
độ, chính sách như viên chức quản lý, giáo viên các trường phổ thông cùng cấp học,
ngoài ra còn được hưởng các chế độ ưu đãi đối với nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục

25 kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều
theo quy định.
- Giáo viên trực tiếp dạy, huấn luyện môn năng khiếu TDTT trong trường phổ thông
năng khiếu TDTT được hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quy định.
Về tổ chức trường phổ thông năng khiếu TDTT, đảm bảo đủ đội ngũ giáo viên dạy môn
năng khiếu TDTT đạt chuẩn về trình độ chuyên môn huấn luyện các môn thể thao theo
quy định của ngành TDTT, có trình độ từ đại học TDTT trở lên và có chứng chỉ huấn
luyện viên TDTT được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.
Thông tư 07/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 27/4/2021.
4.Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị xâm hại tình dục
Tại Quyết định 5609/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 ban hành tạm thời Quy trình giám định
pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp
y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập (có hiệu lực từ ngày 1/4/2021). Theo
đó, ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp ý đối với:
+ Trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục.
+ Trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập.
Các bước khám giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục
gồm:
- Tiếp nhận hồ sơ, phân công giám định: Tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu, hồ sơ, đối tượng
giám định; Phân công cán bộ chuyên môn.
- Các bước khám giám định: Làm việc với cán bộ cơ quan trưng cầu; Tiếp xúc người
được giám định, gia đình, người giám hộ; Khám tổng quát; Khám bộ phận sinh dục;
Khám hậu môn, trực tràng; Khám miệng, hầu họng; Khám các bộ phận khác trên cơ thể;
Khám chuyên khoa và các xét nghiệm cần thiết; Nghiên cứu vật chứng hoặc thực
nghiệm (nếu có); Bàn giao đối tượng giám định; Tổng hợp, đánh giá kết quả.
- Hoàn thành trả kết quả giám định; Hoàn Thành và ký kết luận giám định; Trả kết quả
giám định; Lưu kết quả giám định.

