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I. Tin tức hoạt động: 

 

Hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch từ chương trình 
"Áo xanh hành động" 

 
Trong 3 ngày 5 - 7.9, Tỉnh đoàn đã tổ chức các đoàn trực tiếp trao quà hỗ trợ công tác phòng 
chống dịch bệnh Covid-19 cho các trường học nhân dịp đầu năm học mới. Theo đó, Tỉnh 
đoàn trao 111.000 khẩu trang y tế, 1.000 chai gel sát khuẩn và 1.000 thùng nước suối, nước 
bù khoáng. 

 

Tính từ khi dịch Covid-19 tái bùng phát đến nay, thông qua chương trình “Áo xanh hành động”, Tỉnh 

đoàn đã vận động trao 238.000 khẩu trang, 2.500 lít nước sát khuẩn, 630 bộ đồ bảo hộ hỗ trợ các 

lực lượng tham gia phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài ra còn có hơn 3.000 thùng sữa, 

nước suối, hàng nghìn suất ăn đã được gửi đến bà con nhân dân và thanh niên có hoàn cảnh khó 
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khăn. Tổng trị giá các hoạt động hơn 1,6 tỷ đồng, với sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp, 

cơ quan báo chí, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. 

Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 
trường học năm học 2019-2020 

 
Chiều ngày 22/9, Tỉnh đoàn Quảng Nam cùng Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh tổ chức Hội nghị 
Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2019-2020. Đồng chí 
Nguyễn Công Thành- Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo; đồng chí Hoàng Văn Thanh- Phó 
Bí thư Tỉnh đoàn đồng chủ trì Hội nghị. 

 

 

Năm học 2019-2020, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học của tỉnh tiếp tục có sự 

chuyển biến tích cực; tổ chức được nhiều hoạt động giáo dục, phong trào tình nguyện trong giáo viên, 

học sinh. Chương trình công tác năm được triển khai hiệu quả. Công tác hỗ trợ, tạo điều kiện chăm 

lo cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên được thực hiện tốt. Nửa cuối năm học 2019-2020, 

tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp tác động nhiều đến công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên trường học, Tuy nhiên giữa tình hình đó nhiều đoàn viên thanh niên là học sinh đã có nhiều sáng 

kiến được áp dụng vào công tác phòng chống dịch mang lại hiệu quả cao,…  

 

Tại Hội nghị, nhiều đồng chí Bí thư Đoàn các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã đề xuất nhiều ý kiến 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn trường học đồng thời chia sẻ nhiều cách làm, mô hình mới, 

hiệu quả phù hợp với tâm lý lứa tuổi của Đoàn viên thanh niên là học sinh.  
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Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thanh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã biểu dương và đánh giá cao 

kết quả các đoàn trường học đạt được trong năm học vừa qua, đồng chí cũng đề nghị Đoàn các 

trường THPT cần tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong khối học sinh; nghiên cứu 

tổ chức các hoạt động chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn; triển khai hiệu quả 4 bài học lý luận 

chính trị dành cho Đoàn viên thanh niên;… Đồng chí cũng cho rằng cần phong trào sáng tạo khoa 

học kỹ thuật cần được phát triển hơn nữa đồng thời chú trọng đến công tác xây dựng Đoàn, giới thiệu 

Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.  

 

Dịp này, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục Đào tạo đã khen thưởng cho 10 cá nhân và 10 tập thể xuất sắc tiêu 

biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học. 

Hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu 
nhi quý III, Tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 
năm 2020 

 
Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh 
thiếu nhi quý III, Tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Đồng chí Phạm Thị 
Thanh- UV BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Xuân Đức- Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì Hội nghị. 
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Đồng chí Phạm Thị Thanh- UV BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Xuân Đức- 

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

Hội nghị 

 

Nhìn chung, thời gian qua tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nhiều mặt đến 

đời sống xã hội, trong đó có cả hoạt động của Đoàn. Tuy nhiên, với tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, 

các cấp bộ Đoàn đã chủ động trong việc chuyển hướng các hoạt động phù hợp với yêu cầu công tác 

trong giai đoạn dịch bệnh, vì vậy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng năm 2020 vẫn 

cơ bản đảm bảo nhiều mặt: công tác tuyên truyền được thực hiện kịp thời; các hoạt động kỷ niệm các 

ngày Lễ lớn được triển khai thông qua nhiều cách làm đổi mới sáng tạo đã thể hiện rõ nét tinh thần 

trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo; các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ 

trong tham gia phòng chống đại dịch Covid 19 như: Chương trình “Áo xanh hành động”, “các gian 

hàng san sẻ yêu thương”; ”ATM gạo” .. đã để lại hình ảnh đẹp của tuổi trẻ trong cộng đồng; việc triển 

khai phong trào đoàn đã bám sát chủ đề năm, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, các chỉ tiêu theo 

Nghị quyết công tác năm đã đề ra.  
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Các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến tham gia tại Hội nghị 

  

Tham gia Hội nghị, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến xoay quanh các nội dung về hoạt động Đoàn 

trong tình hình mới, công tác nhân sự tại các cơ sở Đoàn, việc triển khai bộ tiêu chí đánh giá công 

tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Hội nghị cũng đã thực hiện các quy trình liên quan 

đến công tác nhân sự BCH Tỉnh đoàn. Công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm các đồng chí Bí thư, Phó 

Bí thư Tỉnh đoàn giữa nhiệm kỳ 2017-2022.  
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Bí thư Tỉnh đoàn- đồng chí Phạm Thị Thanh phát biểu kết luận tại Hội nghị 

  

Kết luận tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh đoàn- đồng chí Phạm Thị Thanh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của 

các đơn vị trong thời gian qua. Nhất là trong công tác phòng chống Covid-19, các đơn vị đã triển khai 

hiệu quả, kịp thời với nhiều cách làm sáng tạo. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị ngoài 

việc tham gia các hoạt động cấp tỉnh chào mừng Đại hội Đảng cần nghiên cứu triển khai thêm các 

hoạt động phù hợp với tình hình địa phương. Bên cạnh đó, đoàn các cấp  cần có hình thức động viên, 

khen thưởng kịp thời cho các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong các hoạt động đột xuất như dịch 

bệnh Covid, thiên tai,… Trong công tác xây dựng Đoàn, đồng chí yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà 

soát lại số lượng cán bộ đoàn viên thanh niên đi đôi với các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh. Liên 

quan đến những nội dung dự kiến sẽ có trong chương trình công tác năm 2021, đồng chí đã đưa ra 

một số định hướng, cũng như gợi mở một số giải pháp cho các đơn vị.  

  

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh- Bí thư Tỉnh đoàn trao bằng khen cho các đợn vị có thành tích xuất 

sắc trong chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2020. 
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 Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Quang Quỳnh và Hoàng Văn Thanh trao bằng khen cho các đợn vị 

có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống Covid-19 

  

 

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

tỉnh trao giải thưởng cuộc thi trực tuyến tình hiểu Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh. 

  

Dịp này, Tỉnh đoàn đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch 

thanh niên tình nguyện hè năm 2020 và 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia phòng chống 
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Covid-19; Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng đã trao giải cuộc thi trực tuyến tình hiểu Nghị quyết Đại hội 

Hội LHTN Việt Nam tỉnh. 

 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn tiếp tục tiến hành công tác kiểm 
tra giám sát 

 
Trong 02 ngày 24 & 25/09/2020, Đoàn Kiểm tra - Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn do 
đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh đoàn 
làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã tiến hành thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo 
Kế hoạch năm 2020. 

 

 

*Tại Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Tham dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Bí thư 

Đảng ủy Khối các cơ quan và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối. Đoàn giám sát của 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã tiến hành giám sát đồng chí Nguyễn Văn Hợi - UVBCH Tỉnh đoàn, Bí 

thư Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh trong việc thực hiện lề lối, tác phong cán bộ Đoàn, những điều cán 

bộ Đoàn nên làm và không nên làm; phát huy vai trò của đảng viên là lãnh đạo đơn vị trong xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 

hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 

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

hiện chủ trương “1+2”. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát ghi nhận sự nổ lực của cá nhân đồng chí 

Nguyễn Văn Hợi trong công tác lãnh chỉ đạo Đoàn Khối thực hiện thắng lợi nghị quyết công tác Đoàn, 
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nhiệt tình, năng nổ, gần gũi với anh em cơ sở. Bên cạnh đó, đoàn giám sát đề nghị đồng chí Hợi phát 

huy hơn nữa vai trò của Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, cần đầu tư nghiên cứu văn bản sâu hơn; 

chấp hành tốt nội quy, quy chế; thực hiện nghiêm chủ trương 1+2, chủ động bám sát, gần gũi với cơ 

sở; thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; kịp thời định hướng tư tưởng, hỗ trợ, đồng hành 

với đoàn viên, thanh niên trong khối.  

 

*Tại Huyện đoàn Thăng Bình: Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác đoàn viên, thu chi đoàn phí 

và việc sử dụng các nguồn quỹ khác theo quy định của Đoàn; công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban 

Kiểm tra Huyện đoàn. Trong thời gian qua, mặc dù công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của 

các cấp bộ Đoàn gặp những khó khăn nhất định, tuy nhiên Ban Thường vụ Huyện đoàn Thăng Bình 

nỗ lực, cố gắng triển khai tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; thực hiện đảm bảo công 

tác quản lý thu - chi đoàn phí, trích nộp đoàn phí về tỉnh theo đúng quy định. Bên cạnh đó, đoàn kiểm 

tra đề nghị Ban Thường vụ Huyện đoàn quan tâm hơn công tác kiện toàn, bổ sung UBKT cấp huyện, 

chú trọng kiểm tra chuyên đề, công tác quản lý đoàn viên.  

Kiểm tra, giám sát là việc làm thường xuyên của Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn nhằm mục đích đánh giá 

đúng chất lượng, nội dung, phương thức triển khai học tập, quán triệt thực hiện các phong trào, 

chương trình hành động của Đoàn cũng như công tác củng cố, xây dựng tổ chức đoàn. Thông qua 

đó, UBKT tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn những chủ trương, giải pháp tiếp tục chỉ đạo 

thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đoàn; phát hiện, nhân rộng trong toàn tỉnh những mô hình 

tiêu biểu, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục; đồng thời định hướng một số nội dung 

cần triển khai trong thời gian đến./. 
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Kết nối trái tim - Hướng về biên giới 

 
 
Trong khuôn khổ chương trình “Kết nối trái tim - Hướng về biên giới”, ngày 10.9, Tỉnh đoàn 
phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến thăm hỏi, trao quà cán bộ chiến sĩ đang 
thực hiện nhiệm vụ cắm chốt phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã A Nông (Tây 
Giang). 

 Tỉnh đoàn tặng quà, thiết bị cho điểm chốt 680. Ảnh: HOÀNG LIÊN 

Điểm chốt 680 là một trong 3 chốt chặn kiểm soát bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19 của 

Đồn Biên phòng A Nông. Thời gian qua, các chiến sĩ biên phòng phải ăn lán ngủ rừng, thay nhau 

canh gác 24/24 nhằm kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn, 

lối mở dọc biên giới Việt Nam - Lào. 

 

Hỗ trợ sửa sang lán trại tại điểm chốt chặn. Ảnh: HOÀNG LIÊN 

Đại diện Tỉnh đoàn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thăm hỏi tình hình công tác, động viên 

cán bộ chiến sĩ tại điểm chốt 680 nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng 

thời trao tặng điểm chốt nhiều nhu yếu phẩm, đèn năng lượng mặt trời, tua-bin nước, tấm lợp... 
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Trao tặng bóng đèn năng lượng mặt trời, máy phát điện... cho Đồn Biên phòng A Nông. Ảnh: HOÀNG 

LIÊN 

Đến thăm Đồn Biên phòng A Nông, đoàn trao tặng 1 máy lọc nước, 1 ti vi, 2 máy phát điện và một số 

bóng điện năng lượng mặt trời. Qua đó giúp đơn vị có thêm điều kiện để thực hiện nhiệm vụ tại khu 

vực biên giới - nơi điều kiện sống và sinh hoạt hết sức khó khăn. 
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Trao xe đạp tiếp sức đến trường cho học sinh xã Bha Lêê. Ảnh: HOÀNG LIÊN 

* Tại xã Bha Lêê (Tây Giang), đoàn trao hàng trăm suất quà cho người nghèo (trị giá 200 nghìn 

đồng/suất); tặng Đoàn xã 1.000 khẩu trang y tế, 5 thùng nước ngọt; trao 7 xe đạp, 10 bộ sách giáo 

khoa, 3.000 khẩu trang y tế, 2.000 cuốn vở, quà bánh trung thu cho học sinh 2 trường học; tặng 1 

máy lọc nước cho 1 trường học. 
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INFOGRAPHIC các hoạt động của Tỉnh đoàn chào mừng Đại hội Đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025! 
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- 01/10/1991: Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi. 

- 10/10/1954: Kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ Đô. 

- 13/10/1945: Kỷ niệm Ngày thành lập doanh nhân Việt Nam. 

- 14/10/1930: Kỷ niệm Ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam. 

- 15/10/1956: Kỷ niệm Ngày thành lập hội Liên hiệp TN Việt Nam. 

- 15/10/1930: Kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. 

         - 20/10/1930: Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 
 

 

01/10/1991: Ngày Quốc tế Người cao tuổi 

Ý thức được tầm quan trọng của người cao tuổi, năm 1982 lần đầu tiên Liên 

Hiệp quốc đã tiến hành Đại hội thế giới về tuổi già tại Áo, hơn 3.000 đại biểu của 

hầu hết các nước trên thế giới tham dự. Đại biểu của Việt Nam là giáo sư Phạm 

Khuê, viện trưởng viện lão khoa Việt Nam. Hội nghị đã thông qua chương trình hoạt 

động quốc tế về tuổi già và khuyến nghị chính phủ và nhân dân các nước quan tâm 

giải quyết từng bước những vấn đề về người cao tuổi căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể 

của nước mình, tập trung vào 6 lĩnh vực:  

* Sức khoẻ và ăn uống 

* Nhà ở và môi trường. 

* Gia đình. 

* Dịch vụ và bảo trợ xã hội. 

* Việc làm. 

* Nâng cao sự hiểu biết của người cao tuổi. 

NHỮNG 

NGÀY 

LỊCH SỬ 

THÁNG 10 

 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 
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Đến năm 1990, tức 8 năm sau Đại hội thế giới ở Áo, để tập trung sự chú ý của 

thế giới về vấn đề người cao tuổi, đại hội đồng Liên Hiệp Quốc quyết định lấy ngày 

1/10 hàng năm làm ngày quốc tế người cao tuổi, bắt đầu từ 01/10/1991. 

 

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 
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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. 
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- 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 
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- 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 

http://www.thanhgiong.vn/
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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. 

* 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 
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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. 

III. GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆT TỐT 

 

Ngô Quang Khánh - Đảng viên trẻ, Bí thư Chi đoàn thôn năng 

nổ, nhiệt tình. 
Trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Cán bộ cơ sở đóng vai trò 

rất quan trọng. Nhiều năm qua Chi đoàn Thôn Trà Tây, xã Tam Mỹ Đông đã trở 

thành điểm sáng trong phong trào thanh thiếu nhi từ sự năng nổ nhiệt tình của  Bí 

thư Chi đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi 

Thành-Ngô Quang Khánh. Đồng chí đã cùng với Ban Chấp hành Đoàn thôn Trà Tây, 

xã Tam Mỹ Đông tổ chức nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa, góp phần vào việc 

xây dựng tổ chức Đoàn tại địa phương ngày càng vững mạnh. 

 
Gia đình anh Ngô Quang Khánh được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tuyên 

dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” toàn quốc năm 2020 

https://thanhnien.vn/gioi-tre/doan-hoi/hom-nay-khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-hoi-lien-hiep-thanh-nien-viet-nam-1157603.html
https://thanhnien.vn/gioi-tre/doan-hoi/hom-nay-khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-hoi-lien-hiep-thanh-nien-viet-nam-1157603.html
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Hơn 10 năm đảm nhận vai trò Bí thư Chi đoàn thôn Trà Tây, bằng lòng nhiệt 

huyết, trách nhiệm của mình, Khánh đã cùng Ban Chấp hành Đoàn thôn Trà Tây 

thực hiện có hiệu quả phong trào thanh niên tình nguyện tại địa phương, tiêu biểu 

như: huy động Đoàn viên thanh niên tham gia đắp bờ vùng bờ thửa trong công tác 

dồn điền đổi thửa, ra quân đào bắt chuột, làm đường giao thông nông thôn, dọn vệ 

sinh tại đường làng, vỏ thuốc tại ngoài cánh đồng ruộng. Ngoài ra, anh còn duy trì 

tốt hoạt động của các Câu lạc bộ Cầu lông, Bóng Chuyền, Bóng Đá thôn, tạo ra sự 

phát triển mạnh mẽ về phong trào thể dục thể thao của thôn. Bên cạnh đó, anh còn 

có hơn 5 lần tham gia hiến máu tình nguyện, được UBND huyện Núi Thành tặng 

bằng khen.  Cùng với phong trào thanh niên khởi nghiệp, năm 2018, anh đầu tư xây 

dựng khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em mang tên Đồ Rê Mí; bên cạnh đó, hiện 

nay, anh đang xây dựng mô hình nuôi cá lóc, với vốn đầu tư hơn 200 triệu đồng. Bên 

cạnh việc tham gia tốt công tác Đảng, hoạt động Đoàn - Hội, trong gia đình anh còn 

là người chồng, người cha mẫu mực. Tháng 6/2020 vừa qua, gia đình anh vinh dự là 

đại biểu gia đình vinh dự đại diện cho tỉnh Quảng Nam được Trung ương Hội LHTN 

Việt Nam tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” toàn quốc năm 2020. Là Đảng viên 

trẻ, Bí thư Chi đoàn, anh luôn có nhiều ý kiến góp phần xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền tại địa phương, cùng với Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao; bản thân anh 2 năm liền là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương là 01 trong 30 Đảng viên trẻ tiêu biểu cấp tỉnh 

năm 2019. Với những nỗ lực, cống hiến của mình, tại Đại hội Chi bộ thôn Trà Tây 

nhiệm kỳ 2020-2022 vừa qua, anh được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ 

thôn và là Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ xã Tam Mỹ Đông với sự tín nhiệm cao 

của đảng viên Chi bộ. Đây được xem là một trong những tấm gương Đảng viên trẻ, 

cán bộ Đoàn tiêu biểu trong các lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển của công tác 

Đoàn, phong trào thanh thiếu niên tỉnh nhà. 

BAN TỔ CHỨC- KIỂM TRA 

                        


