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I.Thông tin kết quả Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khoá XXII.  

Chiều 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII 

(nhiệm kỳ 2020-2025) đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 

XXII. 53 đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới. 

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khoá XXII 

Tại Đại hội, đồng chí Phan Việt Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh uỷ Quảng Nam khoá XXI đã thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày Đề án 

nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khoá XXII do Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khoá XXI đề cử gồm 60 đồng chí. 

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XXII 

(nhiệm kỳ 2020-2025) 53 đồng chí (ít hơn 03 người so với nhiệm kỳ 2015-2020, đảm 

bảo yêu cầu giảm 5% số lượng so với (nhiệm kỳ 2015-2020). 

Theo dự kiến, trong tối cùng ngày, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh Quảng Nam khoá XXII sẽ tiến hành bầu các chức danh Bí thư Tỉnh uỷ, Phó 
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Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ 

khoá XXII (nhiệm kỳ 2020-2025). 

Theo Chương trình làm việc của Đại hội, ngày mai (13/10), Đại hội sẽ bầu 

đoàn đại biểu thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khoá XXII đi dự 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 

XXII và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bộ tỉnh 

Quảng Nam sẽ ra mắt và nhận nhiệm vụ. 

Đại hội cũng sẽ thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần 

thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025); báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện 

trình Đại hội XIII của Đảng; thông qua Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh 

Quảng Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ tỉnh. 

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khoá XXII xem tại 

đây: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/53-dong-chi-duoc-bau-vao-ban-

chap-hanh-dang-bo-tinh-quang-nam-khoa-xxii-565436.html 

 
 
 
 
 

Khánh thành Công trình Thanh niên chào mừng Đại hội Đảng 
bộ tỉnh 

 
 
Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển Công trình Thanh niên chào 
mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. 
 

 

http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/53-dong-chi-duoc-bau-vao-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-quang-nam-khoa-xxii-565436.html
http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/53-dong-chi-duoc-bau-vao-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-quang-nam-khoa-xxii-565436.html
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Các đại biểu cắt băng Khánh thành Công trình Thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh 
 
Được khởi công xây dựng từ đầu tháng 9/2020, Công trình Thanh niên của Tỉnh đoàn chào 
mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII gồm 3 hạng mục chính: Khu thiết chế văn hóa thể thao, 
hệ thống lọc nước sạch hộ gia đình và Cổng chào Làng Thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ. 

 

 

Công trình Thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh gồm 3 hạng mục chính với tổng giá trị 

hơn 250 triệu đồng 

 

Mang ý nghĩa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia thực hiện, 

đảm nhận những việc khó, việc mới gắn với xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ chính trị tại địa 

phương, công trình với tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng cùng khoảng 300 ngày công lao động của 

đoàn viên thanh niên được Tỉnh đoàn triển khai tại Làng Thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ, huyện Nam 

Giang. Đồng chí Zơ râm Thị Nhung- UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Nam Giang cho rằng: 

“Công trình Thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng  Nam do Tỉnh đoàn triển khai tại Làng 

TNLN Thạnh Mỹ có giá trị rất thiết thực với cộng đồng. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho Thanh thiếu nhi 

vùng cao có điều kiện rèn luyện thể chất qua đó nâng cao đời sống tinh thần, Công trình còn mang lại 

nguồn nước sạch, an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người dân tại địa phương.” 
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Khu thiết chế văn hóa thể thao gồm sân bóng đá và khu vui chơi trẻ em 

 

 

Hệ thống nước sạch vùng cao được trang bị cho mỗi hộ dân với thiết kế phù hợp  
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Bức tranh bích họa do Đoàn viên thanh niên thực hiện đã mang lại diện mạo nhiều màu sắc cho 

bức tranh nông thôn mới tại Làng 

  

Trước đó, Tỉnh đoàn cũng đã huy động đoàn viên thanh niên vẽ tranh bích họa khổ lớn trên tường nhà 

và cột điện nhằm mang lại diện mạo mới nhiều màu sắc cho bức tranh nông thôn mới tại Làng Thanh 

niên lập nghiệp Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. 

 

 



            TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM  

  
 

 

BẢN TIN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11/2020                                          TRANG  | 7 

 
 

 
 

 Tuổi trẻ vững bước xây dựng quê hương 

 
 Mỗi hành động, việc làm của tuổi trẻ đánh dấu sự trưởng thành của tổ chức đoàn, hội, đội và 
đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quê hương. 

  

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm 

kỳ 2020 - 2025), Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh đã có những đánh giá, nhìn nhận về kết quả 5 năm 

chương trình hành động của tuổi trẻ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 

2015 - 2020). 

 

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh tặng quà cứu trợ người dân Tam Hải (Núi Thành) bị ảnh hưởng bởi 

thiên tai. Ảnh: VINH ANH 

Bám sát nhiệm vụ địa phương 

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh cho rằng đó là kết quả của sự nỗ 

lực, cống hiến nhiệt huyết tuổi trẻ; khẳng định rõ nét vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong 

sự nghiệp đổi mới của quê hương. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại 

hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020) được các cấp bộ đoàn triển khai đồng bộ, rộng khắp, với 
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nhiều hình thức sáng tạo. Việc giáo dục thế hệ trẻ thông qua các hành trình về địa chỉ đỏ được đánh 

giá là cách làm khá hiệu quả và đầy ý nghĩa. Tổ chức đoàn các cấp tăng cường công tác giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) gắn với triển khai hiệu 

quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về 

thực hiện tác phong, lề lối công tác của cán bộ đoàn. Các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên 

tuyên truyền, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, 

triển khai tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, diễn đàn “Xây dựng 

tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”... 

Bên cạnh những hoạt động mang tính chất thường kỳ, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

trên địa bàn tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Giữa đại dịch Covid-19, mọi người 

dễ dàng nhìn thấy những hình ảnh đẹp về các bạn trẻ sẵn sàng xông pha vào tuyến đầu chống dịch; 

hình ảnh cán bộ, chiến sĩ không quản ngày đêm phục vụ nhân dân ở khu cách ly, trực chiến ở cột mốc 

đường biên hay hàng nghìn bạn trẻ đã tình nguyện đăng ký ra chốt kiểm dịch... Ở nhiều nơi, ĐVTN đã 

sáng tạo, tham gia giải quyết những việc khó, tự tay may khẩu trang, đồ bảo hộ, kính chắn giọt bắn, 

pha chế dung dịch rửa tay, làm bồn rửa tay từ lốp xe cũ. 

Phát huy trách nhiệm bảo vệ và xây dựng quê hương, trong 5 năm qua, toàn tỉnh có hơn 14 nghìn 

thanh niên theo tiếng gọi thiêng liêng, lên đường nhập ngũ. Không ít bạn trẻ sẵn sàng đương đầu hiểm 

nguy giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, hoạn nạn. Đi cùng với đó, xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm 

trong công tác chăm lo bồi dưỡng, phát triển đảng, trong 5 năm qua, tổ chức đoàn đã giới thiệu cho 

cấp ủy 14.475 đoàn viên ưu tú, trong đó có 9.483 đoàn viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của 

Đảng. Đây là kết quả của sự phấn đấu, nỗ lực cố gắng, sự tham gia tích cực, đồng bộ và có hiệu quả, 

phù hợp với điều kiện thực tế của các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở. 

Dấu ấn công trình, phần việc 

Thực hiện phương châm “Mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc ý nghĩa”, trong 5 năm qua, tuổi trẻ 

Quảng Nam đã thực hiện nhiều công trình, phần việc mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, để lại 

nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng người dân. Các tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, 

công trình “Thắp sáng đường quê”, nước sạch vùng cao, khu vui chơi trẻ em, cùng với các hoạt động 

tình nguyện “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”... là minh chứng nổi bật của tuổi trẻ 

góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới. Bằng sức trẻ và sự nhiệt huyết của ĐVTN, các cấp bộ 

đoàn đã thực hiện 2.463 công trình thanh niên với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng, góp phần không nhỏ làm 

thay đổi diện mạo của nhiều vùng nông thôn. 
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Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh (thứ hai từ trái qua) tặng quà cho lực lượng thanh niên tại điểm chốt 

phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: VINH ANH 

Tuổi trẻ Quảng Nam cũng quan tâm xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ (Nam Giang), bắt 

đầu có tín hiệu tích cực. Nơi đây, đường vào làng thanh niên được bê tông hóa; đường điện, hệ thống 

nước sạch đến tận nhà; khu thiết chế văn hóa thể thao được đầu tư xây dựng, 60 ngôi nhà kiên cố của 

hộ thanh niên được bao bọc màu xanh cây cối, hoa màu... Bộ mặt Làng thanh niên đổi thay không chỉ 

ở cảnh quan thôn xóm, điện đường, vườn tược, cây cối, nhà cửa, môi trường sinh sống mà đặc biệt là 

trong suy nghĩ của từng hộ thanh niên. Họ biết vượt lên cái khó, tận dụng những cái có sẵn vươn lên 

thoát nghèo, ổn định cuộc sống. 

Từ nhu cầu thực tiễn, nhiều giải pháp, chương trình thiết thực nhằm khơi dậy cho thanh niên khát vọng 

vươn lên được xây dựng, triển khai tới các cơ sở đoàn, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia như: dạy 

nghề, tư vấn xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm, xây dựng tổ, nhóm góp vốn, góp công lao động, 

hỗ trợ sinh kế, hướng dẫn vay vốn phát triển kinh tế… Từ những trợ lực của tổ chức đoàn và tinh thần 

vươn lên vượt khó, trong 5 năm qua toàn tỉnh hỗ trợ thoát nghèo bền vững cho 1.788 thanh niên 

nghèo. 

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh cho biết, những công trình, phần việc đó khẳng định tinh thần trách 

nhiệm của thanh niên đối với sự phát triển của quê hương. Điều quan trọng là qua thực tiễn phong trào 
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hành động cách mạng của Đoàn đã tạo môi trường để góp phần khắc họa lớp thanh niên sống có mục 

tiêu, có lẽ sống và khát vọng. Thời gian đến các cấp bộ đoàn toàn tỉnh phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực 

hơn nữa để xứng đáng làm người bạn thân thiết, tin cậy của thanh niên; phát huy mọi nguồn lực để 

cùng đồng hành, hỗ trợ thanh niên. 

Theo báo cáo của Tỉnh đoàn, trong 5 năm qua, ĐVTN toàn tỉnh đã tham gia hiến 
17.370 đơn vị máu; thắp sáng hơn 120km đường quê trị giá hơn 3 tỷ đồng; xây 
mới và sửa chữa 137 nhà nhân ái trị giá hơn 1,4 tỷ đồng; làm mới, tu bổ 137 
điểm vui chơi cho thiếu nhi trị giá gần gần 1,4 tỷ đồng; phát quang, sửa chữa 
215km đường nông thôn… 

 

 

II. Cùng nhân dân khắc phục bão lũ. 

* Thanh niên Quảng Nam hỗ trợ người dân trong bão lũ 

Đêm 28/10, vụ sạt lở đất xảy ra tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, 

tỉnh Quảng Nam) khiến hơn 50 người dân bị vùi lấp, tính mạng bị đe dọa. Một đội 

hình thanh niên tình nguyện được thành lập tại chỗ, cùng lực lượng quân sự địa 

phương đào bới bùn đất, giải cứu thành công nhiều người dân. Đồng thời, các tình 

nguyện viên cũng hỗ trợ đội ngũ y tế để sơ cứu những trường hợp bị thương.  

Trước đó, tại huyện Tây Giang, bão số 5 quét qua địa bàn khiến khi nội trú 

trường THCS Võ Chí Công bị vùi lấp. 

 
 

Để đảm bảo việc học tập và sinh hoạt của các học sinh nội trú, các thanh niên 

xung kích của 10 xã tại huyện Tây Giang đã đưa 117 học sinh về trung tâm huyện, 

đảm bảo an toàn cho các em trước nguy cơ sạt lở đất đá. Bên cạnh đó, các tình 

nguyện viên tỉnh Quảng Nam còn tích cực thực hiện những nhiệm vụ phòng, chống 

và khắc phục hậu quả do thiên tai. Cụ thể, trước khi cơn bão số 9 đổ bộ đất liền, đoàn 

https://zingnews.vn/tieu-diem/quang-nam.html
https://zingnews.vn/tieu-diem/bao-so-5.html
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viên thanh niên đi xe máy, chở những chiếc loa di động phát thông báo về tình hình 

cơn bão, hướng dẫn người dân cách ứng phó với bão. 

Trong thời điểm bão tàn phá đất liền, tình nguyện viên tìm nhiều phương án để 

cung cấp những nhu yếu phẩm quan trọng cho người dân như nước sạch. 

 

Đội thanh niên xung kích xã Bình Đào, huyện Thăng Bình chở nước sạch đến người dân vùng ngập lụt. 

Ảnh: Đ.X. 
Anh Nguyễn Đức, Bí thư Đoàn khối phố Viêm Minh (phường Điện Ngọc, thị 

xã Điện Bàn) cho biết người dân có sự chủ động tích trữ nước để sử dụng sau bão. 

Tuy nhiên, dụng cụ chứa không đủ nên đến ngày thứ hai, thứ ba là gần như cạn. 

"Việc hỗ trợ điện để bơm nước được chúng tôi thực hiện để giúp người dân có nước 

sinh hoạt trước khi hệ thống điện được sửa chữa”, anh Đức nói. Bên cạnh đó, Tỉnh 

đoàn cũng đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, 

chủ động hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đối với các vùng còn bị cô lập do ngập úng. 

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cơn bão số 9 vừa qua gây thiệt 

hại hoàn toàn gần 2400 ngôi nhà, gần 19.000 ngôi nhà hư hỏng, hệ thống thông tin 

truyền thông không hoạt động được, nhiều địa phương bị mất điện chưa được khắc 

phục, nhiều công trình công cộng hư hỏng. Ngay sau bão, đội hình thanh niên xung 

kích tại các địa phương đã đồng loạt tham gia hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa; 

dọn dẹp, vệ sinh trường học, cơ sở y tế… thông tuyến các đoạn đường giao thông bị 

chia cắt để sớm ổn định các hoạt động và sinh hoạt của người dân, đảm bảo vệ sinh 

môi trường sau bão. 

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam Phạm Thị Thanh cho biết đợt mưa bão vừa qua 

đã gây ra hậu quả nặng nề với người dân trong tỉnh. "Bên cạnh đội hình thanh niên 

xung kích phòng chống thiên tai tại địa bàn, chúng tôi sẽ tăng cường các đội thanh 

niên xung kích khối đơn vị trực thuộc đến hỗ trợ các địa phương thiệt hại nặng và cần 
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hỗ trợ với phương châm phát huy cao nhất khả năng chuyên môn của lực lượng này", 

chịThanh cho hay. 

 

*  Viếng mộ và hỗ trợ gia đình Phó Bí thư Đoàn xã bị vùi lấp khi giúp dân 

sơ tán  

 
Chiều 3/11, đồng chí Phạm Thị Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam đã tới thăm viếng, thắp hương 

tại phần mộ của đồng chí Hồ Văn Độ - Phó Bí thư Đoàn xã Phước Lộc bị núi sạt lở vùi lấp vừa tìm 

được thi thể vào chiều qua 02/11. 

 

Đoàn công tác viếng thắp hương tại phần mộ của đồng chí Hồ Văn Độ - Phó Bí 

thư Đoàn xã Phước Lộc 

  Trước đó, đồng chí Độ đi cùng đoàn công tác gồm 5 người làm nhiệm vụ kiểm 

tra, giúp đỡ bà con nhân dân thôn 1, xã Phước Lộc sơ tán tránh nguy cơ lũ quét. Trên 

đường di chuyển thì không may bị sạt lở núi, đồng chí Hồ Văn Độ - Phó Bí thư Đoàn 

xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn đã bị vùi lấp. 

Thành kính đặt nén tâm nhang lên mộ đồng chí Phó Bí thư Đoàn xã hy sinh khi đang 

trên đường đi giúp dân, đồng chí Phạm Thị Thanh chuyển lời thăm hỏi và chia buồn 

sâu sắc của Ban Bí thư Trung ương Đoàn tới gia đình, đồng thời đề nghị Huyện đoàn 

Phước Sơn khẩn trương triển khai lực lượng thanh niên hỗ trợ gia đình an táng và xây 

dựng phần mộ cho đồng chí Độ. 

  Trước mắt, Trung ương Đoàn hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng, Tỉnh đoàn hỗ trợ 

10 triệu đồng để chuẩn bị thủ tục mai táng và xây dựng phần mộ cho đồng chí Hồ 

Văn Độ theo nguyện vọng của gia đình. 

 

950 suất quà tiếp sức Nhân dân vùng lũ 

 

http://tinhdoanqnam.vn/news/savefile/Tin-tuc/vieng-mo-va-ho-tro-gia-dinh-pho-bi-thu-doan-xa-bi-vui-lap-khi-giup-dan-so-tan-2385.html
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Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa phối hợp cùng Báo Thanh niên, Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh 
dưỡng Nutifood Việt Nam trao 950 suất quà tiếp sức cho người dân vùng bão, lũ tại các huyện 
Đại Lộc, Nông Sơn và Duy Xuyên. 

 

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh, UVBCH TW Đoàn, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Lê Quang 

Quỳnh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Nhà báo Vũ Phương Thảo- Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Thanh niên 

tại miền Trung cùng ông Trương Hùng- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood dự chương trình.  
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Theo Ban Tổ chức những phần quà lần này gồm các thực phẩm bổ sung trị giá 1,5 triệu đồng/suất ưu 

tiên hướng đến những người già neo đơn, trẻ mồ côi, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị 

ảnh hưởng thiệt hại trong các đợt bão lũ vừa qua.  

 

 

 

Theo phân bổ, 350 suất được dành cho Nhân dân huyện Đại Lộc; 300 suất cho Nhân dân xã Ninh 

Phước, huyện Nông Sơn và 300 suất được trao tại hai xã Duy Phước và xã Duy Vinh huyện Duy 

Xuyên. 

Trực tiếp chia sẻ về chương trình NutiMilk hướng về đồng bào miền Trung, ông Trương Hùng, đại diện 

thương hiệu NutiMilk cho biết: “Bão lũ đã qua đi nhưng hậu quả, thiệt hại để lại quá nặng nề. Không chỉ 

phải gồng mình vực dậy những khó khăn về kinh tế mà người dân còn phải đối mặt các vấn đề như 

dịch bệnh sau lũ, thiếu nguồn cung về nước sạch, thuốc men, thực phẩm...; do đó họ rất cần tăng 

cường sức khỏe, chăm sóc dinh dưỡng. Với những phần quà nhỏ của mình, NutiMilk mong rằng có thể 

tiếp thêm sức khỏe, cũng như động viên người dân vùng thiên tai mạnh mẽ vượt qua khó khăn để ổn 

định cuộc sống”.  
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BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC 

CỦA BÍ THƯ CHI ĐOÀN 
---------- 

Bí thư chi đoàn là người đại diện cho lợi ích của tập thể chi đoàn và mọi thành 

viên trong chi đoàn; thay mặt cho BCH chi đoàn giữ mối liên hệ giữa chi đoàn với 

chi bộ Đảng, với Đoàn cấp trên, với tổ chức chính quyền, với thanh niên, đoàn thể xã 

hội khác,… Là người tiêu biểu cho ý chí nguyện vọng của tập thể, là trung tâm đoàn 

kết, tạo ra sự thống nhất trong tập thể BCH trong đoàn kết, tập hợp thanh niên. 

1. Những yêu cầu của Bí thư chi đoàn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   KIẾN THỨC, KỸ NĂNG  

Có khả năng đoàn 

kết tập hợp thanh 
niên; được đoàn 

viên trong chi đoàn 
tín nhiệm 

Có khả năng 

quản lý, điều 
hành công 

việc 

Có trình độ 

văn hóa, 
chuyên môn, 

lý luận chính 
trị phù hợp 

Trưởng thành 
từ phong trào 

thanh niên 

Có khả năng và 
kỹ năng hoạt 

động thanh niên 

Am hiểu nghiệp 
vụ công tác 

Đoàn 

 

Bí thư 

chi 

đoàn 
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2. Chức năng của Bí thư chi đoàn: 

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào để thu hút đoàn viên thanh 

niên tham gia, qua đó giúp chi đoàn hoàn thành nhiệm vụ; giúp thanh niên thông qua 

các phong trào tự cống hiến, rèn luyện và nhanh chóng trưởng thành. 

- Nâng chất các hoạt động của tổ chức chi đoàn; trong các hoạt động luôn có kế 

hoạch; các phong trào hành động cách mạng luôn xuất phát từ yêu cầu của chi đoàn 

và các nhu cầu chính đáng của đoàn viên, thanh niên. 

- Chỉ đạo thực hiện có kết quả chương trình rèn luyện đoàn viên đến đoàn viên, 

làm đúng các bước theo qui định từ triển khai, tổ chức thực hiện, đánh giá, tổng kết. 

- Quản lý tốt đoàn viên từ nhận thức đến hành động, hồ sơ đoàn viên chuyển 

đến, đi phải được theo dõi bằng sổ và cập nhật kịp thời. 

- Thường xuyên làm tốt công tác tập hợp thanh niên, các phong trào hành động 

có sức hút đoàn viên thanh niên tham gia, quản lý tốt các câu lạc bộ, đội, nhóm từ 

nhân sự đến định hướng chương trình công tác; luôn tạo điều kiện tốt nhất để các câu 

lạc bộ, đội, nhóm hoạt động.             

- Phối hợp với các đoàn thể khác trong tổ chức các phong trào của chi đoàn và 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên. 

3. Nhiệm vụ, mối quan hệ của Bí thư chi đoàn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Với cấp ủy Đảng cùng cấp: 

- Chịu mọi sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng cùng cấp và báo cáo các công 

việc đã làm được theo định kỳ qui định. 

- Tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng những vấn đề liên quan đến công tác tổ 

chức của chi đoàn. 

- Làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. 

- Đề xuất, kiến nghị cấp ủy Đảng giải quyết các vướng mắc, mong muốn của tổ 

chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên. 

3.2. Với Đoàn cấp trên trực tiếp: 

Chính quyền Đoàn cấp trên Cấp ủy Đảng 

Các đoàn thể 
chính trị-xã hội 

Trong Ban 
Chấp hành 

Đoàn viên, 
thanh niên 

Bí thư 
chi đoàn 
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- Tiếp nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đoàn cấp trên trực tiếp, căn cứ vào tình 

hình thực tế của chi đoàn, tình hình thanh niên để định hướng, chọn nội dung hoạt 

động phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị. 

- Chịu trách nhiệm trước Đoàn cấp trên trực tiếp về các hoạt động của tổ chức 

Đoàn tại cơ quan, đơn vị. 

- Thông tin, báo cáo các hoạt động của tổ chức Đoàn lên Đoàn cấp trên trực 

tiếp theo qui định. 

- Đề xuất, kiến nghị lên Đoàn cấp trực tiếp trên giải quyết các vướng mắc, 

nguyện vọng của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên. 

3.3. Với chính quyền cùng cấp: 

- Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của cơ quan, đơn vị gắn với các phong trào, chương trình hành động của chi đoàn. 

- Đề xuất với chính quyền tạo điều kiện về vật chất, ủng hộ kinh phí cho tổ 

chức Đoàn hoạt động. 

- Định kỳ góp ý kiến với chính quyền về các chủ trương, chính sách có liên 

quan đến tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. 

3.4.Với Ban Chấp hành: 

- Lãnh đạo BCH triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đề ra. 

- Đề ra và định hướng được các công việc của BCH, từ đó phân công công việc 

cho từng thành viên trong BCH một cách hợp lý, khoa học, nhằm phát huy năng lực, 

sở trường của từng thành viên BCH trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công 

tác Đoàn: công tác giáo dục; các phong trào, chương trình hành động; công tác xây 

dựng Đoàn; Đoàn tham gia xây dựng Đảng… 

- Đề ra hợp lý các nội dung hoạt động từng quí, tháng của BCH. 

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra, giám sát các hoạt động của BCH. 

3.5. Với đoàn viên thanh niên: 

- Triển khai các nội dung chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên trực tiếp 

đến đoàn viên, thanh niên biết để triển khai thực hiện. 

- Xây dựng được lực lượng nòng cốt trong đoàn viên, thanh niên, từ đó phát 

huy vai trò lực lượng nòng cốt trong các hoạt động phong trào của chi đoàn. 

- Quản lý, định hướng được hoạt động các đội, nhóm trực thuộc, tạo điều kiện 

thuận lợi để các đội, nhóm hoạt động. 

3.6. Với đoàn thể chính trị - xã hội: 

- Chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tại đơn vị, tranh thủ sự 

ủng hộ vật chất, tinh thần để tổ chức các hoạt động giáo dục, phong trào cho đoàn viên, 

thanh niên; qua đó tập hợp thanh niên đến với các hoạt động của chi đoàn. 

- Phối hợp để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng liên quan đến 

đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn. 

4. Phương pháp công tác của Bí thư chi đoàn: 

4.1. Biết khai thác những điều kiện làm việc và giải quyết tốt các mối quan 

hệ: 
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- Khai thác những điều kiện cho chi đoàn hoạt động như: liên kết với chính 

quyền, đoàn thể trong đơn vị để phối hợp tổ chức hoạt động. Bên cạnh việc xử lý tốt 

mối quan hệ với các cơ quan trong đơn vị, từ đó tranh thủ sự ủng hộ vật chất lẫn tinh 

thần. 

- Báo cáo những việc đã làm được, tranh thủ xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của 

lãnh đạo cấp ủy Đảng tại đơn vị và Đoàn cấp trên trực tiếp về những công việc liên 

quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi để được chia sẻ, giúp đỡ. 

- Biết tổ chức những hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, 

đơn vị như: các hoạt động giáo dục, các phong trào, công trình thanh niên… tạo uy 

tín cho tổ chức Đoàn, để tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền; đề xuất với chính 

quyền tạo điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí để tổ chức Đoàn hoạt động có hiệu quả. 

- Biết khai thác năng lực và phân công nhiệm vụ hợp lý cho các thành viên 

trong BCH; biết phê bình, khen thưởng kịp thời để tạo giải pháp động lực, phát huy 

tối đa sức mạnh của tập thể BCH. 

4.2. Nâng cao kiến thức, năng lực của bản thân: 

- Biết cụ thể hóa nghị quyết, chủ trương của cấp ủy Đảng và chính quyền thành 

phong trào hành động của tổ chức Đoàn; nắm bắt kịp thời các thông tin từ các cuộc 

họp để triển khai tổ chức cho các chi đoàn thực hiện. 

- Biết tổ chức và điều hành tốt các hoạt động trong Ban Chấp hành chi đoàn. 

- Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên (về tổ chức, nhận thức, 

hành động); công tác tập hợp thanh niên; phát triển đoàn viên mới; giới thiệu đoàn viên 

ưu tú cho Đảng. 

- Quản lý tốt các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc; gắn hoạt động của câu lạc 

bộ, đội, nhóm với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn. 

- Biết tạo được nguồn kinh phí để tổ chức Đoàn hoạt động. 

- Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Đoàn tổ chức; tự học để trang bị 

cho mình những kiến thức về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, kỹ 

năng… để hỗ trợ cho công việc. 

4.3. Phát hiện nhân tố mới và qui hoạch lực lượng kế thừa: 

- Cần xác định nguồn cán bộ đoàn dự bị cho chi đoàn; phát hiện nhân tố tích 

cực thông qua các phong trào hoạt động; thiết lập cơ chế quản lý cán bộ, phát huy mô 

hình câu lạc bộ cán bộ đoàn; tham gia các cuộc thi, hội thi do Đoàn cấp trên tổ chức, 

qua đó phát hiện các nhân tố mới cho tổ chức Đoàn như: hội thi Bí thư chi đoàn, đội-

nhóm trưởng giỏi, các hội thi, liên hoan tuyên dương gương điển hình… 

- Tập trung công tác quy hoạch cán bộ của chi đoàn, vừa để có nguồn cán bộ 

tham gia công tác trước mắt và tạo nguồn bổ sung lực lượng kế thừa.  

- Cử cán bộ chi đoàn tham gia các lớp bồi dưỡng, huấn luyện của Đoàn cấp 

trên để nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ đoàn đương chức và đội ngũ kế thừa. 

5. Những kỹ năng và kiến thức cần có của Bí thư chi đoàn: 

- Nói: Phải có kiến thức, kỹ năng nói chuyện trước công chúng. Khi nói phải 

luôn tôn trọng người đối diện, biết lắng nghe phản hồi có từ họ, từ đó tranh thủ sự 

đồng tình của họ; trước khi nói phải chuẩn bị thật kỹ những nội dung cần nói, cách 
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nói như: nói điều gì, nói ai nghe, nói nhằm mục đích gì, nói thế nào… Không nên nói 

những gì mình không nắm chắc, không nói quá sự thật, phải luôn có trách nhiệm về 

những gì mình đã nói. 

- Viết: Biết viết kế hoạch hoạt động, báo cáo tổng kết, chương trình công tác, 

bài phát biểu, bản tin; xây dựng kế hoạch các chương trình lễ, tọa đàm, diễn đàn,… 

Để phục vụ cho các hoạt động của chi đoàn. 

- Thuyết phục: Biết vận động, thuyết phục đoàn viên thanh niên, các đối tượng 

khác tham gia các hoạt động của chi đoàn; từ đó làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp 

thanh niên. 

- Tổ chức: Biết tổ chức các hoạt động phong trào của Đoàn: công tác giáo dục 

đoàn viên, thanh niên; các phong trào xung kích và đồng hành; các hoạt động chăm lo 

cho thiếu nhi,… 

- Nghiệp vụ: Hiểu, nắm chắc và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ công tác tổ 

chức Đoàn tại chi đoàn, để từ đó vận dụng một cách hiệu quả cho công tác tổ chức, 

xây dựng Đoàn tại chi đoàn. 

6. Những điều cần lưu ý: 

Nên làm Không nên làm 

- Là tấm gương về việc nói và làm, tạo 

được uy tín trong đoàn viên thanh niên. 

- Cần có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng cho 

từng nội dung công việc, tìm những thông 

tin có liên quan xử lý tốt những công việc 

ấy. 

- Cần biết tích lũy những kiến thức bổ ích, 

phân tích những kinh nghiệm thành công 

hoặc chưa thành công làm bài học cho công 

việc mình đang phụ trách. 

- Dùng sổ để ghi chép những điều bổ ích, 

cần thiết; chuẩn bị chu đáo cho từng nội 

dung công việc, điều này giúp cho người 

cán bộ đoàn tự tin hơn trong công việc. 

- Biết từ chối những việc không có khả 

năng thực hiện hoặc không đủ điều kiện để 

thực hiện. 

- Biết lắng nghe ý kiến mọi người, biết tôn 

vinh những người tốt; biết phê bình đúng 

lúc, đúng nơi. 

- Biết lắng nghe mọi người, đồng thời biết 

làm gương cho đoàn viên, thanh niên trong 

việc giải quyết các công việc của Đoàn và 

trong cuộc sống.  

- Lời nói không đi đôi với việc làm. 

- Quá nguyên tắc, không linh hoạt 

trong xử lý tình huống. 

- Ngại tiếp xúc với đoàn viên, thanh 

niên trong cơ quan, đơn vị. 

- Luôn tỏ ra có quyền lực, bao biện 

nghĩ thay, làm thay tập thể; thiếu dân 

chủ, kiêu ngạo, tự phụ. 

- Thích hình thức, thành tích; dễ làm 

khó bỏ; không thực hiện công việc 

đến nơi đến chốn. 

- Luôn có thành kiến với khuyết điểm 

của người khác. 

- Không biết nhận lỗi, tự sửa sai khi 

có khuyết điểm. 
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- 07/11/1917: Kỷ niệm Cách mạng Tháng 10 Nga. 

- 09/11/1946: Quốc hội khóa I kỳ họp thứ hai thông qua Hiến pháp nước Việt 

Nam dân chủ cộng hòa. 

- 18/11/1930: Kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. 

- 20/11/1982: Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. 

- 23/11/1940: Kỷ niệm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ. 

- 23/11/1946: Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam. 

 

 * Ngày Pháp luật Việt Nam: Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của 

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta 

đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992, nhưng tư 

tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và 

mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận 

trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các Hiến pháp và toàn 

bộ hệ thống pháp luật của nước ta. Chính vì vậy, theo đề xuất của Chính phủ, ngày 

09/11- Ngày ban hành Hiến pháp năm 1946-đạo luật cơ bản đầu tiên của Nhà nước ta 

được xác định là Ngày pháp luật Việt Nam; đã được chính thức luật hóa trong Luật 

phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012. Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 

2012 quy định: “Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngày Pháp 

luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn 

pháp luật cho mọi người trong xã hội”. 

 * Kỷ niệm 90 năm Ngày Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam: Mặt trận 

Dân tộc Thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam ta và Bác Hồ sáng lập 

ngày 18/11/1930. Từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân 

tộc Thống nhất Việt Nam, đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay đã trãi qua lịch 

sử vẻ vang 90 năm. 

Kế tục truyền thống của Hội phản đế đồng minh trong cao trào Cách mạng 

(1930 - 1936) mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ tỉnh; Mặt trận Dân chủ Đông dương với 

Cao trào dân chủ (1936 - 1939) rộng mở trong cả nước chống Phát xít, chống chiến 

tranh, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình và cao trào giải phóng dân tộc (1939 - 

1945) đã góp phần quan trọng vào việc tổ chức, tập hợp lực lượng đấu tranh theo 

đường lối của giai cấp công nhân cách mạng. Từ Hội Phản đế đồng minh (1930) đến 

Phản đế liên minh (1935), Mặt trận dân chủ Đông Dương (1938), Mặt trận Dân tộc 

Thống nhất phản đế (1940) và Mặt trận Việt Minh (1941), những tên gọi và những 

nhiệm vụ từng thời kỳ có thay đổi nhưng mục tiêu cơ bản vẫn là tập hợp đông đảo 

quần chúng cách mạng, nhằm đánh đổ đế quốc Pháp - Nhật, góp phần rất quan trọng 

và to lớn cho sự thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 

    

 THEO DÒNG LỊCH SỬ 
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Sau khi Cách mạng Tháng tám thành công. Thực dân Pháp núp dưới bóng 

quân Đồng Minh để tiếp tục xâm lược nước ta. Để bảo vệ chính quyền cách mạng 

làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù và tay sai. Đảng ta chuyển vào hoạt động bí mật. 

Từ đó vai trò của Việt Minh trong đời sống chính trị của đất nước ngày càng được đề 

cao. Nhờ những hoạt động có hiệu quả của Việt Minh, khối đại đoàn kết toàn dân 

thực sự trở thành hậu thuẫn vững chắc chống thù trong giặc ngoài, bảo vệ được chính 

quyền, chủ động chuẩn bị cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Để đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của Mặt trận dân 

tộc thống nhất, năm 1946 Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Hội Liên Việt) 

được thành lập, đây là bước phát triển mới của Mặt trận dân tộc thống nhất. 

Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt ngày càng sát cánh bên nhau, đẩy mạnh mọi 

hoạt động, xây dựng tổ chức, phát triển lực lượng nhằm mục tiêu chung là kháng 

chiến thắng lợi, giành độc lập dân tộc. 

Năm 1951 thống nhất hai tổ chức này thành Mặt trận Liên Việt, đã động viên 

toàn dân tộc đẩy mạnh kháng chiến làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, đưa đến ký 

kết Hiệp định Giơnevơ 1954, công nhận chủ quyền, độc lập thống nhất và toàn vẹn 

lãnh thổ Việt Nam. 

Sau Hiệp định Giơnevơ, đặc điểm lớn nhất của cách mạng Việt Nam lúc này là 

đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền, tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến 

lược là xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm 

lược và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm ở miền Nam, song nhiệm vụ cách mạng 

của cả hai miền là đều có mục tiêu chung là hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, 

thống nhất Tổ quốc. 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ở miền Bắc có Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, ở miền Nam có Mặt trận Dân tộc Giải phóng và Liên minh các lực lượng Dân 

tộc, dân chủ và hòa bình miền Nam Việt Nam. Các tổ chức này đã làm tròn nhiệm vụ 

lịch sử vẻ vang là tăng cường đoàn kết toàn dân ở cả 2 miền Nam - Bắc dưới ngọn cờ 

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đánh thắng đế quốc Mỹ, hoàn thành Cách mạng 

dân tộc dân chủ nhân dân, tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn 

toàn miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà. 

Sau khi thống nhất đất nước, từ ngày 31/01 đến ngày 04/02/1977 tại Thành phố 

Hồ Chí Minh, Đại hội lần thứ nhất Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được tổ chức đã 

thống nhất 3 tổ chức Mặt trận: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải 

phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình 

Việt Nam lại, lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là Đại hội lịch sử, biểu 

dương sức mạnh to lớn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đánh dấu bước phát triển mới 

của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong giai đoạn Cách mạng mới. 

  Từ khi thống nhất đất nước đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã qua 08 lần 

Đại hội cấp toàn quốc. Qua các lần Đại hội tên gọi các chương trình hành động tuy có 

khác nhau, mỗi kỳ Đại hội quyết định thực hiện một số cuộc vận động khác nhau, 

nhưng nội dung và mục tiêu cơ bản, trọng tâm và xuyên suốt được xác định vẫn là 

vấn đề xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều đó tiếp tục khẳng định Mặt 
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trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong tập hợp đông đảo quần 

chúng trong mỗi thời kỳ cách mạng của đất nước. Và trách nhiệm to lớn và vinh 

quang là xây dựng và phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp cách 

mạng Việt Nam không gì khác hơn là thuộc về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

 Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành 

tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất 

Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 

18/11/2020). Mời bạn xem toàn bộ tài liệu tại đây: https://mt.gov.vn/vn/tin-

tuc/69487/tai-lieu-tuyen-truyen-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-mat-tran-dan-toc-

thong-nhat-vn--ngay-truyen-thong-mttq-vn.aspx 

 

 

 

 

 

NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 11/2020 

1. Ép buộc người khác uống rượu bia phạt đến 3.000.000 đồng 
Ngày 28 tháng 9 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định 117/2020/NĐ-

CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, theo đó, quy định xử phạt đối với 

các hành vi vi phạm quy định về uống rượu, bia và địa điểm không uống rượu, bia tại 

Điều 30 như sau: 

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với các hành vi: 

+ Ép buộc người khác uống rượu bia; 

+ Uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm 

việc, học tập. 

– Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: 

+ Uống rượu, bia tại địa điểm không uống rượu, bia theo quy định của pháp 

luật; 

+ Xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia. 

– Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng với người từ đủ 

16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia. 

Thay thế cho Nghị định 176/2013/NĐ-CP, Nghị định 117 đã thêm hành vi “Ép 

người khác uống rượu bia” vào danh sách hành vi bị xử phạt. 

Nghị định 117/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/11/2020 

2. Hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng tiền sinh hoạt cho sinh viên Sư phạm 
Mức hỗ trợ được quy định tại Điều 4 Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về 

chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm, được 

Chính phủ ban hành ngày 25/9/2020 như sau: 

– Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học 

phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học; 

– Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi 

phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. 

CHÍNH SÁCH MỚI 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-117-2020-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-y-te-398159.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-117-2020-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-y-te-398159.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-176-2013-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-y-te-213917.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-116-2020-ND-CP-chinh-sach-ho-tro-tien-dong-hoc-phi-doi-voi-sinh-vien-su-pham-433178.aspx
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Nghị định có hiệu lực từ 15/11/2020. 

3. Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài 
Ngày 24 tháng 9 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 

28/2020/QĐ-TTg về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản. 

Có 6 nhóm phế liệu chính: 

– Phế liệu sắt, thép 

– Phế liễu nhựa 

– Phế liệu giấy 

– Phế liệu kim loại màu 

– Phế liệu xỉ hạt lò cao 

So với quy định cũ tại Quyết định 73/2014/QĐ-TTg, hiện nay danh mục đã 

loại đi Thỏi đúc phế liệu (bằng sắt, thép, gang) nấu lại và các Phế liệu, mảnh vụn của 

gang. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 và thay thế Quyết 

định 73/2014/QĐ-TTg. 

4. Quy định về nội dung hồ sơ thiết kế để kiểm tra chất lượng xe máy 

chuyên dùng 
Ngày 01/10/2020, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 23/2020/TT-

BGTVT về sửa đổi Thông tư 89/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư 42/2018/TT-

BGTVT quy định sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm do Bộ Giao thông vận 

tải ban hành. 

Trong đó, một số văn bản làm căn cứ miễn lập hồ sơ thiết kế tại Điều 8 Thông 

tư 89 đã được sửa thành: 

2. Miễn lập hồ sơ thiết kế: đối với xe sản xuất, lắp ráp theo thiết kế và mang 

nhãn hiệu hàng hóa của nước ngoài, nếu Cơ sở sản xuất cung cấp được các tài liệu 

thay thế sau đây: 

a) Bản vẽ kỹ thuật của xe thể hiện được bố trí chung của sản phẩm; các kích 

thước cơ bản của Xe; bố trí và kích thước lắp đặt hệ thống công tác, ca bin; 

b) Bản sao có xác nhận của bên chuyển giao công nghệ Giấy chứng nhận kiểu 

loại sản phẩm do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp; 

c) Bản sao có xác nhận của bên chuyển giao công nghệ bản thông số kỹ thuật 

và tính năng cơ bản của xe sản xuất, lắp ráp do bên chuyển giao công nghệ cấp. 

Thông tư có hiệu lực từ 15/11/2020. 

5. Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho hải quan 
Quy định tại Quyết định 27/2020/QĐ-TTg, ký ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ 

ngày 21/09/2020 quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho 

ngoại quan. 

Danh mục như sau: 

TT Mô tả hàng hóa Mã hàng 

1 Thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-28-2020-QD-TTg-Danh-muc-phe-lieu-duoc-nhap-khau-tu-nuoc-ngoai-lam-nguyen-lieu-san-xuat-453837.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-28-2020-QD-TTg-Danh-muc-phe-lieu-duoc-nhap-khau-tu-nuoc-ngoai-lam-nguyen-lieu-san-xuat-453837.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-73-2014-QD-TTg-danh-muc-phe-lieu-duoc-phep-nhap-khau-tu-nuoc-ngoai-lam-nguyen-lieu-san-xuat-261329.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-73-2014-QD-TTg-danh-muc-phe-lieu-duoc-phep-nhap-khau-tu-nuoc-ngoai-lam-nguyen-lieu-san-xuat-261329.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-23-2020-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-89-2015-TT-BGTVT-kiem-tra-chat-luong-xe-may-454920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-23-2020-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-89-2015-TT-BGTVT-kiem-tra-chat-luong-xe-may-454920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-89-2015-TT-BGTVT-chat-luong-an-toan-xe-may-chuyen-dung-302468.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-42-2018-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-trong-linh-vuc-dang-kiem-395809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-42-2018-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-trong-linh-vuc-dang-kiem-395809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-27-2020-QD-TTg-danh-muc-hang-hoa-nhap-khau-khong-duoc-gui-kho-ngoai-quan-453222.aspx
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Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá có nhãn hiệu 555, Esse 

không có xuất xứ Việt Nam 
24.02.20 

2 

Rượu 

Rượu whisky có dung tích trên 50 ml không có xuất xứ Việt 

Nam 
22.08.30.00 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020. 

6. Chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong 

các kỳ thi quốc gia, quốc tế 
Ngày 15/09/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định 

về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi 

quốc gia, quốc tế. 

Tại Điều 5 của Nghị định: 

“1. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các 

môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề thế giới được 

thưởng theo mức sau: 

a) Huy chương Vàng hoặc giải nhất: 55 triệu đồng; 

b) Huy chương Bạc hoặc giải nhì: 35 triệu đồng; 

c) Huy chương Đồng hoặc giải ba: 25 triệu đồng; 

d) Khuyến khích: 10 triệu đồng.” 

So với quy định tại Điều 2 Quyết định 158/2002/QĐ-TTg, mức thưởng cho 

huy chương vàng tăng 40 triệu đồng, huy chương bạc tăng 25 triệu đồng, huy chương 

đồng tăng 18 triệu đồng và giải khuyến khích tăng 7 triệu đồng. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, thay thế hiệu lực của 

Quyết định 158/2002/QĐ-TTg. 

7. Vị trí việc làm và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 
Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành ngày 10/09/2020, trong đó Điều 8 

quy định như sau: 

1.Việc điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện trong các trường hợp sau: 

a) Đơn vị sự nghiệp công lập có sự thay đổi một trong các căn cứ quy định tại 

khoản 1 Điều 4 Nghị định này; 

b) Đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 và thay 

thế Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về 

vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

8. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức giảng dạy các trường 

Cao đẳng sư phạm công lập 
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức giảng dạy các trường Cao 

đẳng sư phạm công lập được quy định tại Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT quy định về 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-dinh-110-2020-ND-CP-che-do-khen-thuong-doi-voi-hoc-sinh-sinh-vien-ky-thi-quoc-gia-quoc-te-369320.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-106-2020-ND-CP-vi-tri-viec-lam-so-luong-nguoi-lam-viec-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-334382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-41-2012-ND-CP-vi-tri-viec-lam-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-138976.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-35-2020-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-giang-day-trong-truong-cao-dang-454919.aspx


            TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM  

  
 

 

BẢN TIN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11/2020                                          TRANG  | 25 

 
 

giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành ngày 1/10/2020 

Theo đó, tại Chương II của Thông tư quy định: 

Giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) – Mã số: V.07.08.22 

Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) – Mã số: V.07.08.21 

Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I) – Mã số: V.07.08.20 

Từ ngày 20/11/2020, Thông tư sẽ có hiệu lực. 
Nguồn: https://danluat.thuvienphapluat.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT: 

Lương Phi – Tấm gương truyền nghị lực sống. 
Là một người khuyết tật, nhưng Lương Phi không cam chịu số phận, đã 

vượt qua khó khăn, vươn lên trở thành người truyền cảm hứng, nghị lực cho 

những mảnh đời khác. 

https://danluat.thuvienphapluat.vn/
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Vốn dĩ sinh ra là một đứa trẻ lành lặn bình thường như bao người khác. 

Lương Phi - chàng trai sinh năm 1991 ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên 

bị tai họa ập đến năm anh lên 3 tuổi. Người hàng xóm bị bệnh tâm thần đã 

chém đứt một bên chân trái khi Phi đang ngủ trưa, nỗi đau thể xác quá lớn đến 

với anh khi anh còn rất nhỏ. 26 năm qua, có biết bao nhiêu khó khăn, vất vả 

trong cuộc sống mà anh gặp phải tuy nhiên vượt qua nghịch cảnh, anh vẫn 

luôn lạc quan, cố gắng để tỏa sáng giữa đời thường. 
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Biết đến Phi khi vô tình xem clip anh chơi đá bóng với chỉ một chân trên 

đôi nạng, tôi tìm hiểu thêm về những clip anh đăng tải trên kênh Youtube của 

mình và chợt nhận ra đây là một chàng trai thật đặc biệt. Chỉ có một chân 

nhưng hầu như tất cả những việc mà một người bình thường làm được anh đều 

có thể thực hiện thành thạo. Thậm chí, có những kỹ năng đặc biệt mà người 

bình thường không thể làm được như Phi. Anh cũng luôn đặt ra những cái khó 

để thử thách giới hạn của bản thân.  

Dám bỏ ngang công việc với thu nhập đủ trang trải cho cuộc sống gia 

đình để chuyển sang làm Youtube với mong muốn thỏa mãn đam mê và truyền 

cảm hứng cho những người có hoàn cảnh như mình. Kênh Youtube "Phi Một 

Chân" đã ra đời từ một người có nghị lực sống phi thường- Lương Phi.  

Trên những clip giao lưu của mình và người xem, Phi chia sẻ anh từng rất 

mặc cảm với khiếm khuyết của bản thân và phân vân việc có nên đăng những 

clip của mình trên Facebook hay không nhưng khi xác định làm một Youtuber 

anh đã mạnh dạn vượt qua sự rụt rè của bản thân, vượt qua những khó khăn 

ban đầu của một hướng đi mới để tạo nên một kênh Youtube "Phi Một 

Chân" với hơn 100.000 người đăng ký như hiện tại. Chính những clip đó đã góp 

phần truyền cảm hứng, nghị lực để những người có hoàn cảnh như anh vươn 

lên trong cuộc sống. 

Không chỉ thực hiện những clip về ẩm thực, biểu diễn kỹ năng đặc biệt, Phi còn 
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là người đam mê các hoạt động từ thiện xã hội. Anh thường xuyên rong rủi 

khắp nơi trên chiếc xe máy của mình để thực hiện hơn 300 clip về những mảnh 

đời bất hạnh không chỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam mà còn ở những tỉnh lần 

cận và đăng tải trên kênh Youtube của mình. Thông qua lời kêu gọi của Phi, 

các mạnh thường quân đã kịp thời đến và dang tay giúp đỡ những hoàn cảnh 

đó.

 

 

Với tấm lòng nhân hậu và nghị lực sống mạnh mẽ của mình, Lương Phi thật sự 

là một tấm gương sáng giữa đời thường để mọi người học hỏi và noi theo. 

          BAN ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 


