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TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 03/2020
----------I. TIN TỨC, SỰ KIỆN
------A. Quảng Nam là điểm đến tin cậy, an toàn
Sáng ngày 22.2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác
gồm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và lãnh đạo các sở, ngành liên
quan có buổi thị sát, kiểm tra hoạt động du lịch tại khu vực phố cổ Hội An.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã trực tiếp hỏi thăm, trao đổi với nhiều du
khách trong và ngoài nước với mong muốn nắm bắt tâm lý, nguyện vọng của du
khách khi đến với Hội An cũng như các điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh trong
bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
Nhận được phản hồi tích cực từ 3 du khách đến từ Hà Nội khi du lịch Hội An
trong mấy ngày qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định: “Chính quyền
địa phương đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để mọi du khách cảm thấy
thoải mái, an toàn nhất khi đặt chân đến Hội An, Mỹ Sơn cũng như các điểm du lịch
khác trên địa bàn tỉnh”.
Mời cà phê và trò chuyện thân mật cùng một đoàn khách quốc tế có quốc tịch
Đức, Pháp, Tây Ban Nha tại một quán trên đường Nguyễn Thái Học, đồng chí Lê
Trí Thanh đã trực tiếp trao đổi với nhóm khách này về điểm đến an toàn, mức độ hài
lòng về các dịch vụ du lịch cũng như một số giải pháp hữu hiệu để phòng dịch trong
hành trình du lịch.
Đoàn công tác của UBND tỉnh cũng chụp hình lưu niệm với một số du khách
nước ngoài để mong muốn truyền tải thông điệp về một điểm đến Hội An vẫn luôn
thân thiện, an toàn trong thời điểm hiện nay.
Ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng VH-TT Hội An cho biết, hầu hết
khách châu Âu đến Hội An đều không có nhu cầu đeo khẩu trang nhưng họ nhận
thức rất bài bản về các biện pháp vệ sinh phòng dịch khác. “Họ luôn luôn rửa tay,
sát khuẩn thường xuyên khi sử dụng hoặc tiếp xúc với các đồ vật công cộng” - ông
Lanh cho hay.
* Trước đó, đoàn công tác của UBND tỉnh có buổi làm việc nhanh với chính
quyền TP.Hội An để nghe báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 và quản lý,
phát triển du lịch giai đoạn hiện nay.Theo thông tin tại cuộc họp, cả 2 trường hợp
nghi nhiễm Covid-19 ở Hội An đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Dù lượng
khách mua vé tham quan phố cổ giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó
khách quốc tế giảm hơn 50%, tuy nhiên lượng khách lưu trú vẫn khá khả quan khi
đạt trung bình hơn 10 nghìn khách/ngày (giảm nhẹ so với cùng kỳ).
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Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã trực tiếp hỏi thăm, trao đổi với nhiều du
khách trong và ngoài nước với mong muốn nắm bắt tâm lý, nguyện vọng của du
khách khi đến với Hội An cũng như các điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh trong
bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
B. Sáp nhập báo Sinh viên Việt Nam vào báo Tiền Phong
Sáng 19/2, tại trụ sở báo Tiền Phong, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tổ chức hội nghị triển khai quyết định sáp nhập báo Sinh viên Việt Nam
vào báo Tiền Phong
Chủ trì Hội nghị có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất
Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch
Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội
đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương.Cùng tham dự có Phó Bí thư thường
trực Đảng ủy Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Tổng Biên tập báo Tiền Phong
Lê Xuân Sơn; ông Nguyễn Huy Lộc, đại diện lãnh đạo báo Sinh viên Việt Nam,
cùng cán bộ chủ chốt của báo Tiền Phong và Sinh viên Việt Nam, lãnh đạo Công
đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan và một số ban của Trung ương Đoàn.
Hội nghị đã triển khai các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh gồm:
Quyết định số 1235, sáp nhập báo Sinh viên Việt Nam vào báo Tiền Phong kể
từ ngày 19/2/2020. Báo Tiền Phong tiếp nhận, kế thừa toàn bộ tài sản, tài chính,
nhân sự, các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của báo Sinh viên Việt Nam, có trách nhiệm
tiếp nhận bàn giao từ báo Sinh viên Việt Nam, đảm bảo ổn định trong xuất bản, phát
hành các ấn phẩm và các hoạt động khác.
Quyết định số 1236, quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, Ban Bí
thư Trung ương Đoàn điều động ông Phạm Công Luận, Phó tổng biên tập báo Sinh
viên Việt Nam sang làm việc tại báo Tiền Phong, bổ nhiệm giữ chức Phó tổng biên
tập báo Tiền Phong kể từ ngày 19/2/2020 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.
Tại Quyết định số 1237, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định điều động
59 nhân sự của báo Sinh viên Việt Nam sang làm việc tại báo Tiền Phong kể từ
ngày 19/2/2020; giao Tổng biên tập Báo Tiền Phong tiếp nhận, phân công nhiệm vụ
đối với 59 nhân sự theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ban Bí
thư, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn về việc tiếp nhận, phân công nhiệm vụ
đối với các nhân sự.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Huy Lộc - đại diện lãnh đạo báo Sinh
viên Việt Nam cho biết, thời điểm ban đầu khi triển khai quy hoạch, cán bộ, phóng
viên hai báo đều nảy sinh tâm tư. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã gặp gỡ, trao đổi,

BẢN TIN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 3/2020

Trang 3

TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM

lãnh đạo báo cũng làm công tác tư tưởng, trao đổi, nên các cán bộ, phóng viên, nhân
viên trong báo yên tâm đi đến thống nhất trong nhận thức và hành động.
“Thực tế nếu thực hiện công tác sau sáp nhập tốt, có thể sẽ phát huy được thế
mạnh của từng cơ quan cũ, mở ra nhiều hướng phát triển mới”, ông Lộc nói.
Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn cho rằng, việc sáp nhập là dấu mốc
quan trọng trong lịch sử của cả báo Tiền Phong và báo Sinh viên Việt Nam. Theo
ông Sơn, đây là quá trình không dễ dàng về mặt tư tưởng với cả hai báo, nhưng xác
định rõ là nhiệm vụ chính trị và phải thực hiện tốt.
Theo Tổng biên tập Lê Xuân Sơn, bản thân hai báo khi đứng riêng, đều phải
đối mặt với các vấn đề nội tại, khi sáp nhập cũng có những khó khăn, thách thức
mới. Thói quen làm việc của hai cơ quan, truyền thống, quy định nội bộ đặc thù
khác nhau, trong thời gian nhất định sau sáp nhập có thể chưa ăn khớp. Hơn nữa,
kinh tế báo chí cũng đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid19 đang tác động rất lớn tới các mặt đời sống kinh tế, xã hội.
“Trong quá trình chuẩn bị sáp nhập, trong hai tờ báo thực sự không có vấn đề
tâm tư tình cảm lớn. Đó là cơ sở để sáp nhập, hiểu nhau, tôn trọng nhau, đoàn kết
nhất trí, chung tay thì nhất định sẽ xây dựng được một tập thể mới vững mạnh và
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và T.Ư Đoàn giao phó.
Tôi cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập báo Tiền Phong cùng với Đảng
ủy, Ban Biên tập báo Sinh viên Việt Nam hình thành một Ban lãnh đạo mới. Các tổ
chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội nhà báo của hai báo cũng sẽ hình thành
các tổ chức mới sẽ phải quyết tâm đoàn kết nhất trí với nhau xây dựng, phối hợp
công tác thật tốt để lãnh đạo tờ báo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra”, ông Sơn
nói, đồng thời cho rằng, trong quá trình này cần rất nhiều sự quan tâm sâu sát của
Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Đảng ủy T.Ư Đoàn…
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng, đây là
sự kiện đánh dấu bước phát triển mới cho báo Tiền Phong khi có một đơn vị sáp
nhập. “Chúc báo Tiền Phong sau khi sáp nhập có nhiều thuận lợi, thêm nhiều sức
mạnh để tiếp tục phát triển”, anh Phong nói.
Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. “Chúng tôi
chỉ có một mong muốn
Theo anh Lê Quốc Phong, việc sắp xếp các đơn vị báo chí là chủ trương của
Đảng, việc này đã thống nhất từ lâu, cũng đã có lộ trình, bước đi, các điều kiện một
cách chặt chẽ, kỹ lưỡng. Ban Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá rất cao tinh thần trách
nhiệm của hai tờ báo, kể cả báo Sinh viên Việt Nam là đơn vị phải thực hiện sáp
nhập và báo Tiền Phong là đơn vị thực hiện tiếp nhận một đơn vị báo chí về với
mình.
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“Việc sắp xếp này cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới, sẽ có thách thức với báo
Tiền Phong trong lộ trình phát triển khi có một đơn vị mới. Chúng tôi tin rằng, việc
sáp nhập này, những thách thức đó chỉ là khởi đầu để các anh chị chú ý hơn, quan
tâm hơn, từ đó có thể có sự chuẩn bị chủ động, kỹ lưỡng, tính toán hợp lý cho sự
phát triển của đơn vị của mình”, anh Phong nói.
Theo Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Sinh viên Việt Nam là tờ báo có bề dày lịch
sử, có quá trình phát triển, đã khẳng định được hình ảnh của mình và có độc giả
riêng, có những tuyến nội dung, có sản phẩm riêng của mình, có chỗ đứng trong
lòng bạn đọc trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là trong sinh viên Việt Nam một đối tượng chúng ta hết sức quan tâm trong công tác đoàn và phong trào thanh
thiếu nhi Việt Nam.
“Chính điều đó là cơ sở để tin rằng khi Tiền Phong tiếp nhận, hợp nhất Sinh
viên Việt Nam về với mình, thì báo Tiền Phong cũng sẽ nghiên cứu cùng với các anh
chị Sinh viên Việt Nam tìm kiếm và thúc đẩy thế mạnh của Sinh viên Việt Nam.
Quan điểm của Ban Bí thư T.Ư Đoàn là việc sắp xếp các đơn vị báo chí cố gắng duy
trì được thế mạnh của các đơn vị đã có để tiếp tục thúc đẩy, cộng hưởng, tạo sức
mạnh mới cho đơn vị mới. Còn những điểm gì chưa hợp lý, chưa phù hợp, hoặc cần
phải điều chỉnh thì tiếp tục thực hiện trong lộ trình sắp tới. Nhưng điểm mạnh phải
phát huy được, đó mới là điểm cốt lõi, điểm tạo ra được thế mạnh mới để tiếp tục
phát triển”, anh Phong nhấn mạnh đồng thời tin tưởng, với bề dày của Sinh viên
Việt Nam sẽ góp thêm nhiều cho Tiền Phong trong quá trình sau khi về chung một
mái nhà.
"Tôi tin bản thân Ban Biên tập báo Tiền Phong cũng như báo Sinh viên Việt
Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc này. Trên nền chuẩn bị như vậy, sẽ nhanh
chóng hòa nhập, chủ động tiếp cận, trên cơ sở không để gián đoạn công việc triển
khai trong thời gian vừa qua”, anh Phong nói.
Anh Lê Quốc Phong cho biết, Ban Bí thư T.Ư Đoàn và các đơn vị T.Ư Đoàn
sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ, giúp cho hoạt động của báo Tiền Phong
sau khi sáp nhập báo Sinh Viên Việt Nam về sẽ có cơ chế, điều kiện thuận lợi để
thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
“Chúng tôi chỉ có một mong muốn là sau quyết định lịch sử ngày hôm nay,
Tiền Phong tiếp tục phát triển trong đó có sự đóng góp hiệu quả, tích cực của một
bộ phận mới là Sinh viên Việt Nam sau khi về Tiền Phong”, anh Phong nói.
C. Kiểm soát nghiêm ngặt dịch Covid-19 tại cửa khẩu biên giới
Gần một tháng nay, cùng với công tác tuyên truyền vận động đồng bào miền
núi nắm bắt kịp thời tình hình dịch bệnh Covid-19 và cách phòng ngừa hiệu quả
trong cộng đồng, các chiến sĩ biên phòng, hải quan tại khu vực cửa khẩu Nam Giang
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- Đắc Tà Oọc còn triển khai chặt chẽ các biện pháp kiểm soát người và phương tiện
đi lại, tổ chức khám sàng lọc sức khỏe y tế, đo thân nhiệt đối với tất cả hành khách
đi qua khu vực biên giới.
Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực cửa khẩu Nam
Giang mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao việc chuẩn bị
các điều kiện cơ sở vật chất, sự phối hợp tuyên truyền giữa lực lượng làm nhiệm vụ
tại khu vực cửa khẩu, góp phần đảm bảo an toàn cho tuyến biên giới.
Có mặt tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Nam Giang những ngày qua,
phóng viên ghi nhận công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai tích cực tại
khu vực cửa khẩu biên giới Nam Giang - Đắc Tà Oọc.Theo đó, bên cạnh bố trí khu
vực cách ly tại chỗ, mọi quy trình trong công tác ứng phó dịch Covid-19 đều được
tiến hành một cách chặt chẽ, từ khâu kiểm soát đo thân nhiệt, khám sàng lọc sức
khỏe y tế, cho đến kiểm tra lịch trình qua lại của người dân.Tại khu vực cửa khẩu,
toàn bộ người dân đến làm việc đều được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt tại chỗ
nhằm kịp thời sàng lọc dịch Covid-19.
Ông Nguyễn Hoàng - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang
cho hay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua các đơn vị đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân đến làm
việc, đồng bào biên giới. Các ngành chức năng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu còn tiến
hành kiểm soát toàn bộ loại phương tiện qua lại nhằm kiểm tra tình hình vận chuyển
hàng hóa, nhất là các mặt hàng như khẩu trang, vật tư y tế qua khu vực biên giới.
Cùng với đó, ngành chức năng cũng tăng cường kiểm tra chống buôn lậu,
nhất là buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm - vật trung gian được
khuyến cáo gây dịch bệnh. Hiện lực lượng chức năng đã triển khai phun thuốc tiêu
độc, khử trùng đối với các phương tiện đi lại nhằm đảm bảo toàn trong công tác
phòng chống dịch Covid-19.
Ngoài ra, ở các lối đi và tiền sảnh của Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Nam
Giang được bố trí hệ thống ti vi màn hình phẳng, đáp ứng nhu cầu tuyên truyền trực
quan giúp người dân nắm bắt kịp thời diễn biến và công tác phòng ngừa dịch.
II. SỔ TAY NGHIỆP VỤ
------A. Tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (28/3/1930 28/3/2020) và 45 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2020):
Theo hướng dẫn 53-HD/BTGTU ngày 31/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Quảng Nam.
1. Nội dung tuyên truyền
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+ Tuyên truyền quá trình thành lập, chiến đấu, trưởng thành phát triển Đảng bộ
tỉnh trong 90 năm qua và những thành tựu đạt được sau 45 năm giải phóng quê hương
Quảng Nam.
+ Tập trung tuyên truyền làm rõ những kết quả và bài học kinh nghiệm trong
triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng qua các kỳ Đại hội ở các cấp, các tổ chức Đảng nhất là Nghị quyết Trung ương 4
khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái
về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chương
trình hành động số 10-CTHĐ/TĐTN-BTG ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh
đoàn trong việc thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức,
lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”;trách nhiệm thế hệ trẻ trong
việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
của Đảng và trong công tác tuyên truyền chuẩn bị phục vụ, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ
các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
+ Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân các
lãnh tụ, lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, đồng
bào, đồng chí cả nước nói chung, Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam nói riêng đã chiến
đấu, hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của
dân tộc, của Đảng. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản
bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn
chống phá cách mạng Việt Nam, chia sẽ, gây mất đoàn kết nội bộ làm suy giảm lòng
tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.
2. Hình thức tuyên truyền: Tổ chức sinh hoạt chính trị; tổ chức hoạt động
“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” các hoạt động về nguồn, gặp gỡ nhân
chứng lịch sử, văn hóa - văn nghệ, thể thao; biên soạn và phát hành các ấn phẩm tuyên
truyền, tuyên truyền tham gia thi tìm hiểu về 90 năm Đảng bộ tỉnh...
3. Một số khẩu hiệu tuyên truyền
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách
mạng Việt Nam!
- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng
Nam (28/3/1930 - 28/3/2020)!
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- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam
(24/3/1975 - 24/3/2020)!
- Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
- Tuổi trẻ chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng
giàu mạnh!
- Tuổi trẻ Quảng Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh!
- Tuổi trẻ Quảng Nam tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng.
B. Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Quảng Nam - Thanh Hóa
(12/3/1960-12/3/2020)
Cách đây 60 năm, ngày 12/3/1960, tại thị xã Thanh Hóa (nay là thành phố
Thanh Hóa), Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh
Thanh Hóa và Ủy ban thống nhất Trung ương, Hội đồng hương Quảng Nam, cùng
hàng vạn đồng bào, chiến sỹ Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lế kết nghĩa giữa hai
tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, góp phần động
viên, cổ vũ Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh thực hiện thắng lợi đồng thời 2 nhiệm vụ
chiến lược của cách mạng Việt Nam thời điểm đó là: Xây dựng Chủ nghĩa xã hội và
chống Mỹ cứu nước.
Ngày 12/3/1960 đã đi vào lịch sử hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam như một
dấu mốc quan trọng, mở đầu cho quan hệ kết nghĩa son sắt giữa hai tỉnh. Sau đó qua
các năm, các huyện, thị xã của 02 tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam lần lượt tổ chức lễ
kết nghĩa. Việc kết nghĩa giữa hai tỉnh và các huyện, thị, thành phố có ý nghĩa tinh
thần, vật chất to lớn động viên, cổ vũ Đảng bộ và nhân dân 02 tỉnh tích cực thực
hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng đến ngày toàn thắng.
Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, các phong trào thi đua sản xuất, chiến
đấu của quân và dân Thanh Hóa với tinh thần vì Quảng Nam kết nghĩa diễn ra rộng
khắp, tiêu biểu như các phong trào "3 đảm đang", "3 sẵn sàng", "Hòn đá chống Mỹ",
"3 giỏi", "Mở đường mà tiến, đánh địch mà đi", chiến dịch "Ðiện Biên Thanh Hóa Quảng Nam quyết thắng",... Từ năm 1969, Ðoàn vận tải Lam Sơn của Thanh Hóa
đã đưa 110 thuyền nan vượt biển, vận chuyển hơn 100 nghìn tấn hàng cho chiến
trường B - chiến trường Quảng Nam.
Trong giai đoạn 1965-1975, tỉnh Thanh Hóa đã cử hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ
tăng cường cho tỉnh Quảng Nam. Trong đó, Tiểu đoàn đặc công Lam Sơn của
Thanh Hóa chi viện cho tỉnh Quảng Nam đã chiến đấu hàng trăm trận lớn, nhỏ trên
khắp các địa bàn Hòa Vang, Ðại Lộc, Duy Xuyên, Ðiện Bàn và đã lập nhiều chiến
công xuất sắc.
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Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, đã có 1.200 cán bộ, chiến sĩ
là con em quê hương Thanh Hóa hy sinh trên đất Quảng Nam. Trong những năm
tháng công tác, chiến đấu tại Quảng Nam, những người con xứ Thanh đã được nhân
dân Quảng Nam nhường cơm, sẻ áo, bao bọc, chở che và yêu thương như những
người con trong gia đình.
Ngay sau ngày Bắc - Nam sum họp, Thanh Hóa đã cử nhiều đoàn cán bộ, kể
cả cán bộ lãnh đạo, trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục...hỗ
trợ Quảng Nam khôi phục sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh. Thời kỳ này,
Thanh Hóa cũng tăng cường cho Quảng Nam 1 đại đội Công an vũ trang. Nhiều
người trong số đó đã gắn bó, lập nghiệp trên đất Quảng Nam và xem đây là quê
hương thứ 2 của mình.
Cho đến nay, hai tỉnh và các huyện, thị xã kết nghĩa của Thanh Hóa- Quảng
Nam vẫn thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển
kinh tế- xã hội; kịp thời động viên, giúp đỡ nhau mỗi khi gặp thiên tai, bão lũ...;
thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”. Những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp đã
động viên, cổ vũ Đảng bộ, nhân dân hai tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, đạt
được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Quảng Nam kết
nghĩa, hai tỉnh đã và đang chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm nhằm lưu giữ
và phát huy truyền thống tốt đẹp, tri ân những hy sinh, mất mát của quân và dân hai
tỉnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời tiếp tục gìn giữ, phát
huy mối quan hệ son sắt nghĩa tình; vững bước tới tương lai.
III. KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
--------A. Quy định về mặc áo Đoàn và đeo huy hiệu Đoàn
1. Quán triệt cán bộ đoàn, đoàn viên ở địa phương, đơn vị về việc mặc trang
phục áo Thanh niên Việt Nam và đeo huy hiệu Đoàn tại các buổi lễ, hội nghị của
Đảng, Nhà nước và của Đoàn; các hoạt động của tổ chức Đoàn (các buổi sinh hoạt,
hoạt động tình nguyện, lễ kết nạp đoàn viên,…); ngoài ra, đối với cán bộ Đoàn
chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở: đề nghị mặc áo Thanh niên Việt Nam vào thứ hai
hàng tuần, đeo huy hiệu Đoàn trong suốt tháng Thanh niên.
2. Nghiêm cấm mọi trường hợp cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên mặc trang
phục áo Thanh niên Việt Nam dùng rượu bia trong các buổi tiệc, liên hoan, sinh
nhật (kể cả trong và ngoài giờ hành chính); ngoại trừ trường hợp buổi tiệc, liên
hoan mang tính chất ngoại giao, công việc và có ý kiến chỉ đạo của Đoàn cấp trên.
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Đặc biệt khi đã uống rượu, bia thì không được tham dự các buổi họp, hội nghị, các
hoạt động và không tham gia điều khiển các phương tiện giao thông.
3.Nghiêm cấm cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên sử dụng áo Thanh niên
Việt Nam không đúng mục đích, quy cách gây mất hình ảnh của người cán bộ đoàn,
đoàn viên, thanh niên.
B. Bộ Y tế vừa ban hành công văn gửi Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ
Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử lý đối
với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định.
Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tại
địa phương tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân tháo bỏ khẩu trang đúng
cách (cầm phần dây đeo qua tai để tháo khẩu trang). Sau khi tháo khẩu trang cho
ngay vào thùng đựng chất thải có nắp dậy kín theo quy định và rửa sạch tay.
Theo Điểm c, Điểm d, Khoản 1 tại Điều 20, Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: phạt tiền 3 5 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định
tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại
Điểm d khoản này; phạt tiền 5 - 7 đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt
trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát
nước mặt trong khu vực đô thị. Vì vậy, những hành vi vứt khẩu trang bừa bãi ra nơi
công cộng như đường phố, vỉa hè, hệ thống thoát nước... có thể bị phạt 3 - 7 triệu
đồng.
Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương cần bố trí đầy đủ thùng đựng chất thải
có nắp đậy kín tại nơi công cộng. Tăng cường kiểm tra xử phạt đối với hành vi vứt,
thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định theo pháp luật.
Theo Bộ Y tế, nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh Covid-19, Tổ chức Y tế thế
giới và Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp phòng ngừa, trong
đó có việc sử dụng và thải bỏ khẩu trang sau khi sử dụng đúng nơi quy định. Song,
hiện nay có tình trạng người dân vứt bỏ khẩu trang bừa bãi, không đúng nơi quy
định, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và làm lây lan dịch bệnh.
C. Triển khai hoạt động Tháng Thanh niên 2020:
Với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Nam tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”,
trong Tháng thanh niên năm 2020, Tỉnh đoàn Quảng Nam sẽ tổ chức một số hoạt
động trọng tâm như: chương trình ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên gắn với
chương trình Tháng ba biên giới; chương trình đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy với
thanh niên toàn tỉnh; ngày hội tuổi trẻ Quảng Nam sáng mãi niềm tin theo Đảng;
ngày hội thanh niên Quảng Nam khởi nghiệp sáng tạo…
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+ Đối với cấp huyện tập trung một số nội dung: Đồng loạt tổ chức Ngày
Chủ nhật xanh vào ngày 1/3/2020; Tổ chức Ngày Đoàn viên 2020 trong khoảng thời
gian từ ngày 15/3 đến 26/3/2020; Xây dựng ít nhất 01 công trình thanh niên tham
gia xây dựng nông thôn mới, tập trung vào tiêu chí môi trường tại các đơn vị đăng
ký về đích nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao năm
2020; Tổ chức 01 ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành
chính; Có ít nhất 01 hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo
năm 2020; Các huyện, thị, thành đoàn có hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học
sinh khối THPT, THCS; Tổ chức ít nhất 01 hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học
kỹ thuật, xây dựng mô hình trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; Triển khai xây
dựng ít nhất 01 mô hình phòng chống rác thải nhựa.
+ Đối với cấp cơ sở tập trung một số nội dung: Đồng loạt tổ chức Ngày Chủ
nhật xanh vào ngày 1/3/2020; Tổ chức cho ĐVTN tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm
hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng
Nam; Xây dựng ít nhất 01 công trình thanh niên cấp cơ sở (khối nông thôn tập
trung xây dựng nông thôn mới; khối đô thị tập trung xây dựng đô thị văn minh; khối
trực thuộc nghiên cứu đề tài, ý tưởng sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đơn vị);
100% cơ sở Đoàn có hộp thư sáng kiến, ý tưởng sáng tạo.
Các hoạt động tổ chức tại địa phương đảm bảo theo chỉ đạo của cấp ủy, chính
quyền địa phương, các huyện, thị, thành đoàn chủ động điều chỉnh nội dung và
phương thức hoạt động của các cấp bộ Đoàn trong tháng thanh niên phù hợp với
tình hình dịch bệnh tại địa phương, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về diễn biến
dịch bệnh Covid-19.

Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ra đời – mốc son sáng ngời trong lịch sử đấu
tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Quảng Nam
-------Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, chỉ gần hai tháng sau,
vào ngày 28-3-1930, tại địa điểm Cây Thông Một (nay thuộc KP. Tân Thanh,
phườngTân An, tp. Hội An), Đảng bộ Quảng Nam được thành lập. Đây là sự
kiện đánh dấu một mốc son sáng ngời trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân
tộc của nhân dân Quảng Nam, cùng cả nước giương cao ngọn cờ độc lập dân
tộc gắn với chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX các phong trào yêu nước chống thực dân
Pháp xâm lược của nhân dân ta liên tục nổ ra nhưng đều bị thất bại. Trước tình hình
đó, năm 1911 Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh) ra đi
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tìm đường cứu nước. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã đọc được “Sơ thảo lần thứ
nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin. Bản luận cương
đã giúp Người khẳng định: chỉ có chủ nghĩa xã hội, chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới
giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới thoát
khỏi ách nô lệ. Từ đó, Người tổ chức một nhóm cách mạng đầu tiên gồm 9 người và
kết nạp 5 đảng viên cộng sản dự bị làm đầu mối liên lạc cần thiết để chỉ đạo phong
trào trong nước. Tháng 6-1925, Người lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên,
mở các lớp huấn luyện, in tác phẩm Đường Kách mệnh để truyền bá Chủ nghĩa Mác
- Lênin vào trong nước; chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức để tiến đến thành
lập chính đảng vô sản ở Việt Nam.
Ở Quảng Nam những năm đầu thế kỷ XX, các phong trào Đông Du, Duy Tân
diễn ra sôi nổi nhưng đều bị thất bại. Mặc dù vậy, tinh thần đấu tranh, ý chí cách
mạng của nhân dân Quảng Nam vẫn không hề giảm sút, chờ có cơ hội là bùng lên
mạnh mẽ. Đó là cơ sở để nhân dân Quảng Nam nhanh chóng tiếp thu con đường cứu
nước theo ý thức hệ vô sản.
Vào những năm 1925 - 1927, nhiều sách báo tiến bộ được tuyền bá vào
Quảng Nam - Đà Nẵng, đặc biệt là tác phẩm Đường Kách mệnh được nhiều thanh
niên, học sinh yêu nước đón đọc. Tuổi trẻ Xứ Quảng tìm thấy được một nguồn sức
mạnh mới và nhanh chóng đi theo Đường Kách mệnh. Nhiều tổ chức yêu nước ở
Quảng Nam - Đà Nẵng ra đời, như Hội trí thức thể thao ở Tam Kỳ (cuối năm 1925),
Hội ái hữu lái xe miền trung được thành lập tại Đà Nẵng đầu năm 1926. Tháng 91927, chi bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Đà Nẵng được thành lập do Đỗ
Quang làm Bí thư. Cũng thời gian này, ở Đà Nẵng còn có một tổ Hội Việt Nam
cách mạng thanh niên do Nguyễn Tường phát triển vào số cốt cán của Hội ái hữu lái
xe miền Trung. Tại Hội An, tháng 10-1927, Chi bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh
niên ở Hội An được thành lập do đồng chí Phan Thêm (Cao Hồng Lãnh) làm Bí
thư.
Từ 3 chi bộ trên, đầu năm 1928, một cuộc hội nghị được tổ chức ở gần Giếng
Bộng (Đà Nẵng), hội nghị đã chính thức bầu ra Ban chấp hành Tỉnh bộ Hội Việt
Nam cách mạng thanh niên Quảng Nam gồm có Đỗ Quang, Phan Thêm, Nguyễn
Tường, Nguyễn Thái, Phan Long, Thái Thị Bôi, Lê Văn Hiến do Đỗ Quang làm Bí
thư. Đến tháng 3-1929, Kỳ bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên chủ trương tách
chi bộ Đà Nẵng ra khỏi Tỉnh bộ Quảng Nam.
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên nhanh chóng trở thành một tổ chức
chính trị có ảnh hưởng lớn trong tỉnh. Tôn chỉ của Hội: “Trước làm cách mạng quốc
gia, sau làm cách mạng thế giới” được giải thích rõ mối quan hệ gắn bó giữa cách
mạng trong và ngoài nước. Hội ra sức phát triển các tổ chức quần chúng như hội ái
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hữu, hội nữ công, tổ chức dạy nghề. Hội đã vận động một số cuộc đấu tranh chính
trị.
Trong lúc hoạt động có chiều hướng phát triển thì đầu tháng 6-1929, Tỉnh bộ
nhận được tin có sự phân liệt ở Đại hội Tổng bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh
niên. Sau đó, lần lượt của 3 tổ chức Cộng sản ở Việt Nam, đó là Đông Dương Cộng
sản đảng (6-1929), An Nam Cộng sản đảng (9-1929) và Đông Dương Cộng sản
Liên đoàn (01-1930). Trong xu thế đó, ở Quảng Nam tháng 9-1929, Đảng bộ Đông
Dương Cộng sản đảng Quảng Nam được thành lập do đồng chí Phan Văn Định làm
Bí thư.
Sự ra đời của các tổ chức đảng phản ảnh xu thế tất yếu của cách mạng Việt
Nam, tạo nên một bước phát triển nhảy vọt về chất, kết hợp phong trào công nhân
và phong trào yêu nước thành một làn sóng dân tộc và dân chủ mạnh mẽ trong cả
nước. Nhưng sự xuất hiện 3 đảng cộng sản trong một nước đã phát sinh mâu thuẫn
với sự phát triển phong trào cách mạng ngày càng cao, đang đòi hỏi có sự lãnh đạo
thống nhất. Điều kiện cần thiết lúc này là có một tổ chức cộng sản cấp cao hơn, đủ
uy tín đứng ra giải quyết tình trạng phân tán về lãnh đạo cách mạng. Tổ chức ấy là
Quốc tế cộng sản. Người lãnh tụ có uy tín và tài năng được Quốc tế cộng sản giao
phó hợp nhất ba đảng là đồng chí Nguyễn Ái Quốc.
Ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp
nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp tại Cửu Long (Trung Quốc). Hội
nghị đã thống nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở hợp nhất ba tổ
chức đảng nói trên.
Ở Quảng Nam, sau khi nghe phái viên của Đảng Cộng sản Việt Nam báo tin
thắng lợi của Hội nghị Cửu Long, phổ biến Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt,
Điều lệ tóm tắt, Tỉnh bộ lâm thời Đông Dương cộng sản Đảng Quảng Nam nhất trí
thực hiện chủ trương hợp nhất của Trung ương Đảng. Ngày 28-3-1930, tại địa điểm
Cây Thông Một, xã Cẩm Hà (nay là khối phố Tân Thanh, phường Tân An, thành
phố Hội An), Ban Chấp hành lâm thời Tỉnh Đảng bộ Quảng Nam ra Thông cáo về
việc thành lập Đảng bộ và công bố từ nay chỉ có một Đảng Cộng sản duy nhất là
Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đường cho công, nông, binh, nhân dân lao động bị áp
bức đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong thông cáo thành lập Đảng bộ nêu rõ:
“Phong trào cộng sản tỉnh Quảng Nam ta cùng xu hướng chung với cả nước, nó phát
triển trên cơ sở tranh đấu của vô sản dân cày và những người bị áp bức trong tỉnh”.
Ban Chấp hành Tỉnh ủy lâm thời gồm có các đồng chí: Phan Văn Định, Phạm
Thâm, Nguyễn Thái; do đồng chí Phan Văn Định làm Bí thư, Phạm Thâm làm Phó
Bí thư.
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Ngày 28-3-1930, Đảng bộ Quảng Nam được thành lập. Đây là sự kiện đánh
dấu một mốc son sáng ngời trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân
Quảng Nam dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản
Việt Nam lãnh đạo.Trải qua 89 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Quảng
Nam không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng; đã lãnh đạo quân và nhân
dân tỉnh nhà giành được những thắng lợi hết sức vẻ vang. Đảng bộ đã lãnh đạo quân
và nhân dân trong tỉnh cùng cả nước lần lượt đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc
Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn quê hương vào ngày 24-3-1975, góp phần cùng
cả nước làm nên đại thắng mùa xuân 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam,
thống nhất đất nước.
Sau 45 năm ngày quê hương được hoàn toàn giải phóng (1975-2020), đặc biệt
sau hơn 23 năm tái lập tỉnh (1997-2020), Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã lãnh đạo
quân và nhân dân tỉnh nhà đạt được nhiều thành tựu hết sức quan trọng trên các lĩnh
vực. Từ một tỉnh nằm trong nhóm nghèo nhất nước, đến nay Quảng Nam đã trở
thành tỉnh phát triển khá của miền Trung và trong nhóm các tỉnh, thành phố có đóng
góp ngân sách cho Trung ương; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể,... Đó là
kết quả rất đáng tự hào.
Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc rất quan trọng và rất cần
thiết. Đó không chỉ là sự quan tâm chăm lo cho sự nghiệp cách mạng, vun trồng cái
gốc, để sự nghiệp của cha anh luôn được phát triển, mà còn là tầm nhìn sâu sắc của
Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với hiện tại và tương lai bền vững của nước nhà. Trong
suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành
nhiều công sức và tình cảm cho việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ mai sau, để kế tục sự
nghiệp cách mạng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt niềm tin lớn vào thế hệ thanh niên trong sự
nghiệp đấu tranh cách mạng và xây dựng nước nhà. Người nêu rõ: “Thanh niên là
người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh
một phần lớn là do các thanh niên”. Cũng theo Người: “Thanh niên muốn làm người
chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng
của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”.
Trước lúc đi xa, Người căn dặn Đảng ta: “Đoàn viên và thanh niên ta nói
chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến
thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục, đạo đức cách mạng cho họ, và đào tạo họ
thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội .
Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên phải xung phong trong
mọi công tác, đi trước, làm trước, phải có tinh thần sẵn sàng dấn thân “đâu cần
thanh niên có, đâu khó có thanh niên”; “phải rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh,
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khỏe mạnh thì mới đủ sức để tham gia một cách dẻo dai, bền bỉ những công việc ích
nước lợi dân”, phải đoàn kết chặt chẽ, kiên trì phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thi đua
học tập và lao động sản xuất… để góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc như chỉ dẫn của Người tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đoàn năm
1956.
Thấm nhuần và thực hiện những chỉ dẫn của Người, lớp lớp thế hệ trẻ Việt
Nam đã nỗ lực học tập, lao động, phấn đấu xứng đáng với niềm tin yêu, sự khen
ngợi và kỳ vọng của Người.
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam là dịp để chúng ta
ôn lại lịch sử và truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, anh dũng của Đảng
bộ, quân và dân tỉnh nhà; đồng thời, động viên Đảng bộ, quân và dân ra sức phát
huy thành quả cách mạng, giữ gìn những giá trị thiêng liêng đó, tin tưởng vào sự
nghiệp đổi mới của đất nước, mãi mãi thủy chung, son sắt, một lòng đi theo Đảng,
theo cách mạng và Bác Hồ, luôn phát huy nội lực, phát huy truyền thống cách mạng,
vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm xây dựng Quảng Nam phát triển toàn
diện.
---------------------
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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
***
Số: 04 -NQ/TWĐTN-VP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI
-------------Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, Hội nghị lần thứ sáu Ban
Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã họp từ ngày 21/12 đến ngày 22/12/2019,
tại Thủ đô Hà Nội. Sau khi xem xét và thảo luận các dự thảo văn bản do Ban
Thường vụ Trung ương Đoàn trình, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
QUYẾT NGHỊ
1. Thống nhất thông qua:
- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.
- Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.
Giao cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn, căn cứ ý kiến thảo luận của Ban
Chấp hành Trung ương Đoàn, báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ
Trung ương Đoàn để hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện các
nội dung nêu trên.
2. Thống nhất cho đồng chí Đặng Đình Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh niên, nguyên
Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam thôi tham gia
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
3. Bầu bổ sung: 03 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,
08 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, cụ thể:
- Đồng chí Trần Viết Cường, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tổ
chức Trung ương Đoàn tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.
- Đồng chí Bùi Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí
thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.
- Đồng chí Ngô Thế Hoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí
thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.
- Đồng chí Trịnh Thị Mai Phương, Phó trưởng Ban Quốc tế Trung ương
Đoàn tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
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- Đồng chí Lê Thành Đông, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tham gia Ban Chấp
hành Trung ương Đoàn.
- Đồng chí H’Giang Niê, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk tham gia Ban Chấp
hành Trung ương Đoàn.
- Đồng chí Hoàng Thị Thanh Thúy, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh tham gia
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
- Đồng chí Triệu Văn Thái, Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định tham gia Ban
Chấp hành Trung ương Đoàn.
- Đồng chí Châu Ngọc Lương, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông tham gia Ban
Chấp hành Trung ương Đoàn.
- Đồng chí Trương Thanh Thúy, Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang tham gia
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
- Đồng chí Đậu Bá Tuấn, Bí thư Đoàn Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ
Công an tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
4. Thống nhất cho 03 đồng chí thôi tham gia Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
Đoàn, cụ thể:
- Đồng chí Nguyễn Hà Thảo Chi, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành đoàn Đà Nẵng chuyển công tác (hiện
là Chuyên viên Ban Tổ chức Trung ương Đảng).
- Đồng chí Nguyễn Thành Công, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chuyển
công tác (hiện là Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, kiểm soát nội bộ, Ủy ban Quản lý
vốn Nhà nước tại doanh nghiệp).
- Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Thành
phố Hồ Chí Minh chuyển công tác sang lĩnh vực phong trào (hiện là Trưởng ban
Công nhân lao động, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh).
5. Bầu bổ sung 02 đồng chí tham gia Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn,
cụ thể:
- Đồng chí Đinh Xuân Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban kiểm
tra Trung ương Đảng.
- Đồng chí Nguyễn Phương Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn biểu dương các cấp bộ đoàn, cán bộ,
đoàn viên, thanh niên cả nước đã phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực
phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được những kết quả
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tích cực trong “Năm Thanh niên tình nguyện”. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung
ương Đoàn kêu gọi các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Việt Nam
trong và ngoài nước tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ để
quyết tâm triển khai, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu
công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt
Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI, góp phần thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn.
TM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ THỨ NHẤT
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo);
- Đ/c Trần Quốc Vượng, UV Bộ Chính trị,
Thường trực BBT TW Đảng (để báo cáo);
- Đ/c Trương Thị Mai, UV Bộ Chính trị,
Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận
TW (để báo cáo);
- Văn phòng TW Đảng, Ban Dân vận TW,
Ban Tổ chức TW, Ban Tuyên giáo TW,
Ban Nội chính, UBKT TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch
Nước, Văn phòng Chính phủ;
- BTV các tỉnh, thành uỷ, Đảng uỷ trực
thuộc Trung ương;
- Các đ/c UV BCH TW Đoàn, UV UBKT
TW Đoàn;
- Các ban, đơn vị TW Đoàn;
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Lưu VP.

(Đã ký)

Lê Quốc Phong

