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BẢN TIN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 4/2020 
------------- 

 

1. TIN TỨC, SỰ KIỆN 

------- 

A. Giao ban Bí thư Đoàn cấp huyện năm 2020 

 

Sáng ngày 11/3, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức giao ban Bí thư Đoàn cấp 

huyện với hình thức trực tuyến, đồng chí Phạm Thị Thanh- Bí thư Tỉnh đoàn chủ 

trì. Hội nghị đã bàn nhiều vấn đề quan trọng về triển khai công tác Đoàn và phong 

trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, bên cạnh các ý kiến 

đóng góp xây dựng Bộ tiêu chí thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp 

huyện năm 2020, các đồng chí Bí thư Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã 

có báo cáo nhanh về tình hình tham gia phòng chống dịch tại địa phương. Nhiều cách 

làm mới, hiệu quả trong việc tuyên truyền cũng như chung tay phòng chống Covid-19 

được chia sẻ nổi bật như việc đoàn viên thanh niên thị trấn Hương An may khẩu trang 

phòng chống dịch; đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, Cao đẳng Y tế Quảng Nam 

điều chế dung dịch rửa tay sát khuẩn; các cơ sở Đoàn tại Thành phố Tam Kỳ, huyện 

Nam Giang tuyên truyền bằng loa di động tại các khu đông dân cư; các cấp bộ Đoàn 

phát hàng chục nghìn khẩu trang y tế và hằng trăm nghìn tờ rơi phòng chống dịch cho 

Nhân dân và khách du lịch;…  

 
Giao ban Bí thư Đoàn cấp huyện được tổ chức với hình thức trực tuyến 
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Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã báo cáo tình hình triển khai các hoạt động Tháng 

Thanh niên trong bối cảnh dịch Covid-19; quy mô và tiến độ triển khai các công trình 

Thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ghi nhận và đánh 

giá cao nỗ lực của các cấp bộ Đoàn trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch, đồng 

chí Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các Huyện, Thị, Thành đoàn tiến hành rà soát lại chương 

trình công tác năm 2020 và có sự điều chỉnh phù hợp theo hướng những hoạt động có 

số lượng người tham gia không nhiều, quy mô nhỏ thì có thể tổ chức trước; phát huy tối 

đa vai trò của các đồng chí Bí thư Chi đoàn Thôn, khối phố, Đoàn xã trong triển khai 

các phong trào ở thời điểm hiện nay đồng thời thực hiện hiệu quả việc đi cơ sở theo chủ 

trương “1+2”; Bí thư Tỉnh đoàn cũng định hướng nhiều vấn đề liên quan đến công tác 

phối hợp phòng chống dịch. 

Đổi mới để tăng hiệu quả 

Đây không phải là Hội nghị trực tuyến đầu tiên mà Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức 

từ trước đến nay. Tuy nhiên Hội nghị Giao ban Bí thư Đoàn cấp huyện lần này nhận 

được hưởng ứng tích cực của các đồng chí Bí thư Huyện, Thị, Thành đoàn bởi sự đơn 

giản, gọn nhẹ trong việc triển khai. 

 

 
Điểm cầu chính được đặt tại phòng họp cơ quan Tỉnh đoàn với trang thiết bị 

gọn nhẹ 

 

Điểm cầu chính được tổ chức tại phòng họp Cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Nam chỉ 

với một chiếc laptop và máy chiếu có sẵn, tại các huyện, thị, thành phố các đồng chí 
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tham gia Hội nghị chỉ cần dùng điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính cá 

nhân kết nối internet truy cập vào phần mềm và nhập tài khoản, mật khẩu do Tỉnh đoàn 

cung cấp.  

 

       B. Tháng thanh niên trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 

 

Năm nay, do tình hình dịch Covid-19, các cơ sở đoàn toàn tỉnh không tổ chức lễ 

phát động ra quân, hay khởi động Tháng thanh niên mà bắt tay ngay vào các hoạt động 

cụ thể. Nhiều người trẻ thuộc các lực lượng khác nhau, từ học sinh, thanh niên địa bàn 

dân cư đến công an, biên phòng… đã cùng tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, 

trồng cây xanh, tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, tặng khẩu 

trang, dung dịch khử khuẩn... 

Bắt tay ngay vào việc 

Tổng vệ sinh, bảo vệ môi trường là nội dung được nhiều cơ sở đoàn huyện Đại 

Lộc cùng thực hiện ngay trong những ngày bắt đầu Tháng thanh niên (tháng 3.20202). 

Trong tình hình bãi rác tại Đại Hiệp tạm ngưng tiếp nhận rác, thanh niên nhiều xã tổ 

chức ra quân vệ sinh, thu gom rác tại các điểm công cộng dọc tuyến đường lớn.  
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Phát tờ rơi hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại chợ Đại Cường (Đại Lộc) 
 

Tại Bắc Trà My, các bạn trẻ đã chia thành từng nhóm, phối hợp cùng đội ngũ y 

bác sĩ của huyện tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút 

corona gây ra cho các hộ kinh doanh tại chợ Bắc Trà My và nhân dân trên địa bàn thị 

trấn Trà My. Đồng loạt tuyên truyền hạn chế sử dụng bao ny lon, đồ nhựa dùng một lần; 

đổi rác thải nhựa để lấy đồ gia dụng và cây xanh. 

Trong khi đó, tại Điện Bàn, hơn 2.000 cây xanh đã được trồng tại các khu di tích 

lịch sử cách mạng, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tuyến đường văn minh đô thị. 

Các bạn trẻ cũng đến nhà trao tận tay thẻ bảo hiểm y tế cho một số người già; tổ chức 

tư vấn, khám bệnh miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. 

Trong chuỗi công việc đã xác lập, các cơ sở đoàn còn chung tay giải quyết nhiều 

câu chuyện cuộc sống. Những đội hình tri thức trẻ sẽ ra quân chương trình tư vấn thủ 

tục hành chính, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; những đội hình tình nguyện xung 

kích vì an sinh xã hội về các đơn vị kết nghĩa, biên giới, hải đảo... Hai công trình thanh 

niên được thực hiện và đang nhận phản hồi tốt từ cộng đồng và sẽ làm tiếp trong Tháng 

thanh niên này là thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời và xây dựng điểm vui 

chơi, khu vui chơi cho thiếu nhi. 

“Xoay trở”  trong mùa dịch 
Năm nay cũng là dịp đại hội đảng các cấp nên Tháng thanh niên là hoạt động 

trọng tâm, xuyên suốt trong năm để các cấp bộ đoàn toàn tỉnh triển khai các hoạt động 

chào mừng đại hội Đảng như: phát triển đảng viên, đoàn viên mới, xây dựng lực lượng, 

diễn đàn đối thoại với cấp ủy đảng, góp ý văn kiện, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm... 

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh, đảm bảo an toàn cho cộng đồng, tránh 

tập trung đông người là ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo của Tỉnh đoàn, trong bối cảnh 

dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay. 

“Diễn biến dịch Covid-19 như chúng ta đều biết là còn phức tạp và khó lường. 

Do vậy, các cơ sở đoàn phải chủ động điều chỉnh nội dung, hình thức, phương thức hoạt 

động trong Tháng thanh niên sao cho phù hợp; tập trung triển khai các công việc cụ thể 

theo 7 nội dung trọng tâm trong kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Tăng cường 

tối đa vai trò của bí thư chi đoàn thôn, khối phố và vai trò đi cơ sở, nắm bắt tình hình 

theo chủ trương 1+2 đối với cán bộ tỉnh đoàn, huyện đoàn. Chúng tôi cũng khuyến khích 

các đơn vị tổ chức các hình thức tuyên truyền online, tư vấn trực tuyến và qua mạng xã 

hội” - chị Phạm Thị Thanh nói. 

Tỉnh đoàn cũng yêu cầu các đơn vị đảm bảo công tác phòng chống dịch cho đoàn viên 

thanh niên trong quá trình tham gia các hoạt động, như yêu cầu đeo khẩu trang, sử dụng 

nước sát khuẩn tẩy trước, trong và sau quá trình tham gia hoạt động. Cùng với đó tiếp 

tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch bệnh. Nếu phát hiện các 

trường hợp nghi ngờ mắc bệnh phải kịp thời thông báo với cơ quan chức năng, có 

phương án đảm bảo an toàn. 
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Bí thư Thành đoàn Tam Kỳ - anh Võ Thanh Cung cho biết, ngoài việc tuyên 

truyền, hướng dẫn, phát khẩu trang miễn phí tại các nơi tập trung đông người, Thành 

đoàn còn hướng đến nhóm đối tượng ít có điều kiện hơn trong thực hiện biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19 như các mái ấm, trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật, khu 

nhà trọ công nhân... Hơn 2.000 khẩu trang và 100 bình chứa nước rửa tay sát khuẩn sẽ 

được tặng tận tay cho người dân. 

 

C. Sôi nổi Ngày Đoàn viên năm 2020 

 

Đối với cấp tỉnh: Với chủ đề  “Tuổi trẻ Quảng Nam tự hào tiến bước dưới cờ 

Đảng”. Ngày đoàn viên cấp tỉnh năm nay được tổ chức theo hướng linh hoạt, không tập 

trung đông người để đảm bảo phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19.Chương 

trình diễn ra với các nội dung như : Trao tặng quà, cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn 

và dán poster tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại nhà cho các hộ dân làng thanh 

niên lập nghiệp Thạnh Mỹ; trao tặng công trình bồn rửa tay, khu vui chơi trẻ em từ nhà 

tài trợ Công ty Honda Việt Nam cho một số điểm trường thuộc trường Tiểu học Thạnh 

Mỹ…Cũng trong hoạt động, Thường trực Tỉnh đoàn đã đến thăm các mô hình thanh 

niên phát triển  kinh tế tại Làng; BCH Đoàn Thị trấn Thạnh Mỹ đã trao quyết định thành 

lập Chi đoàn Làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ và ra mắt BCH Chi đoàn lâm thời 

gồm 5 đồng chí, anh Nguyễn Đức Thái- đội viên Làng thanh niên lập nghiệp được chỉ 

định làm Bí thư Chi đoàn lâm thời. 
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Ra mắt BCH Chi đoàn lâm thời Làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ 

 

Dịp này, Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn cũng đã khánh thành và bàn giao công trình 

thanh niên Khu vui chơi trẻ em “Hành trình thứ hai của lốp xe” và công trình nước sạch 

cho Làng Thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ. Cùng ngày, Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn 

cũng đã hoàn thành và bàn giao công trình thanh niên khu rửa tay tái chế từ lốp xe cho 

khu dân cư thôn Azal, xã kết nghĩa Mà Cooih, huyện Đông Giang 

Đối với cấp huyện: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành hướng dẫn số 33-

HD/TĐTN-TCKT ngày 28/2/2020 về việc Tổ chức Ngày đoàn viên với chủ đề “Tuổi 

trẻ Quảng Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” năm 2020 đến các cơ sở Đoàn trên địa 

bàn tỉnh, thời gian từ ngày 15/3-26/3/2020, với đối tượng chủ yếu là đoàn viên tại các 

nơi ít có điều kiện tham gia sinh hoạt Đoàn hoặc chưa có tổ chức Đoàn. Trước tình hình 

diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cơ sở Đoàn đã có nhiều cách làm thiết thực, 

phù hợp với tình hình tại địa phương như: Dâng hoa, viếng hương tại Đền tưởng niệm 

các Anh hùng Liệt sỹ; thăm quan các địa chỉ đỏ, khu di tích tại địa phương; tổ chức Bữa 

cơm đoàn viên tại nhà Mẹ VNAH; gặp mặt nhân chứng lịch sử tuyên truyền phòng, 

chống dịch và hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI, cấp phát khẩu trang, 
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nước rửa tay cho đoàn viên, nhất là đoàn viên thanh niên tại các khu công nghiệp…Toàn 

tỉnh có 21/23 đơn vị huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức, chỉ đạo cơ sở Đoàn 

tổ chức Ngày đoàn viên năm 2020 với hơn 1.200 Đoàn viên tham gia.  

 

D. Tỉnh đoàn tổ chức dâng hoa tri ân tại Di tích Cây Thông Một 

 

 

Sáng ngày 24.3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức dâng hoa tri ân tại Di tích Cây 

Thông Một (khối phố Tân Thanh, phường Tân An, TP.Hội An). 

 

Cách đây tròn 90 năm, đêm 28.3.1930, là thời khắc có ý nghĩa lịch sử cho chặng 

đường đấu tranh mới và địa điểm Cây Thông Một cũng trở thành chứng tích cho sự ra 

đời của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Cũng chính tại nơi đây, ngày 1.5.1930, tờ báo Lưỡi 

Cày - Tiếng nói của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ra số đầu tiên, góp phần tuyên truyền 

đường lối cách mạng của Đảng. 

 

 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức dâng hoa tri ân tại Di tích Cây Thông Một. 

 

Ngày nay, Di tích lịch sử Cây Thông Một đã trở thành “địa chỉ đỏ” nhằm giáo 

dục lý tưởng cách mạng, giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thế hệ trẻ. Tại buổi lễ, đại 

diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và đoàn viên thanh niên TP. Hội An đã dâng hoa, thành 

kính tri ân công lao đối với các bậc tiền bối và thế hệ cha anh đi trước. 

* Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình giao lưu, tiếp lửa 

truyền thống tại nhà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Đại tá Phạm Tấn Kịp (Hội 

An). Đại tá Phạm Tấn Kịp có hơn 40 năm phục vụ trong môi trường quân đội, ông từng 

tham gia chiến đấu trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và tham gia quân tình 

nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia; được phong tặng danh hiệu Anh 

hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1978, khi vừa tròn 26 tuổi. 
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Quảng Nam: “Áo xanh hành động” chung tay đẩy lùi Covid-19 

Để chung ta phòng chống dịch Covid 19, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Nam 

đã phát động chương trình “Áo xanh hành động” đến cán bộ Đoàn các cấp trong 

toàn tỉnh nhằm đồng hành, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. 

 

 

Thường trực Tỉnh Đoàn đóng góp kinh phí thực hiện chương trình “Áo xanh hành 

động”. 

Theo đó, từ ngày 16/3-20/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tổ chức đợt vận động 

đóng góp trong đội ngũ cán bộ Đoàn trong tỉnh. Việc vận động tại cơ quan Tỉnh Đoàn 

được triển khai đầu tiên đầu tiên trong đội ngũ cán bộ Đoàn toàn tỉnh đồng thời, Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn có trách nhiệm vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường 

quân góp phần chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch. 

Từ nguồn kinh phí vận động được, Tỉnh Đoàn sẽ làm việc với các nhà sản xuất nguyên 

vật liệu để mua hàng với giá ưu đãi và giao cho các đơn vị Tổ chức Đoàn có khả năng 

điều chế dung dịch sát khuẩn để tạo nguồn cung cấp cho các địa phương, đồng thời lên 



            TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM  

  
 

BẢN TIN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 4/2020                                                                                     TRANG  | 10 

 

kế hoạch phân bổ hợp lý, kịp thời và trực tiếp, tận tay đến bà con nhân dân và các đơn 

vị đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Đây là việc làm hoàn toàn tự nguyện của các đồng chí cán bộ Đoàn, qua đó phát huy 

tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thực hiện tốt hơn nữa các biện pháp phòng 

chống đại dịch Covid-19; Chương trình cũng là một phần tình cảm, sự chia sẻ, trách 

nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội với cộng đồng và toàn xã hội trong bối cảnh 

dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

 

 

 

E. Hai thủ lĩnh thanh niên Quảng Nam nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng 

năm 2020 

 

Hội đồng xét tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn đã quyết 

định lựa chọn 82 cá nhân là cán bộ đoàn tiêu biểu, đoàn viên xuất sắc toàn quốc để 

tuyên dương và trao giải thưởng năm nay. 
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Phan Văn Đức- Bí thư Đoàn thôn Châu Lâm (Bình Trị, Thăng Bình) trong 

một chuyến thiện nguyện. 

 

Năm 2020, Quảng Nam có 02 thủ lĩnh thanh niên vinh dự được nhận giải thưởng 

lần này, đó là anh Phan Văn Đức - Bí thư Chi đoàn thôn Châu Lâm, xã Bình Trị, huyện 



            TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM  

  
 

BẢN TIN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 4/2020                                                                                     TRANG  | 12 

 

Thăng Bình và em Phạm Gia Huy- Bí thư chi đoàn lớp 12 chuyên Tin, trường THPT 

chuyên Nguyễn Bình Khiêm, tỉnh Quảng Nam. 

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh trao tặng Bí thư Chi đoàn; Phó Bí thư, Bí thư Đoàn cấp cơ sở; cán bộ trực 

tiếp làm công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện có thành tích xuất sắc 

trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; có 

nhiều ý tưởng, sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả. 
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II. SỔ TAY NGHIỆP VỤ 

--------- 

A. Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh  

Covid-19 

Ngày 24/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam ban hành công văn số 

785-CV/TĐTN-TG ngày 24/3/2020 về Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; theo đó đề nghị các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực 

thuộc tiếp tục triển khai các giải pháp như sau: 

1. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh 

niên và nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, trong 

việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng. 

2. Nắm bắt kịp thời, chính xác thông tin về tình hình dịch bệnh, không gây 

hoang mang, dao động cho nhân dân; lên án các hành vi tung tin, bịa đặt gây ảnh 

hưởng tiêu cực trong phòng, chống dịch, đặc biệt quán triệt, tuyên truyền, nhắc nhở, 

chấn chỉnh ĐVTN trong việc đưa tin sai, không đúng sự thật trên mạng xã hội. Các 

trang thông tin điện tử, mạng xã hội của huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc 

tăng cường tuyên truyền, đăng tải thông tin đầy đủ, chính xác, chính thống. 

3. Vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân thực hiện nghiêm việc khai báo 

và kiểm tra y tế ở cơ sở, cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nơi lưu 

trú, cách ly tại nơi làm việc, nơi cư trú theo quy định. Triển khai mạnh mẽ, rộng khắp 

chủ trương khai báo y tế toàn dân tự nguyện; đến từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn 

giúp người dân thực hiện khai báo y tế. Xem đây là công việc cần sự vào cuộc quyết 

liệt, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự nhanh nhạy của tuổi trẻ. 

4. Phát huy những kết quả đã đạt được, các cơ sở Đoàn chủ động, tích cực phối 

hợp các ngành, đoàn thể liên quan nhằm tham gia các hoạt động phòng, chống dịch tại 

địa phương, đơn vị. Trong quá trình tổ chức thực hiện luôn bám sát và nghiêm túc tuân 

thủ sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại địa 

phương, đơn vị. 

5. Củng cố, thành lập các đội hình thanh niên xung kích phản ứng nhanh làm 

nhiệm vụ tuyên truyền, triển khai các hoạt độngphòng chống dịch bệnh và hỗ trợ chính 

quyền địa phương trong các nhiệm vụ phòng chống dịch khi cần thiết. 

6. Thường xuyên báo cáo kết quả tuyên truyền và tổ chức hoạt động phòng chống 

dịch bệnh tại đơn vị về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam.  
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B. Triển khai 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh năm 2020 
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Ngày 20/3/2020 , Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam ban hành công văn số 

782 CV/TĐTN-BTG “V/v triển khai 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020”, theo đó đề nghị các đơn vị triển khai thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nội dung sau: 

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung chuyên đề: “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng tổ chức 

Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” trong 100% cán bộ Đoàn 

và chuyên đề  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 

với tu dưỡng đạo đức suốt đời” trong 100% đoàn viên, thanh niên”. Phấn đấu triển khai, 

kết thúc việc học tập chuyên đề trước tháng 7/2020. 

2. Chủ động lựa chọn hình thức học tập, tuyên truyền phù hợp với cán bộ đoàn, 

đoàn viên, thanh niên ở các khối đối tượng, địa bàn khác nhau; đưa nội dung chuyên đề 

vào đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” gắn với các hoạt 

động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Việc 

học tập phải đi đôi với làm theo Bác thông qua việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của 

từng tập thể, cá nhân, là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ đoàn và đoàn 

viên hàng năm. 

3. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cung cấp, giới thiệu các ấn phẩm tuyên truyền như 

video clip, infographic… phục vụ việc học tập, tuyên truyền thông qua các trang mạng 

xã hội, website của Tỉnh đoàn. Đề nghị các đơn vị chủ động đăng tải và tuyên truyền đến 

đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên. 
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3. KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 

-------- 
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IV. NHỮNG NGÀY LỄ LỚN VÀ NGÀY KỶ NIỆM TRONG THÁNG 4 

------ 

- 10/3 (âm lịch): Ngày giỗ tổ Hùng Vương 

 

 

 

- 07/4/1907: Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 
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- 25/4/1976: Ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước 

 
- 27/4/1998: Ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 
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- 30/4/1975: Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

 


















