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BẢN TIN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 5/2020 
------------- 

I. ĐIỂM TIN: 

1. Quảng Nam hỗ trợ trang thiết bị y tế giúp huyện Đắc Chưng phòng chống dịch 

Covid-19 

 

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng 

chống dịch Covid-19 cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã tham dự 

và trao tặng trang thiết bị y tế giúp huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào) phòng 

chống dịch Covid-19, tại cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc. Trong chương 

trình, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã trao tặng 1000 khẩu trang, 40 lít dung dịch rửa 

tay sát khuẩn cho huyện Đắc Chưng để phục vụ công tác phòng chống dịch . Đây 

là những sản phẩm từ chương trình “Áo xanh hành động” do Tỉnh đoàn Quảng 

Nam triển khai từ giữa tháng 3/2020. Dịp này, Tỉnh đoàn cũng đã trao tặng  máy 

rửa tay sát khuẩn tự động; tủ sách Bác Hồ với Thanh niên; một số nhu yếu phẩm; 

khẩu trang cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang. 
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2. Tuổi trẻ Quảng Nam tiếp sức “biên ải” chống dịch 

 

Đồng chí Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo BCH Bộ đội Biên 

phòng tỉnh đánh giá cao hiệu quả của thiết bị Tỉnh đoàn Quảng Nam tặng các chốt. 

Vượt gần 200km  mà phần nhiều là đồi núi quanh co  và hơn  một giờ đi bộ 

băng rừng, những món quà từ Tỉnh đoàn Quảng Nam đã được đồng chí Phạm Thị 

Thanh- Bí thư Tỉnh đoàn cùng đồng chí Lê Quang Quỳnh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn 

trao tận tay các chiến sĩ Biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 tại chốt kiểm soát trên tuyến biên giới Việt-Lào tại huyện Nam Giang. Để 

thuận lợi hơn trong công tác thông tin, liên lạc, sinh hoạt ăn ở. Tỉnh đoàn Quảng 

Nam đã trao tặng các chốt trực các thiết bị lưu trữ điện từ năng lượng mặt trời. Ngoài 

thắp sáng cho chốt trực, thiết bị này còn có thể dùng để sạc pin điện thoại và nhiều 

thiết bị điện khác. Động viên cán bộ chiến sĩ xa gia đình đang “căng mình” thực 
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hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại tuyến biên giới. Tỉnh đoàn- Hội đồng Đội tỉnh 

cũng đã trao tận tay các bức thư của các em đội viên tại nhiều địa phương trong tỉnh 

đến các “Chú bộ đội Biên phòng”. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn đã trao nhiều vật dụng 

thiết yếu để hỗ trợ cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ cũng như nâng cao đời sống văn 

hóa tinh thần cho các chiến sĩ. 

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh- Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Lê Quang Quỳnh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn 

trao nhiều vật dụng thiết yếu để hỗ trợ cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ cũng như nâng cao đời sống 

văn hóa tinh thần cho các chiến sĩ. 

3. Giao ban Bí thư Đoàn cấp huyện. 

Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa tổ chức giao ban Bí thư Đoàn cấp huyện với hình thức trực 

tuyến nhằm đánh giá kết quả triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên, công tác tham 

gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương, đơn vị đồng thời thảo luận, thống 

nhất một số nội dung công tác thời gian đến. Bí thư Tỉnh đoàn- đồng chí Phạm Thị Thanh 

chủ trì buổi giao ban. 

Tháng Thanh niên năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các 

cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh không tổ chức Lễ ra quân mà thay vào đó tập trung triển khai 

các hoạt động cụ thể tham gia phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các xã về đích nông thôn 
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mới, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các hoạt động chăm 

lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và an sinh xã hội. Hình thức tổ chức hoạt động đã có sự đổi mới, 

sáng tạo, linh động phù hợp tình hình địa phương, đơn vị . Hỗ trợ Nhân dân, chung tay 

cùng các cấp, các ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là trọng tâm xuyên suốt nhiều 

hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp trong thời gian qua.  

 

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã công bố quyết định khen thưởng Tháng Thanh niên 

cho 9 tập thể, 9 cá nhân và 6 mô hình tiêu biểu, sáng tạo đồng thời khen thưởng 7 công 

trình thanh niên dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. 

4. Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam lắp đặt máy “ATM” gạo nghĩa 

tình. 
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“ATM” gạo là một ý tưởng sáng tạo đầy tính nhân văn đang được triển khai tại nhiều địa 

phương trên cả nước. Tại Quảng Nam, đã có 04 máy ATM gạo được Tỉnh đoàn, Hội LHTN 

Việt Nam tỉnh Quảng Nam phối hợp lắp đặt giúp bà con Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn 

giữa tình hình dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp. Các máy được lắp đặt tại 

Thị trấn Núi Thành, xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành) và 2 máy được lắp đặt tại Thành phố 

Tam Kỳ. 
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Cũng trong chương trình, 200 phần quà gồm gạo và một số nhu yếu phẩm đã được Tỉnh 

đoàn Quảng Nam và Công ty CP Đầu tư Năng lượng Quảng Thuận gửi đến những người 

dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã miền núi Tam Sơn và Tam Thạnh -những nơi vì điều 

kiện đường sá xa xôi mà bà con không đến được “ATM”.  

Với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”, những hoạt động của các cấp bộ Đoàn tỉnh 

Quảng Nam đã và đang lan tỏa yêu thương, thể hiện tinh thần tình nguyện xung kích trong 

việc giúp đỡ, hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, viết nên những câu chuyện đẹp về tình người giữa mùa dịch. 

5. Đến từng ngõ gõ từng nhà hướng dẫn khai báo y tế.  

Sáng ngày 25/3/2020, phát biểu tại cuộc làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu, huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của đoàn 

viên, thanh niên tham gia các hoạt động phòng chống dịch, nhân rộng các mô hình hay, 

cách làm hiệu quả, vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ phòng chống dịch. “Không chỉ 6,3 

triệu đoàn viên tham gia khai báo y tế tự nguyện một cách tốt nhất mà còn giúp người dân 

khai báo y tế”, Thủ tướng đã nêu rõ. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Ban thường vụ 

Tỉnh đoàn Quảng Nam đã khẩn trương triển khai việc khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI.  
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Theo đó, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, 

thanh thiếu niên và người dân; đồng thời  tiến hành đăng tải các sản phẩm tuyên truyền về 

ý thức và cách thức phòng, chống dịch Covid - 19, tầm quan trọng của việc khai báo sức 

khỏe tự nguyện, hướng dẫn quy trình khai báo y tế và cập nhật thông tin qua ứng dụng 

NCOVI trên website, fanpage của Đoàn, Hội, Đội. Trước khi có chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội,  với phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà 

từng người”, đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Nam đã đồng loạt ra quân mạnh mẽ việc hỗ 

trợ, hướng dẫn người dân khai báo y tế. Để hạn chế tập trung đông người, các bạn đoàn 

viên thanh niên chia thành nhiều nhóm nhỏ đến từng nhà hỗ trợ người dân, đặc biệt là các 

gia đình chính sách, người già, người có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế trong tiếp nhận 

thông tin thực hiện khai báo y tế. 

 

6. Vận động cán bộ, hội viên, thanh niên hiến máu tình nguyện 
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Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản vận 

động cán bộ, hội viên, thanh niên hiến máu tình nguyện nhằm hưởng ứng thư kêu 

gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân “Ngày toàn dân hiến 

máu” 07/4/2020 đồng thời hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. 

 

Tuổi trẻ Đông Giang tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh chụp năm 2019. 

 

Theo đó, Ban Thư ký UBH tỉnh yêu cầu mỗi cán bộ, hội viên tích cực tham gia truyền 

thông, đặc biệt là truyền thông qua mạng xã hội, báo chí và truyền hình về ý nghĩa cao đẹp 

của hiến máu tình nguyện đồng thời kêu gọi cán bộ, hội viên, thanh niên tham gia hiến 

máu cứu người nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trong thời gian phòng, chống dịch 

Covid-19.  

 

Bên cạnh đó chỉ đạo các cơ sở Hội phát động tháng cao điểm hưởng ứng thư kêu gọi hiến 

máu và hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2020) trong thời 

gian từ ngày 19/4 - 19/5/2020, tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị để 

phối hợp với ngành y tế và Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tổ chức tối thiểu 

01 ngày hiến máu tình nguyện từ ngày 19/4 - 19/5/2020 tại địa phương, đơn vị mình. Hoạt 

động hiến máu phải thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, đảm bảo an 
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toàn, phân bổ thời gian, chia giờ hợp lý cho người hiến máu, tránh tập trung đông người.

  

 

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN 

Việt Nam tỉnh kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên khoẻ mạnh, có đủ sức khoẻ hãy 

tham gia hiến máu thể hiện tinh thần, trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng, xã hội, 

thể hiện tinh thần tiên phong của thanh niên trong hoạt động hiến máu tình nguyện, đặc 

biệt là trong thời gian cả nước cùng chung tay để phòng, chống dịch Covid-19. 

 

7. Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” 

Từ ngày 15/4/2020 đến ngày 30/6/2020, Trung ương Đoàn - Hội đồng Đội Trung 

ương tổ chức cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” dành cho đội 

viên, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam trong và ngoài nước chào mừng 130 năm ngày 

sinh Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2020). 

  

  

 

  

Cuộc thi là dịp để thiếu nhi Việt Nam tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Bác 

Hồ, thể hiện lòng kính yêu đối với Bác, từ đó khích lệ các em thi đua học tập và làm theo 

5 điều Bác dạy bằng những hành động, việc làm cụ thể, đặc biệt trong học tập và rèn luyện 

để xứng đáng trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. 

Cuộc thi được tổ chức dưới 3 hình thức: thi vẽ tranh với chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi - 

Thiếu nhi với Bác Hồ”, thi viết với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam làm theo 5 điều Bác Hồ 
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dạy” và thi trắc nghiệm trên máy tính tìm hiểu những sự kiện, địa danh, câu chuyện gắn 

với Bác Hồ... 

Mỗi nội dung thi đều được chia thành 2 bảng: bảng Tiểu học (từ 06 tuổi đến dưới 11 tuổi) 

và bảng Trung học cơ sở (từ 11 tuổi đến dưới 15 tuổi). Các bạn nhỏ có thể tham gia một 

nội dung hoặc cả ba nội dung của cuộc thi. 

Ở nội dung thi viết, các em có thể sáng tác thơ, văn hoặc tuỳ bút  thể hiện suy nghĩ, tình 

cảm của thiếu nhi với Bác Hồ, những việc làm tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy. 

Nội dung thi trực tuyến được tổ chức theo 2 vòng trên 

website http://BacHovoithieunhi.vn theo hình thức trắc nghiệm với các câu hỏi dưới hình 

thức câu hỏi chữ, câu hỏi hình ảnh, câu hỏi tiếng, câu hỏi video. Kết thúc vòng loại, 130 

thí sinh xuất sắc nhất mỗi Bảng sẽ dành quyền tham dự Vòng chung kết dự kiến diễn ra 

vào sáng ngày 30/6/2020. 

Được biết, giải thưởng cuộc thi ngoài tiền mặt, quà tặng và Bằng khen của BCH Trung 

ương Đoàn, các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba còn được tham gia hành trình về quê hương 

Bác Hồ tại Nghệ An để trực tiếp tìm hiểu về gia đình và tuổi thơ của Bác. 

  

Thí sinh tham gia thi vẽ tranh và thi viết sẽ gửi bài viết và ảnh chụp bức tranh về địa chỉ 

email: BacHovoithieunhi@gmail.com hoặc fanpage: Facebook.com/hoidongdoitw. 

Ngoài ra, thí sinh có thể gửi trực tiếp về BTC theo địa chỉ: Hội đồng Đội Trung ương - số 

62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài bì thư ghi rõ: Tranh vẽ tham dự Cuộc thi “Bác 

Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”. 

 

8. Phóng sự ảnh: Xung kích nơi tuyến đầu. 

Cùng với các lực lượng chức năng, những ngày này, đoàn viên, thanh niên Quảng 

Nam không ngại vất vả, tình nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng, hướng dẫn người 

dân khai báo y tế tại các trạm kiểm tra y tế, phòng chống Covid-19- tuyến đầu 

chống dịch với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Hình ảnh 

những “chiến sĩ áo xanh tình nguyện” đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong mắt 

Nhân dân. 

http://bachovoithieunhi.vn/


            TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM  

  
 

BẢN TIN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 5/2020                                                                                     TRANG  | 12 

 

Dưới cái nắng nóng của trưa hè tháng 4, xung quanh không một bóng cây, trong 

những nhà bạt dã chiến được dựng tại những khu vực cửa ngõ ra vào của tỉnh, các 

bạn đoàn viên thanh niên và lực lượng chức năng đang làm hết sức mình để hạn 

chế  dịch bệnh lây lan 
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Hướng dẫn người dân từ các tỉnh, thành phố khác khai báo y tế trước khi vào Quảng 

Nam một cách nhanh chóng, thuận lợi và đảm bảo quy định là việc làm thường xuyên 

của các bạn đoàn viên thanh niên. 
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Bên cạnh đó, tại một số trạm do các huyện, thị xã, thành phố thành lập, các bạn đoàn 

viên thanh niên hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt cho người dân. 
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Đoàn viên thanh niên thị xã Điện Bàn đang hỗ trợ lực lượng chức năng ghi lại biển 

số các xe ôtô vào tỉnh tại trạm Điện Ngọc 
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Bí thư Tỉnh đoàn-Phạm Thị Thanh đến thăm, động viên và trao nhiều dụng cụ phòng 

chống dịch cho thanh niên tình nguyện tại tuyến đầu kiểm soát dịch. Cùng đi có đồng 

chí Hoàng Văn Thanh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn 
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Đồng chí cũng đề nghị tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho thanh niên tình 

nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Trong ảnh: Chị Phạm Thị 

Thanh đang tặng găng tay chống nắng cho một nữ tình nguyện viên. 
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Nhiều đoàn viên thanh niên có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ đã xung 

phong đến các trạm để hỗ trợ giao tiếp với người nước ngoài. 
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Các thanh niên tình nguyện ăn vội bữa cơm trưa để quay lại làm nhiệm vụ 
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Không quản ngày đêm, các đội hình thanh niên xung kích luôn túc trực cùng lực 

lượng chức năng để thực hiện công tác phòng chống dịch. 
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Sự nhiệt tình và trách nhiệm cùng sự hỗ trợ nhanh chóng của các bạn đoàn viên 

thanh niên Quảng Nam là điều mà nhiều tài xế xe đường dài ghi nhận 
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Và những câu chuyện vô cùng đẹp về tấm lòng của bà con Nhân dân tiếp sức cho 

những ca trực đêm tại các trạm. 

  

Từ những đoàn viên thanh niên đang công tác trong lực lượng Quân đội, Biên phòng , 

Công an, Dân phòng, Y tế cho đến các thanh niên tình nguyện trong đội hình xung kích 

phòng chống dịch bệnh trên địa bàn dân cư, những giáo viên, sinh viên ngoại ngữ với 

chuyên môn của mình... đã và đang xung phong lên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh. 

Những việc làm hành động của họ một lần khẳng định tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ 

Quảng Nam đối với cộng đồng.  

  

9.  

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 
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I. Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 

 

Thủ tướng chỉ thị tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong 

tình hình mới 

Chỉ thị nêu rõ: 

Dịch bệnh COVID-19 đã lan rộng trên toàn thế giới, làm hàng triệu người mắc, hàng trăm 

ngàn người tử vong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế - xã hội trên phạm 

vi toàn cầu. Sau 3 tuần thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước đã phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch, 

tiếp tục kiểm soát, hạn chế tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng, điều trị khỏi đa số người 

mắc và chưa có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy 

cơ bùng phát vẫn ở mức cao, ảnh hưởng xấu đến kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân. 

Nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời khởi động lại và tiếp 

tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, phương châm: 

a) Thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như 

chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ 

luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ. Đồng thời thực hiện mục tiêu tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết 

việc làm với sự quản lý cụ thể của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

với các điều kiện cụ thể; 
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b) Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch; 

c) Kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, 

khoanh vùng, dập dịch đồng thời với việc làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người 

tử vong; phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; 

d) Được nới lỏng các biện pháp hạn chế để phục vụ phòng, chống dịch đã thực hiện phù 

hợp với diễn biến dịch bệnh; khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trên cơ sở bảo đảm 

kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô 

thị lớn. 

2. Các Bộ, cơ quan liên quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ 

đạo thực hiện các biện pháp: 

a) Người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu 

trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người tại 

nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; 

b) Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập 

trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. 

c) Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi, 

giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường…) và các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ khác theo quyết định hoặc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

d) Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, 

cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn…) trừ các cơ sở nêu tại điểm c mục 2 trên đây, khu tập 

luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực 

hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho nhân 

viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ 

sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc. 

đ) Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại, 

nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn 

của Bộ Giao thông vận tải như: hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ 

phương tiện, xà phòng, dung dịch sát khuẩn để rửa tay cho hành khách. 

Riêng đối với vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, áp dụng các biện pháp phù 

hợp đặc thù ngành hàng không, bảo đảm an toàn cho hành khách, ngăn ngừa lây nhiễm 

dịch bệnh. 

e) Giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể 

bảo đảm không tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp học 

trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh. 

g) Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch cho công nhân, người lao động. 
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h) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án 

làm việc cho cơ quan đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên; 

không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không để đình trệ công 

việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ 

công phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ 

chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các biện pháp phòng, 

chống lây nhiễm như: đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách; thực hiện giám sát về 

y tế; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng. 

3. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh đối với 

từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đề xuất của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19. 

4. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngoài chỉ đạo thực hiện các biện 

pháp quy định tại mục 2 nêu trên, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch tương ứng với các mức nguy cơ, bảo đảm các yêu cầu sau: 

a) Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, địa bàn có nguy cơ cao tiếp tục thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

b) Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nguy cơ: 

- Khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch. 

- Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, 

bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc. 

c) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mức nguy cơ thấp: 

- Tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, 

bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc. 

d) Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan xác định phạm vi khu 

vực nguy cơ cao trên địa bàn và chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Bộ Y tế tập trung chỉ đạo: 

a) Kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch; ứng dụng công nghệ 

thông tin để tìm kiếm, xác định các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm. 

b) Tổ chức phân luồng, phân tuyến điều trị hợp lý ngay từ khâu tiếp đón bệnh nhân, phòng 

ngừa lây nhiễm tại các cơ sở y tế, bảo đảm an toàn đối với cán bộ y tế, người tham gia 

phòng, chống dịch, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, các đối tượng yếu thế. 

c) Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải. 
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6. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm 

việc hạn chế nhập cảnh; kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh; tất cả các trường hợp được 

nhập cảnh phải thực hiện cách ly theo quy định. 

7. Các Bộ: Quốc phòng, Y tế, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan 

tiếp tục tổ chức tốt việc thực hiện cách ly, cải thiện điều kiện sinh hoạt tại các cơ sở cách 

ly tập trung. 

8. Các Bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an 

toàn tại các cơ sở và hoạt động thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý. 

9. Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, 

Công Thương, Văn phòng Chính phủ chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin 

trong khám bệnh, chữa bệnh, làm việc, học tập trực tuyến, thương mại điện tử, thanh toán 

không dùng tiền mặt và thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công, thúc đẩy xây dựng 

Chính phủ điện tử và kinh tế số. 

10. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy 

mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã 

hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm 

hoặc có hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch, kể cả xử lý hình sự (nếu có). 

11. Các Bộ, cơ quan liên quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ 

đạo thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó: 

a) Bộ Công Thương, các bộ, ngành liên quan tập trung, khẩn trương thúc đẩy việc ký kết 

các hợp đồng xuất khẩu với các nước EVFTA; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết, 

hàng hóa, nhất là các hàng hóa có lợi thế và tiềm năng xuất khẩu để triển khai ngay sau 

khi các nước dỡ bỏ phong tỏa, mở cửa trở lại. 

b) Tiếp tục rà soát, bảo đảm nguồn cung và vận chuyển, cung ứng nguyên vật liệu đầu vào 

cho sản xuất, xuất khẩu. 

c) Thúc đẩy phát triển thị trường nội địa, có các biện pháp kích cầu, đẩy mạnh tiêu dùng, 

nhất là thương mại điện tử, hệ thống bán lẻ, đảm bảo đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân 

trong mọi tình huống; dần từng bước mở lại du lịch nội địa. 

d) Chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án khởi động lại các hoạt động kinh tế - xã hội, 

đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng, chống dịch. 

12. Các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội 

theo đúng Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, 

đúng đối tượng. 

13. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền 

các cấp tăng cường vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, 

chống dịch. 
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14. Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức đơn vị, cá 

nhân có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này./. 

II. Tỉnh đoàn Quảng Nam ban hành kế hoạch số 180-KH/TĐTN-TG, ngày 

29/4/2020 về Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) , nội dung cụ thể như sau: 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn nhằm giúp đoàn viên, thanh 

thiếu nhi nhận thức sâu sắc, toàn diện về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những tư tưởng của Người đối với sự nghiệp chăm lo, giáo 

dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng 

của Đảng, của dân tộc Việt Nam, phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế.  

2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi; biểu dương, 

khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện tốt việc học tập và làm theo 

Bác.  

3. Các hoạt động cần đảm bảo sáng tạo, an toàn, thiết thực, hiệu quả; có tác dụng 

giáo dục sâu sắc; tạo sự ủng hộ, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, 

thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.  

II. NỘI DUNG  

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi về 

cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh  
- Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự hào tuổi 

trẻ thế hệ Bác Hồ” (tháng 4 - 5/2020) với các nội dung như: tìm hiểu về thân thế, cuộc đời 

và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân và tôn vinh những cống 

hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với 

phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế. 

- Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Bác Hồ với thanh niên - Thanh niên 

với Bác Hồ”, qua đó giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc và thấm nhuần những 

tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ 

trẻ; khẳng định niềm tin sắt son của tuổi trẻ hôm nay đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ 

đại.  

- Tiếp tục tổ chức học tập 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2020. Tổ chức học 

tập 04 bài học lý luận chính trị (sửa đổi, bổ sung) cho đoàn viên. 

- Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh và cơ sở tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 5/2020 

với chủ đề “Nhớ về Bác - lòng ta trong sáng hơn”; phối hợp giao lưu giữa các câu lạc bộ 

nhằm phát hiện, đề xuất những ý tưởng, những giải pháp đóng góp ý kiến cho các cấp bộ 
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Đoàn, Hội, Đội thực hiện ngày càng hiệu quả, thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, công lao của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, những cống hiến vĩ đại của Người đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc ta; 

phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp 

đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác 

những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.  

- Giới thiệu, tuyên dương, nhân rộng các gương anh hùng, những điển hình tiên tiến 

học tập và làm theo lời Bác, những tấm gương đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên ưu tú 

trên các lĩnh vực, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các cấp bộ Đoàn, 

Hội, Đội và tuổi trẻ góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện 

nay. Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội (zalo, 

fanpage, facebook...) do Đoàn quản lý. 

- Xây dựng, sưu tầm các ấn phẩm tuyên truyền như: video clip, phim ngắn, 

infographic, phim lịch sử... về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các địa danh lịch sử gắn với cuộc 

đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những câu nói của Người với thế hệ 

trẻ; các tấm gương đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo 

lời Bác.... đăng tải trên các kênh thông tin, các trang mạng xã hội của các cấp bộ Đoàn, 

Hội, Đội, như: Theo dấu chân Bác; Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp....  

- Tổ chức đọc sách về Bác Hồ, các hoạt động tìm hiểu, thi kể chuyện, thi viết, trao 

đổi về tư tưởng, quan điểm và những lời căn dặn của Bác đối với thanh thiếu nhi. Thực 

hiện các ứng dụng công nghệ thông tin trên mạng internet giới thiệu về các tư liệu liên 

quan đến cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ.  

2. Tổ chức các hoạt động làm theo lời Bác  

- Căn cứ tình hình thực tế, các cấp bộ Đoàn tổ chức tuyên dương, gặp mặt các điển 

hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác. Chú trọng phát hiện tuyên dương những mô 

hình hay, cách làm sáng tạo qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”.  

- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, 

thể hiện lòng biết ơn, tôn kính và tri ân sâu sắc của thanh thiếu nhi đối với Bác Hồ kính 

yêu thông qua các hình thức như: “Hành trình theo dấu chân lãnh tụ”, “Hành trình Tôi 

yêu Tổ quốc tôi”, “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ” gắn với cuộc đời hoạt động cách 

mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng Việt Nam; tổ chức dâng 

hương, báo công dâng Bác kết hợp với nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ, giao lưu với các 

nhân chứng lịch sử, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác.  

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu nghệ thuật, tuyên truyền ca 

khúc cách mạng ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; khuyến khích tổ chức các 
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buổi lưu động phục vụ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và thanh thiếu nhi, thanh 

niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại; các hoạt động giải trí lành mạnh trong thanh thiếu nhi, tạo không khí thi đua sôi nổi, 

bổ ích.  

- Thực hiện những công trình, phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm 130 năm 

Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng các hoạt động xây dựng nếp sống 

văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông; các hoạt động xung kích 

tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới; các công trình tham gia giải quyết khó 

khăn của cộng đồng dân cư, các khu vui chơi cho thanh thiếu nhi.  

- Tổ chức cho đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến kế xây dựng Đảng, 

chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh; tổ chức các hội nghị, diễn đàn, tọa đàm đóng 

góp ý kiến cho văn kiện Đại hội đảng cùng cấp tại địa phương, cơ quan, đơn vị.  

3. Một số hoạt động cấp tỉnh 

         - Tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước và tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo 

lời Bác” tỉnh Quảng Nam, năm 2020.  

        - Xây dựng công trình thanh niên “Làm theo lời Bác” cấp tỉnh. 

        - Tổ chức sinh hoạt CLB Lý luận trẻ cấp tỉnh với chủ đề  “Nhớ về Bác - lòng ta trong 

sáng hơn”.  

     

 

 

 

 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 
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Ngày Quốc tế Lao động 1/5 bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của công nhân Mỹ, trở 

thành ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của 

người lao động trên toàn thế giới.  

 
Ngày Tự do Báo chí thế giới 3/5, viết tắt là WPFD (World Press Freedom Day) là ngày 

Liên Hiệp Quốc dành riêng để cổ vũ và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Tự do 

báo chí trên toàn thế giới. 
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Ngày 7/5/1954: Kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến thắng của Quân đội nhân dân 

Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã làm nên sự kiện "lừng lẫy 5 châu, chấn 

động địa cầu". 

 

 
Ngày 15/5: Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đội Thiếu niên 

Tiền phong Hồ Chí Minh là một tổ chức thiếu niên nhi đồng do chủ tịch Hồ Chí Minh và 

Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập ngày 15 tháng 5 năm 1941 
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Ngày 19/5: Một trong những ngày in dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm trí nhân dân Việt 

Nam - ngày sinh người con vĩ đại nhất của dân tộc: Hồ Chí Minh. (19/5/1890) 

 

4. GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT 

Hành động đẹp của 3 em học sinh Quảng Nam trong thời gian nghỉ học phòng 

chống dịch Covid-19 
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Nhặt được chiếc ví đánh rơi, 3 em học sinh ở huyện miền núi Bắc Trà My, 

tỉnh Quảng Nam liền tìm cách trả lại người mất. 

Vừa qua, ba học sinh Trần Thục Hân, Đỗ Trọng Kiên và Đỗ Ngọc Lĩnh - cùng học 

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học & THCS Trần Phú (xã Trà Kót, Bắc Trà My) 

nhặt được một chiếc ví trên đoạn đường thuộc thôn 1 của xã Trà Kót. 

Mở ví ra xem, nhận thấy bên trong có nhiều giấy tờ và tiền mặt hơn 6 triệu đồng, 

các em lập tức báo cho cha mẹ và đem chiếc ví giao nộp Công an xã để tìm cách trả lại 

người đánh rơi. 

Tại đây, lực lượng chức năng xác định được danh tính chủ nhân chiếc ví là anh Phan Dân 

(xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) và liên lạc đến nhận lại tài sản. 

Nói về hành động đẹp của các em, Chị Võ Thị Hồng Hà - Bí thư Huyện đoàn, Chủ 

tịch Hội đồng Đội huyện Bắc Trà My cho rằng “Các em tuy nhỏ tuổi nhưng hành động 

rất đáng khen, nhặt được của rơi đã nghĩ ngay cách trả lại cho người mất. Chúng tôi sẽ 

tuyên truyền, nhân lên những điển hình “người tốt việc tốt” này trong nhà trường và cộng 

đồng”. 

Gương thiếu nhi nhặt được của rơi trả lại cho người mất 
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Vừa qua, Em Nguyễn Quang Hậu – học sinh lớp 2G, trường TH Duy Trung 

cùng em gái đã nhặt được một chiếc ví với nhiều giấy tờ và 8 triệu tiền mặt bên 

trong. Em đã tìm cách trả lại người mất. 
Cậu học trò nhỏ Quang Hậu cho biết: "Trong lúc đi chơi cùng em gái, chúng em 

nhìn thấy một chiếc ví da màu đen nhưng không biết chủ nhân. Chiếc ví rất dày, đoán là 

bên trong có nhiều tiền nhưng em không đếm, ngoài ra còn có một khoen vàng nữa. 

Chúng em nhanh chóng mang sang đồn công an gần nhất để các chú tìm người mất trả 

lại". 

 

 

 

 

Từ giấy tờ bên trong, Công an huyện Duy Xuyên đã xác minh người làm rơi ví là 

anh Ngô Hoàng Tú– ở huyện Quế Sơn và đã trao trả trong ngày. 

Kịp thời ghi nhận hành động đẹp, nhặt được của rơi trả lại người mất của em Nguyễn 

Quang Hậu, Hội đồng Đội huyện Duy Xuyên đã đến thăm, tặng quà, giấy khen đồng thời 

biểu dương hành động đẹp, việc làm tốt cho các em. 

  

Một học sinh lớp 6 đập heo đất ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 

Hội đồng Đội huyện Đại Lộc đã khen thưởng đột xuất cho em Nguyễn Xuân 

Hiền về hành động cao đẹp trong mùa dịch Covid-19. 
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Hội đồng Đội huyện Đại Lộc tặng giấy khen cho em Nguyễn Xuân Hiền. 

 

Trước đó, vào ngày 7/4, sau khi nghe lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam 

huyện Đại Lộc về phong trào “Toàn dân chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”, 

em Nguyễn Xuân Hiền, học sinh lớp 6/3, trường THCS Võ Thị Sáu, trú thôn Mỹ Tân, xã 

Đại Phong đã tự nguyện đập heo đất, lấy số tiền tiết kiệm từ tết đến nay được 2 triệu đồng 

mang đến ủng hộ cho UBND xã Đại Phong. 

 

 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH NHẬT CHỦ 

TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2020) 
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Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 

năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh với các nội dung chính. 

I. KHÁI QUÁT THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA CHỦ TỊCH 

HỒ CHÍ MINH 

 1. Thân thế và thuở thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi ra đi tìm 

đường cứu nước 
Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học lấy tên là 

Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) sinh ngày 19/5/1890 

trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, 

nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thân phụ là Nguyễn Sinh Sắc, 

thân mẫu là Hoàng Thị Loan. 

Từ lúc sinh ra đến 5 tuổi, Nguyễn Sinh Cung sống trong sự chăm sóc đầy tình thương 

yêu của gia đình, đặc biệt là ông bà ngoại. Năm 1895, Nguyễn Sinh Cung theo gia đình 

vào sống ở Huế. Đầu năm 1901, sau khi thân mẫu qua đời, Người theo cha trở về Nghệ 

An, rồi lấy tên là Nguyễn Tất Thành, tích cực học chữ Hán và còn theo cha đi một số nơi, 

học thêm nhiều điều. Năm 1906, Nguyễn Tất Thành theo cha vào Huế, thời gian đầu học 

trường Pháp - Việt, sau học trường Quốc học Huế. Tháng 6/1909, Nguyễn Tất Thành theo 

cha vào Bình Định, tháng 8/1910 vào Phan Thiết, Bình Thuận làm giáo viên trường Dục 

Thanh. Tháng 02/1911, Nguyễn Tất Thành vào Sài Gòn. 

2. Quá trình hoạt động cách mạng 
2.1. Giai đoạn1911 - 1920 

2.2. Giai đoạn 1921 - 1930 

2.3. Giai đoạn 1930 - 1945 
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2.4. Giai đoạn 1945 - 1954 

2.5. Giai đoạn 1954 - 1969 

II. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, 

LÃNH TỤ THIÊN TÀI CỦA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN, NHÀ VĂN HÓA KIỆT XUẤT 

CỦA VIỆT NAM, NGƯỜI CHIẾN SĨ LỖI LẠC CỦA PHONG TRÀO CỘNG SẢN 

VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ 
1. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc 

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người là tấm 

gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp 

cách mạng của Đảng và dân tộc 

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam 

4. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công 

nhân quốc tế 

   III. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH 

CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
1. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh        

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một 

di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 

1.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh 
- Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những 

vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo 

chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hoá nhân loại. 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm: Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai 

cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức 

mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân 

tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân; 

về chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ 

trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; 

về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về xây dựng Đảng trong sạch, vững 

mạnh; cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của 

nhân dân,... 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường 

cho cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam. 

1.2. Đạo đức Hồ Chí Minh 
- Tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vô cùng trong sáng và cao thượng, 

kết tinh của tinh hoa văn hóa Việt Nam. 

- Những nội dung chủ yếu của đạo đức Hồ Chí Minh. 
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Một là, trung với nước, hiếu với dân: Trung với nước, hiếu với dân là điều chủ chốt 

của đạo đức cách mạng. Trung với nước là trung thành vô hạn với sự nghiệp dựng nước 

và giữ nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc và làm cho đất nước “sánh vai với các cường 

quốc năm châu”. Hiếu với dân phải gắn bó với dân, gần dân, dựa vào dân, lấy dân làm 

gốc; phải nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, quan tâm cải thiện dân sinh, nâng cao dân 

trí, làm cho dân hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của người làm chủ đất nước. 

Hai là, yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình: Yêu thương con người là phải 

quan tâm đến những người lao động bình thường, chiếm số đông trong xã hội. Yêu thương 

con người là phải làm mọi việc để vì con người, vì mục tiêu “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, 

ai cũng được học hành”, dám hy sinh, dám dấn thân để đấu tranh giải phóng con người; yêu 

thương con người là phải tin vào con người. Với mình thì chặt chẽ, nghiêm khắc, với người 

thì độ lượng, rộng rãi, nâng con người lên, kể cả với người lầm đường, lạc lối, mắc sai lầm, 

khuyết điểm; yêu thương con người là giúp cho mỗi người ngày càng tiến bộ, sống cao 

đẹp hơn; yêu thương con người phải thực hiện tự phê bình, phê bình chân thành, giúp nhau 

sửa chữa khuyết điểm. 

Ba là, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: Cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức tính 

cần có của con người, mang một lẽ tự nhiên, như trời có bốn mùa, đất có bốn phương và 

Người giải thích cặn kẽ, cụ thể nội dung từng khái niệm. 

+ Cần là lao động cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất 

cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa 

dẫm. 

+ Kiệm là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của dân, của nước, 

của bản thân mình, tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ; không xa xỉ, không hoang phí, không 

bừa bãi, không phô trương, hình thức... 

+ Liêm là luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân, không xâm phạm một đồng 

xu, hạt thóc của Nhà nước, của nhân dân; không tham địa vị, không tham tiền tài, không 

tham sung sướng, không tham tâng bốc mình... 

+ Chính là không tà, là thẳng thắn, đúng đắn. Đối với mình không tự cao, tự đại; đối 

với người không nịnh trên, khinh dưới, không dối trá, lừa lọc, luôn giữ thái độ chân thành, 

khiêm tốn, đoàn kết. 

+ Chí công vô tư là khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng 

thụ thì mình nên đi sau, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. 

+ Cần, kiệm, liêm, chính có quan hệ chặt chẽ với nhau và với chí công vô tư. Cần, 

kiệm, liêm, chính sẽ dẫn đến chí công vô tư. Ngược lại, đã chí công vô tư, một lòng vì 

nước, vì dân, vì Đảng thì nhất định sẽ thực hiện được cần, kiệm, liêm, chính. 

Bốn là, có tinh thần quốc tế trong sáng: Đoàn kết quốc tế trong sáng trước hết là 

đoàn kết với nhân dân lao động các nước vì mục tiêu chung: Đấu tranh giải phóng con 

người khỏi ách áp bức, bóc lột; đó là tình đoàn kết quốc tế giữa những người vô sản toàn 

thế giới vì một mục tiêu chung “bốn phương vô sản đều là anh em”. Sau đó, đoàn kết quốc 
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tế trong sáng còn là đoàn kết quốc tế gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. Chủ nghĩa yêu nước 

chân chính sẽ dẫn đến chủ nghĩa quốc tế trong sáng. 

Nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện ở 

ba điểm sau: Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức; xây đi đôi với chống; phải tu 

dưỡng đạo đức suốt đời. 

1.3. Phong cách Hồ Chí Minh 
- Từ Đại hội V (1981) trở về trước, Đảng ta thường dùng khái niệm “tác phong” để 

nói về “tác phong Hồ Chủ tịch”. Từ Đại hội VI (1986), hai chữ “tác phong” được thay 

bằng khái niệm “phong cách” trong cụm từ “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

để có thể nói về những đặc trưng đa dạng, phong phú khác trong hoạt động của Người. 

Phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ 

Chí Minh, gắn liền với nhân cách trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Hồ Chí Minh, 

với tư cách là một vĩ nhân, một nhà văn hóa kiệt xuất. Đó là một phong cách vừa dân tộc 

vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực. Phong cách Hồ Chí 

Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh 

thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ: 

- Những nội dung chủ yếu của phong cách Hồ Chí Minh 

+ Phong cách tư duy: Phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại; phong 

cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo. Đó là phong cách tư duy không giáo điều, rập khuôn, 

không vay mượn dập khuôn của người khác, hết sức tránh lối cũ, đường mòn, tự mình tìm 

tòi, suy nghĩ, truy đến tận cùng bản chất của sự vật, hiện tượng để tìm ra chân lý, phù hợp 

với nhu cầu và điều kiện thực tiễn; phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình. 

+ Phong cách làm việc: Khoa học, có kế hoạch, đổi mới, sáng tạo, không chấp nhận 

lối cũ, bảo thủ. 

+ Phong cách lãnh đạo: Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập 

thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; luôn nêu gương. 

+ Phong cách diễn đạt: Cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực. Diễn đạt ngắn 

gọn, cô đọng, hàm súc, trong sáng và sinh động, có lượng thông tin cao, sinh động, gần 

gũi với cách nghĩ của quần chúng, gắn với những hình ảnh cụ thể, luôn luôn linh hoạt, nhất 

quán mà đa dạng. 

+ Phong cách ứng xử: Khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp, không bao giờ đặt mình cao 

hơn người khác, mà trái lại luôn hòa nhã, quan tâm chu đáo đến những người chung 

quanh, chân tình, nồng hậu, tự nhiên, linh hoạt, chủ động, vui vẻ, hòa nhã, xóa nhòa mọi 

khoảng cách. 

+ Phong cách sinh hoạt: Phong cách sống cần kiệm, liêm chính, tôn trọng quy luật 

tự nhiên, gắn bó với thiên nhiên. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh 
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2.1. Tuyệt đối trung thành với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu 

lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin 

và tư tưởng Hồ Chí Minh 

2.2. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh 

2.3. Tiếp tục phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết 

hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững 

đất nước 

   2.4. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); đẩy 

mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các 

cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
Tải đề cương tuyên truyền chi tiết tại đây: http://tuyengiao.vn/ban-can-biet/de-

cuong-tuyen-truyen-ky-niem-130-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-127320 
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http://tuyengiao.vn/ban-can-biet/de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-130-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-127320


 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

* 

Số 76-KL/TW 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

---------------- 

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2020 

 

KẾT LUẬN 

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI 

về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 
------ 

Sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 

09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 33-NQ/TW) và ý kiến của 

các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận như sau: 

1. Năm năm qua, cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị 

quyết và đã đạt kết quả bước đầu. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân 

dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam có chuyển biến tích cực. Trong kế 

hoạch, chiến lược phát triển của Trung ương, địa phương đều đặt nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát 

triển toàn diện ở vị trí trung tâm. Phát triển văn hoá ngày càng gắn bó hơn với xây dựng con người Việt Nam, 

từng bước trở thành một trong những nguồn lực quan trọng của sự nghiệp phát triển bền vững và hội nhập kinh 

tế quốc tế. Vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người được coi 

trọng phát huy hơn. Tầm vóc, thể lực con người Việt Nam có bước cải thiện. Chất lượng, hiệu quả hoạt động 

văn hoá từng bước được nâng cao; xây dựng môi trường văn hoá đã được chú trọng, nhiều giá trị văn hoá 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của từng vùng, miền được kế thừa. Nhiều di sản văn hoá được bảo tồn, 

phát huy. Đời sống văn hoá của nhân dân không ngừng được cải thiện. Một số chính sách, pháp luật tạo cơ sở 

pháp lý cho công tác xây dựng và phát triển văn hoá, con người được ban hành. Hệ thống thiết chế văn hoá 

được đầu tư và từng bước chuyển đổi cơ chế, đổi mới về phương thức hoạt động. Thị trường văn hoá bước đầu 

được hình thành. Hội nhập quốc tế về văn hoá, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại ngày càng chủ động hơn. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Việc xây 

dựng hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá và hội nhập quốc tế chưa đạt được mục tiêu đề ra. Đạo đức, lối sống có mặt xuống cấp đáng lo ngại. 

Môi trường văn hoá có những mặt chưa thực sự lành mạnh. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá đạt 

hiệu quả chưa cao. Tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán, văn hoá đặc trưng của một số dân tộc thiểu số có 

nguy cơ mai một dần. Còn ít những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. 

Hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật chưa thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, điều chỉnh và đồng 

hành với thực tiễn sáng tác. Một số chủ trương, quan điểm nêu trong Nghị quyết chậm được thể chế; chưa có 

những chiến lược, giải pháp đồng bộ để phát triển và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế về văn hoá. Chưa giải 

quyết hài hoà mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong quản lý văn hoá. Hệ thống thiết chế văn hoá chậm 

chuyển đổi sang phương thức tự chủ, xã hội hoá. Việc chỉ đạo phát triển công nghiệp văn hoá còn chậm. Các 

đặc trưng cơ bản của nền văn hoá là "dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học" cùng quan điểm xây dựng con 

người có nhân cách, lối sống tốt đẹp chưa được quán triệt thường xuyên; có dấu hiệu bị buông lỏng trong cả ba 

môi trường: Gia đình, nhà trường và xã hội. 

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Một số cấp uỷ, chính quyền, 

đoàn thể, các tổ chức xã hội và một bộ phận nhân dân nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò quan 

trọng của việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người đối với phát triển bền vững đất nước. Vị trí, vai trò 

của văn hoá chưa thực sự được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản 



lý chưa thực sự đổi mới, nhất là trong việc xây dựng, đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá. Việc 

thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hình thức, chưa tạo được 

sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hoá có mặt còn bất cập, chưa 

theo kịp yêu cầu của thực tiễn. Chưa phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp, sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ của 

các chủ thể văn hoá, khích lệ, động viên tính tích cực xã hội của nhân dân, nhất là đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức 

trong tổ chức thực hiện Nghị quyết. Công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để hình thành cơ sở lý luận, đúc 

kết hệ giá trị văn hoá, con người Việt Nam còn chậm, lúng túng, bị động. 

2. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn 

diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Đồng thời, quan tâm những nội 

dung sau: 

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho 

cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hoá trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. Xác định rõ xây dựng và phát triển văn hoá, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả 

hệ thống chính trị. Văn hoá là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội 

sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chú trọng tính đặc thù của văn hoá, vừa bảo đảm để văn hoá, văn học, 

nghệ thuật phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, vừa bảo đảm tự do sáng tạo của cá nhân 

trên cơ sở phát huy tính tự giác cao với mục đích đúng đắn. Khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo hoặc 

mất dân chủ, hạn chế tự do sáng tạo. Định kỳ kiểm tra, giám sát việc thể chế hoá chủ trương của Đảng đối với 

cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá. 

2.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đẩy nhanh việc cụ thể hoá chủ trương, quan điểm của Đảng 

thành chương trình, đề án cụ thể, sát thực tiễn. Rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật, quản lý hiện hành có 

liên quan; sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo và 

quản lý đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, xác định rõ những chiến lược và giải pháp lãnh đạo, quản lý phù 

hợp với từng đối tượng, lĩnh vực và địa bàn cụ thể. Tăng cường các nguồn lực cho phát triển văn hoá, tương 

xứng với tăng trưởng kinh tế. Ưu tiên đầu tư một số cơ sở đào tạo trọng điểm, chất lượng cao và một số ngành 

công nghiệp văn hoá chủ đạo, có khả năng dẫn dắt các hoạt động văn hoá. Coi trọng hơn nữa công tác quy 

hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, những người làm công tác văn hoá, nghệ thuật. 

2.3. Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng hệ 

giá trị văn hoá và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. 

Hướng các hoạt động văn hoá, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng con người Việt Nam có thế giới quan 

khoa học, có nhân cách, lối sống đẹp với các đặc tính cơ bản "yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn 

kết, cần cù, sáng tạo". Tăng cường giáo dục thẩm mỹ, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ 

năng xã hội cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên. Xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật, 

tôn trọng đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", "tương thân tương ái". Khẳng định, tôn vinh, 

nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn. Chấn chỉnh kịp thời việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để 

truyền bá tư tưởng duy tâm thần bí, thực hành mê tín dị đoan, gây mất an ninh trật tự. Đấu tranh loại trừ các 

sản phẩm văn hoá độc hại, các hành vi tiêu cực, cơ hội, vi phạm pháp luật, truyền bá tư tưởng sai trái, lối sống 

thực dụng, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc, ảnh hưởng xấu đến xây dựng và phát triển văn hoá, con người 

Việt Nam. 

2.4. Đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hoá lành mạnh, gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hoá", "xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Có cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn 

giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Đề cao vai trò, trách nhiệm và các giá trị văn hoá tốt đẹp của gia đình 

trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ thanh thiếu nhi, cùng với nhà trường giáo dục, hình thành nhân 

cách, đạo đức trong sáng và kỹ năng ứng xử xã hội văn minh. Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ, 

ứng xử đúng đắn với môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ 

sở; xây dựng nếp sống văn hoá tiến bộ, văn minh. Huy động nguồn lực của mọi tầng lớp xã hội đầu tư và tổ 

chức đời sống văn hoá, góp phần thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hoá giữa các vùng, miền, các tầng lớp 

trong xã hội. 

2.5. Tăng cường xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh tế. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả 

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Coi trọng xây dựng văn hoá từ trong 



Đảng, trong bộ máy nhà nước. Đẩy mạnh việc "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh"; thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là với cán bộ lãnh đạo, 

người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ những người làm công tác giáo dục, văn nghệ sĩ 

và cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hoá, lãnh đạo doanh nghiệp và những người có tầm ảnh hưởng quan trọng 

trong cộng đồng và xã hội. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 

trong hệ thống chính trị và xã hội. Chú trọng yếu tố văn hoá và con người trong phát triển kinh tế. Đẩy mạnh 

việc triển khai xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tinh thần khởi nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh 

doanh đúng pháp luật, đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng và xã hội. 

2.6. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hoá. Xử lý hài hoà giữa bảo tồn và phát huy giá 

trị di sản văn hoá các dân tộc với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững ở các địa phương, góp 

phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Chú trọng thực hiện các chương trình phục hồi, bảo 

tồn một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một; giữ gìn và phát huy di sản văn hoá các dân 

tộc thiểu số, các giá trị văn hoá trong tôn giáo, tín ngưỡng. Tạo điều kiện, khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo 

của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Đổi mới phương thức hoạt 

động của các hội văn học, nghệ thuật, nâng cao tính chuyên nghiệp; đồng thời phát triển sâu rộng văn học, 

nghệ thuật quần chúng. Đầu tư nhiều hơn cho hoạt động nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, từng 

bước hoàn thiện hệ thống lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam. Tập trung thực hiện quy hoạch và quản lý báo 

chí toàn quốc. Phát huy vai trò của báo chí, nâng cao hiệu quả hoạt động của các phương tiện thông tin đại 

chúng, đặc biệt trên môi trường mạng Internet. 

2.7. Tăng cường bảo hộ quyền tác giả, phát triển công nghiệp văn hoá đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị 

trường văn hoá. Tạo nhận thức sâu sắc của toàn xã hội về vị trí, vai trò của các ngành công nghiệp văn hoá. 

Phát huy mặt tích cực của cơ chế thị trường; tăng cường và đa dạng hoá các nguồn lực đầu tư để phát triển 

công nghiệp văn hoá. Có giải pháp đồng bộ, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển các ngành 

công nghiệp văn hoá Việt Nam. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới văn bản quy phạm pháp luật, các cơ 

chế, chính sách khuyến khích hoạt động sáng tạo, thu hút đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, 

tạo thuận lợi để xây dựng, phát triển thị trường văn hoá và các ngành công nghiệp văn hoá. Nâng cao hiệu quả 

việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. 

2.8. Chủ động hội nhập quốc tế về văn hoá, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại và truyền bá văn hoá Việt Nam 

ra thế giới. Mở rộng giao lưu, hợp tác văn hoá với các nước; đa dạng hoá các hình thức văn hoá đối ngoại, đưa 

các quan hệ quốc tế về văn hoá đi vào chiều sâu. Tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài, các 

tổ chức quốc tế đầu tư trí tuệ, nguồn lực, tham gia phát triển văn hoá, quảng bá hình ảnh đất nước, con người 

Việt Nam. Tăng cường các chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước 

ngoài ở Việt Nam. Chọn lọc, tiếp thu kinh nghiệm tốt, phù hợp của các nước trong việc giữ gìn bản sắc văn 

hoá dân tộc, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái của toàn cầu hoá về văn hoá. 

3. Tổ chức thực hiện 
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ và các đảng uỷ trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung 

của Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kết luận này. 

- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo việc thể chế hoá nội dung của Nghị quyết số 33-NQ/TW; rà soát, sửa đổi, bổ 

sung để hoàn thiện pháp luật về việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; tăng cường hoạt 

động giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam. 

- Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kết luận này. Rà soát, 

điều chỉnh, bổ sung các văn bản quản lý về hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật phù hợp với yêu cầu của 

tình hình mới. Đầu tư nguồn lực thoả đáng cho sự nghiệp xây dựng văn hoá, giáo dục và con người trong thời 

kỳ mới. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác trong lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật có phẩm chất, năng 

lực và trình độ chuyên môn phù hợp. 

- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận tập trung làm tốt công tác tuyên 

truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ, giám sát các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và 

việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát 

triển văn hoá, con người Việt Nam. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; giữa các ban, 

ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, thẩm mỹ cho thế hệ trẻ. Nâng 



cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", các phong trào thi đua 

yêu nước. 

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị đổi mới phương 

thức tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc xây dựng và 

phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; theo dõi, kiểm tra việc 

thực hiện Kết luận này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

  

Nơi nhận: 
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, 
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, 
đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, 
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương, 
- Các đồng chí Uỷ viên 
Ban Chấp hành Trung ương, 
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng. 
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