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TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM 

*** 

BẢN TIN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6/2020 

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

 

I. TIN TỨC, SỰ KIỆN 

 

1. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đối thoại với cán bộ 

đoàn các cấp 

Sáng ngày 4/6, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng 

Nam Phan Việt Cường đã có buổi đối thoại trực tiếp với hơn 100 cán bộ đoàn các cấp và 

thanh niên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Cùng chủ trì buổi đối thoại có Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Thủy; Bí 

thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh. 

 

  

 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu khai mạc hội nghị 

đối thoại. 

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Phan Việt Cường- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh cho biết, thông qua buổi đối thoại, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu 
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Quốc hội tỉnh và các sở, ban ngành muốn lắng nghe tâm tư tình cảm và tiếp nhận những 

vướng mắc, ý kiến, kiến nghị của đoàn viên thanh niên đại diện cho thế hệ trẻ toàn tỉnh. 

  

Đặc biệt, trong thời điểm đang diễn ra đại hội đảng các cấp hướng đến Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp 

mong muốn nhận được ý kiến góp ý từ thế hệ trẻ để từ đó đề ra những định hướng lớn về 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 5 năm đến.  

 

 Dự buổi đối thoại có 100 đại biểu cán bộ, đoàn viên thanh niên đại diện cho thế hệ trẻ 

toàn tỉnh 

 

Tham gia Hội nghị các đại biểu lắng nghe tóm tắt giải đáp các ý kiến, đề xuất của cán bộ 

Đoàn các cấp; các đại biểu cũng đã tiếp tục thảo luận nhiều nội dung trên các lĩnh vực như 

công tác phát triển đảng viên trẻ; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  trong công tác giáo 

dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên… Trên lĩnh vực trẻ em nhiều ý 

kiến cho rằng cần nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng tránh tai nạn thương tích, bạo lực 

và xâm hạị trẻ em. Tình trạng người trẻ vi phạm pháp luật lạm dụng chất kích thích có 

chiều hướng gia tăng đã gây ra những hệ lụy cho gia đình và xã hội,  nhiều ý kiến đề xuất 
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cần có giải pháp quyết liệt hơn nhằm quản lý, kiểm soát chặt chẽ đối với các tụ điểm, các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhạy cảm như: bar, karaoke, vũ trường… để hạn 

chế đến mức thấp nhất những tệ nạn xã hội hoặc vụ việc về an ninh trật tự. 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh  chia sẻ nhiều vấn đề mang tính thời sự của tỉnh 

 

Trao đổi với cán bộ Đoàn các cấp dự hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chia 

sẻ nhiều vấn đề mang tính thời sự của tỉnh như vấn đề xử lý rác thải; vốn vay; nghề 

nghiệp việc làm cho thanh niên; khuyến khích các ý tưởng hay, cách làm mới hoạt động 

khởi nghiệp trong thanh niên.  
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 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu kết luận tại Hội 

nghị 

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường đã giải đáp các ý kiến thắc mắc của các 

đồng chí cán bộ Đoàn; tiếp thu một số kiến nghị, đề xuất đồng thời định hướng nhiều 

vấn đề trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian tới. Đồng chí cho 

rằng các cấp bộ Đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền phòng chống ma túy 

trong thanh thiếu nhi; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu Đoàn viên ưu 

tú cho Đảng xem xét kết nạp đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

cho đoàn viên thanh niên. 

 

 

2. Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ 

XVIII 
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Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự có đồng chí đồng chí Võ 

Xuân Ca, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh Quảng Nam; đồng chí Lê Thị Thủy- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng 

chí Lê Văn Ri- Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung. Đồng chí Phạm Thị 

Thanh- UV BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Đức, 

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. 

 

 

 

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã bám sát nghị quyết, lan tỏa tinh thần, khí thế, 

quyết tâm của tuổi trẻ đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi tỉnh nhà với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực để lại dấu ấn sâu sắc trong 

ĐVTN, được nhân dân, dư luận  đánh giá cao, góp phần phát triển kinh tế- xã hội trên địa 

bàn tỉnh. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, có hơn 2/3 Chỉ tiêu đã được hoàn 

thành so với phương hướng đề ra. 

 

Tham gia Hội nghị các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc cũng đã giới thiệu 

nhiều mô hình mới, có hiệu quả cao được triển khai tại đơn vị như mô hình Game show 

tìm hiểu nghị quyết, Hội trại Kỹ năng 4.0 của Điện Bàn; mô hình Chi đoàn 3 chủ động của 

Tam Kỳ; CLB tiếng anh EGO của Hội An; mô hình tuyên truyền ma túy tại Tiên Phước,.... 

Các đơn vị cũng nêu ra các khó khăn, vướng mắc như công tác cán bộ Đoàn bị thiếu hụt; 
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khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn 120; tình hình thanh niên trên địa bàn dân cư;... 

 

Hội nghị cũng đã thảo luận đề ra phương hướng trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII.  

 

Trước đó, trong lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Tỉnh đoàn cũng đã 

khen thưởng 7 tập thể cấp huyện và  tập thể cấp xã đã có thành tích xuất sắc trong công 

tác đoàn và phong trào thanh niên thời gian quan. 

 

 

 

3. Gian hàng “San sẻ yêu thương” cùng thanh niên công nhân 

 

Sáng ngày 15/5, tại Khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, Tỉnh đoàn 

Quảng Nam phối hợp cùng Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam tổ chức gian 

hàng “San sẻ yêu thương” tiếp sức Đoàn viên Công đoàn, thanh niên công nhân năm 2020.  

Gian hàng “San sẻ yêu thương” được tổ chức nhằm góp phần hỗ trợ thanh niên 

công nhân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 vượt qua khó 

khăn, ổn định cuộc sống để “Không ai bị bỏ lại phía sau”, đây cũng là một trong những  

hoạt động thiết thực Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020. 
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Theo ghi nhận, 200 thanh niên công nhân đã được “mua các nhu yếu phẩm với giá 

0đ” tại gian hàng, mỗi người được lựa chọn tối đa 07 loại nhu yếu phẩm có sẵn. Tổng giá 

trị gian hàng gần 60 triệu đồng với khoảng 600 chai nước mắm, dầu ăn, nước tương; 400 

gói bột ngọt, muối; 200 thùng mì tôm và 2 tấn gạo. 

Dịp này, VNPT Quảng Nam cũng đã đồng hành cùng Tỉnh đoàn trao tặng  sim 

Vinaphone NCovi cho tất cả thanh niên công nhân tham gia gian hàng. 

 

4. Nhiều hoạt động nhân 79 năm Ngày thành lập Đội 

Hội đồng Đội huyện Núi Thành, Duy Xuyên, Thăng Bình vừa lần lượt nhận Giấy khen 

của Hội đồng Đội tỉnh Quảng Nam dành cho đơn vị giải nhất, nhì, ba Cuộc thi Sưu tập 

và tìm hiểu Tem Bưu chính cấp tỉnh năm 2020. 

 

 

Đây là một trong những nội dung trong hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập 

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được Hội đồng Đội tỉnh Quảng Nam tổ chức 

sáng nay 15/5, tại trường THCS Chu Văn An, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên. Dự 

hoạt động có anh Lê Quang Quỳnh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh,  ông 

Nguyễn Tâm- Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Nam.  

 

 

Tại hoạt động, Ban Tổ chức cũng đã tiến hành cắt băng khánh thành công trình măng non 
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“Bồn rửa tay tái chế”; tổ chức hoạt động mừng sinh nhật Đội; sinh hoạt chuyên đề ấn phẩm 

Bác Hồ với thiếu nhi; bữa cơm Đội viên tại nhà đội viên thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. 

 

 

*Trước đó, Thường trực Hội đồng Đội tỉnh cũng đã tham dự nhiều hoạt động chào mừng 

79 năm Ngày thành lập Đội tại Núi Thành, Bắc Trà My, Nông Sơn và thành phố Tam Kỳ. 

Dịp này, đồng loạt nhiều Liên đội, Hội đồng Đội cấp xã trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức 

các bữa cơm Đội viên, xây dựng công trình măng non góp phần phòng chống dịch. 

 

5.    Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn làm việc tại Quảng Nam 

  

Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương  Đoàn do đồng chí 

Nguyễn Đức Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Trưởng 

ban Kiểm tra Trung ương Đoàn vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng 

Nam về chuyên đề công tác xây dựng đoàn; việc thu, chi đoàn phí và việc sử dụng các 

nguồn quỹ khác của đoàn theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn. 
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Kết thúc buổi làm việc, Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đạt được của 

Quảng Nam trong công tác xây dựng Đoàn, đặc biệt là việc triển khai chủ trương đi cơ sở 

1+2, chương trình Rèn luyện đoàn viên, hồ sơ sổ sách, đoàn vụ đoàn tịch... Đồng chí cũng 

yêu cầu trong thời gian tới, đơn vị cần chú trọng hơn trong việc kiểm tra, giám sát cơ sở, 

định hướng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở, tiếp tục triển khai chủ trương 

1+2. 

Trước đó, ngày 20/5/2020, Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn cũng 

có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn Hội An và các cơ sở Đoàn trực thuộc 

Thành đoàn. 

6. Tọa đàm công tác xây dựng Đoàn 

Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa tổ chức Tọa đàm chuyên đề công tác xây dựng Đoàn 

vào sáng ngày  27/5. Đồng chí Phạm Thị Thanh- UV BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh 

đoàn Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Đức, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội 

LHTN Việt Nam tỉnh đồng chủ trì buổi tọa đàm. 

Với chủ đề: “ Giải pháp nâng cao công tác tổ chức xây dựng Đoàn tỉnh Quảng Nam” 

các đại biểu tham gia buổi tọa đàm đã trình bày nhiều tham luận  xoay quanh các  mô 

hình hay, cách làm hiệu quả tại cơ sở. Thảo luận các giải pháp mới nhằm nâng cao chất 

lượng công tác xây dựng Đoàn trong thời gian tới;... 
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Trao đổi tại buổi Tọa đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn- Phạm Thị Thanh đã có nhiều gợi 

mở trong việc triển khai thực hiện công tác cán bộ Đoàn; Quản lý đoàn viên, phát triển 

Đoàn viên mới, sổ sách của Đoàn, Chương trình rèn luyện Đoàn viên…; sinh hoạt chi 

đoàn, xây dựng chi đoàn mạnh, chủ trương 1 +2… ; Công tác kiểm tra, giám sát; Công 

tác thu, chi đoàn phí; Phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong Doanh nghiệp ngoài nhà nước…

  

Diễn ra trước thềm Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 

2017-2022, buổi tọa đàm góp phần đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác 

cán bộ Đoàn và hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về 

công tác cán bộ đoàn, công tác đoàn viên và hoạt động của chi đoàn; nâng cao chất lượng 

thực hiện chủ trương đi cơ sở (chủ trương 1+2) của cán bộ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện. 

7. Tuổi trẻ Quảng Nam thiết thực hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần 

thứ 2 

Ngày 31/5, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày 

Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ 2 năm 2020. Chương trình được tổ chức nhằm 

phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ toàn tỉnh trong bảo vệ môi 

trường và phòng chống biến đổi khí hậu, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6). 
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Theo thống kê từ các cơ sở Đoàn, toàn tỉnh ra quân trồng mới 4.550 cây xanh, dọn vệ sinh 

các tuyến đường thanh niên tự quản Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp với chiều dài 113km, nạo 

vét 500m kênh mương. Các mô hình Đoàn Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường cũng 

được triển khai hiệu quả như: Đổi rác thải nhựa lấy xà phòng, túi sinh học, dụng cụ học 

tập, đồ dùng sinh hoạt gia đình; Mô hình ngôi nhà chống rác thải nhựa; Mô hình khu dân 

cư phân loại rác thải nhựa; Xây dựng mới và bổ sung 02 khu vui chơi, 05 pano tuyên truyền 

chống rác thải nhựa, 15 công trình Biến chân rác thành bồn hoa, 07 tuyến đường hoa. Bên 

cạnh đó, tuổi trẻ các đơn vị đã ra quân tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới địa 
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phương như: khai hoang và phục hóa 02 ha ruộng, đào mới 05 hố tiêu, hố rác hợp vệ sinh; 

làm mới 10 nhà văn hóa truyền thống... 

8. Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 

 

30 cá nhân là điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác vừa được Tỉnh đoàn Quảng 

Nam tuyên dương vào tối ngày, 27/5. Dự chương trình có đồng chí Võ Xuân Ca, UV BTV 

Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng 

Nam. 

Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 

về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuổi 

trẻ Quảng Nam đã hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện được nhiều công 

trình, phần việc thanh niên tiêu biểu. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh giờ đây là trách nhiệm, tình cảm và sự tự giác của mỗi cán bộ Đoàn, đoàn 

viên, thanh niên. Đồng thời, việc làm theo lời Bác được triển khai sâu rộng trong các ngành, 

địa phương, đơn vị đã có những tác động tích cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
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Từ việc học tập và làm theo lời Bác nhiều mô hình, cách làm hay sáng tạo được áp dụng 

và nhân rộng đã đưa phong trào trở nên sinh động, thiết thực và hiệu quả hơn. 

Trong chương trình, các đại biểu cũng đã được giao lưu cùng 3 điển hình thanh niên tiêu 

biểu. Anh Nguyễn Trọng Sang, một kỹ sư đóng tàu nhưng làm giàu trên mảnh đất quê 

hương với mô hình trang trại. Chị Lý Ánh Nguyên là một trong những nghệ sĩ trẻ, có nhiều 

thành tích xuất sắc con đường sự nghiệp ca hát, đầy đam mê, nhiệt huyết, sẵn sàng đóng 

góp cho công tác tuyên truyền của đoàn ở quê hương; anh Nguyễn Văn Hoài Bão, một cán 

bộ Đoàn cơ sở với nhiều thành tích xuất sắc trong công tác cũng như trong học tập và làm 

theo lời Bác. 

 

Dịp này, BTV Tỉnh đoàn đã có Quyết định khen thưởng cho 20 tập thể điển hình tiên tiến 

trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2020, trong đó có 7 tập 

thể cấp huyện và 13 tập thể cấp xã và tương đương; tuyên dương 30 gương thanh niên tiên 

tiến trong học tập và làm theo lời Bác. 
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--------- 

II. KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 

 

1. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 hướng tới các 

địa bàn khó khăn 

Với chủ đề "Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng", chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, 

năm 2020 sẽ diễn ra trong tháng 7 - 8/2020 tập trung vào 93 huyện nghèo, huyện thoát nghèo, các đảo thanh 

niên, các xã ATK, xã đăng ký về đích nông thôn mới, xã biên giới, làng thanh niên lập nghiệp... 
  

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 sẽ được triển khai tại 93 huyện nghèo và huyện thoát nghèo 
theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; các Đảo thanh niên: đảo Trần, 
Bạch Long Vĩ, Cồn Cổ, Cù Lao xanh, Hòn Chuối và Thổ Chu; các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong 
năm 2020; xã, phường biên giới; các làng thanh niên lập nghiệp; 217 xã ATK cách mạng và 05 vùng ATK 
cách mạng Thái Nguyên, Bắc Giang, Ninh Bình, Hòa Bình, Bến Tre; địa bàn có 16 dân tộc thiểu số quy mô 
dân số dưới 10.000 người sinh sống: Cống (Điện Biên); Mảng, Si La, Lự, La Hủ (Lai Châu); Pu Péo, Cờ Lao, 
Lô Lô (Hà Giang); Bố Y (Lào Cai); La Ha (Sơn La); Ngái (Thái Nguyên); Chứt (Quảng Bình); Ơ Đu (Nghệ 
An); Brâu (Quảng Trị); Rơ Măm (Kon Tum); Pà Thẻn (Tuyên Quang). 

Với 01 chương trình (Tiếp sức mùa thi) và 04 chiến dịch (Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, 
Kỳ nghỉ hồng), chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020 sẽ tập trung hoàn thành một số tiêu như: Sửa 
chữa 2.000 km, làm mới 500 km đường giao thông nông thôn; Thực hiện công trình thanh niên tại 800 tuyến 
phố khu vực đô thị (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; 
Xây dựng 200 điểm thường xuyên duy trì hoạt động làm sạch bờ biển tại 28 tỉnh, thành phố ven biển; Khám, 
tư vấn sức khỏe, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 200.000 người dân; Xây mới 700 nhà nhân ái, 
nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú; Hỗ trợ, giúp đỡ 100.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 
Xây dựng mới 1.000 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 
300.000 ý tưởng, sáng kiến; Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 60.000 lượt thanh niên; Tổ chức tập huấn, 
chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 70.000 thanh niên. 

Chiến dịch năm nay sẽ tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo đoàn viên, 
thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia, chú trọng phát huy tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên 
môn, thế mạnh của các đối tượng thanh niên. Các hoạt động tình nguyện cần phải được chuẩn bị chu đáo 
cả về nội dung và phương thức tổ chức, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19. 

2. Người mới ra tù dưới 18 tuổi được ưu tiên vay vốn, đào tạo nghề 

Nội dung này được đề cập tại Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 quy 

định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Nghị định có 

hiệu lực từ ngày 15/6/2020. 

Theo đó, người chấp hành xong hình phạt tù dưới 18 tuổi được ưu tiên đào tạo nghề 

và hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm; trẻ em chấp hành xong hình phạt tù được thực hiện các 

biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật. 

https://luatvietnam.vn/hinh-su/nghi-dinh-49-2020-nd-cp-huong-dan-luat-thi-hanh-an-hinh-su-ve-tai-hoa-nhap-cong-dong-182663-d1.html


            TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM  

  
 
 

BẢN TIN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6/2020                                                                                     TRANG  | 16 

 

Với đối tượng mới ra tù khác sẽ được tham gia đào tạo nghề nghiệp trình độ cao 

đẳng, trung cấp, sơ cấp, dưới 03 tháng được miễn, giảm học phí, hưởng chính sách nội trú, 

được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn và tiền đi lại nếu thuộc đối tượng được hưởng chính 

sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp theo quy định hiện hành. 

III. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 

Những mẩu chuyện về Bác 

 

BÀI THƠ NỔI TIẾNG CỦA BÁC HỒ CĂN DẶN THANH NIÊN  

ĐƯỢC RA ĐỜI NHƯ THẾ NÀO? 

Đội thanh niên xung phong công tác trung ương đầu tiên thành lập ngày 15-7-

1950  theo chỉ thị của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch. Sau khi phục vụ chiến dịch Biên 

giới, Đội được giao nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường quan trọng: Cao Bằng - Bắc Kạn - Thái 

Nguyên. Đội đã được tổ chức thành nhiều Liên phân đội rải quân dọc tuyến đường và nhận 

nhiệm vụ bám trụ những nơi hiểm yếu. Liên phân đội thanh niên xung phong 321 của 

chúng tôi được nhận trọng trách bảo vệ cầu Nà Cù (thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc 

Kạn), nằm trên tuyến đường từ thị xã Bắc Kạn đi Cao Bằng. Cầu Nà Cù lúc này không 

những đã trở thành mục tiêu ném bom bắn phá của máy bay địch, mà còn có nguy cơ bị 

nước lũ cuốn trôi. Trung tuần tháng 9-1950, chúng tôi được tin báo có đồng chí Trần Đăng 

Ninh, Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp (nay là Tổng cục Hậu cần) sẽ đến thăm đơn vị. Đêm 

hôm đó, chúng tôi tổ chức lửa trại trong rừng Nà Tu để đón khách. Vừa trông thấy ánh đèn 

pin thấp thoáng từ ngoài cửa rừng đi vào, đoán là khách đã đến, tôi cho anh chị em vỗ tay 

hoan hô: "Hoăn hô đồng chí Trần Đăng Ninh". Khách vào tới nơi, định thần nhìn lại, tất 

cả chúng tôi đều sững sờ trước niềm hạnh phúc thật bất ngờ: Bác Hồ đến thăm. Hàng ngũ 

của chúng tôi trở nên xáo động..., nhưng do việc giữ bí mật đã ăn sâu vào ý thức từng 

người nên trong hàng ngũ cũng chỉ truyền đi những tiếng reo khe khẽ: "Bác Hồ! Bác Hồ!". 

Rõ ràng Bác đang ở trước mắt mà chúng tôi cứ ngỡ như một giấc chiêm bao! Bác vẫn giản 

dị với bộ quần áo bà ba màu nâu, chiếc khăn quàng cổ che kín cả chòm râu. Đi bên cạnh 

Bác là đồng chí Trần Đăng Ninh. 

Bác tươi cười nhìn chúng tôi và giơ tay ra hiệu: 

- Các cháu ngồi cả xuống. 

Chúng tôi đều răm rắp nghe theo lời Bác, im lặng ngồi xuống. 
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Những câu đầu tiên Bác hỏi chúng tôi là những lời hỏi thăm ân cần về tình hình đời 

sống của đơn vị. 

Bác hỏi: 

-  Các cháu ăn uống có đủ no không? 

- Thưa Bác có ạ! 

- Các cháu có đủ muối ăn không? 

- Thưa Bác đủ ạ! 

- Quần áo, chăn màn, thuốc phòng bệnh chữa bệnh có đủ không? 

- Thưa Bác đủ ạ! 

Qua nụ cười hiền hậu trên nét mặt của Bác, chúng tôi thấy Bác biết thừa là chúng 

tôi nói dối để Bác vui lòng. Bác đã được đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp báo cáo 

đầy đủ về chế độ cấp phát lương thực, thuốc men, quân trang cho thanh niên xung phong 

còn thiếu thốn. Bác lại hỏi: 

- Các cháu có biết Đảng Lao động Việt Nam không? 

- Thưa Bác có ạ! 

Sau đó Bác lại hỏi tiếp: 

- Đảng Lao động Việt Nam với Đảng Cộng sản Đông Dương khác nhau ở điểm nào? 

Một số người trong chúng tôi được Bác kiểm tra trực tiếp toát mồ hôi, nên trả lời rất 

lúng túng. 

Sau đó bằng những câu ngắn gọn, Bác đã truyền đạt tinh thần Nghị quyết Đại hội 

Đảng lần thứ II ta mới họp về việc đổi tên Đảng Cộng sản Đông Dương thành Đảng Lao 

động Việt Nam. Tiếp đó Bác nhắc nhở: 

- Lần sau cái gì không biết các cháu phải nói không biết, không biết mà nói biết là 

giấu dốt. 

Rồi Bác đột ngột hỏi tiếp: 

- Đào núi có khó không? Chúng tôi ai cũng dè dặt không dám trả lời ào ào như nước 

nữa. Thế là người trả lời: khó, người sợ nói khó bị cho là tư tưởng ngại khó nên trả lời 

không khó. 
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Trả lời xong mà cứ nơm nớp sợ Bác hỏi thêm. Bác chưa kết luận mà hỏi thêm chứng 

tôi: 

- Có ai dám đào núi không? 

Và chỉ định một đội viên gái ngồi ngay trước mặt Bác, đồng chí này mạnh dạn đứng 

lên thưa: 

- Thưa Bác có ạ! thanh niên xung phong chúng cháu ngày ngày vẫn đang đào núi để 

đảm bảo giao thông đấy ạ! (Hồi bấy giờ chúng tôi đào núi bằng cuốc, xẻng, không được 

cơ giới hoá như bây giờ). Nghe xong, Bác cười: 

- Đào núi không khó là không đúng, nhưng khó mà con người vẫn dám làm và làm 

được. Chỉ cần cái gì? 

Chúng tôi đã bình tĩnh, lấy lại được tinh thần và mạnh dạn hẳn lên, thi nhau giơ tay 

lên phát biểu, có người trả lời "cần quyết tâm cao", có người "cần kiên gan bền chí", "cần 

vượt khó vượt khổ", có người "cần xung phong dũng cảm", toàn là những khẩu hiệu hành 

động của thanh niên xung phong chúng tôi hồi đó. 

Bác động viên chúng tôi: 

- Các cháu trả lời đều đúng cả: Tóm lại việc gì khó mấy cũng làm được, chỉ cần 

quyết chí. Tục ngữ ta có câu: "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Để ghi nhớ buổi nói 

chuyện của Bác cháu ta hôm nay, Bác tặng các cháu mấy câu thơ: 

Không có việc gì khó 

Chỉ sợ lòng không bền 

Đào núi và lấp biển 

Quyết chí ắt làm nên. 

Đọc xong mỗi câu thơ, Bác lại bảo chúng tôi đồng thanh nhắc lại. Cuối cùng Bác 

chỉ định nhắc lại cả bài thơ cho tất cả đơn vị nghe. Thật may mắn, tôi đã nhắc trôi chảy 

không sai chữ nào. 

Giữa rừng đêm khuya, dưới ánh lửa bập bùng, Bác cùng chúng tôi hoà nhịp theo bài 

ca "Nhạc tuổi xanh". Chúng tôi hát hào hứng, say mê. Đến khi bài hát được hát lại lần thứ 

hai, nhìn lại thì không thấy Bác đâu nữa! Bác xuất hiện và ra đi như một ông tiên trong 

chuyện cổ tích huyền thoại. Đám thanh niên chúng tôi ngẩn ngơ nuối tiếc hồi lâu. 
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Bài thơ nổi tiếng của Bác Hồ căn dặn thanh niên được ra đời như thế đó. Rất mộc 

mạc, giản dị nhưng lại vô cùng sâu sắc. Bài thơ đã là nguồn cổ vũ, động viên lớp lớp thanh 

niên xung phong chúng tôi lao vào cuộc kháng chiến và kiến quốc. Sau này mỗi khi gặp 

khó khăn, hình ảnh của Bác Hồ và bốn câu thơ của Bác lại được tái hiện trong lòng chúng 

tôi, tiếp cho chúng tôi thêm sức mạnh để vượt qua.  

 Nguồn: Sách Kể chuyện Bác Hồ, Nxb Chính trị quốc gia 
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IV. THEO DÒNG LỊCH SỬ 

 
------ 
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V. GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT 

Núi Thành: Tặng giấy khen thanh niên dũng cảm cứu người đuối nước 

Hội LHTN Việt Nam huyện Núi Thành vừa trao tặng giấy khen “Gương thanh niên 

sống đẹp” cho anh  Phạm Văn Sự (SN 1993, thôn Đông An, xã Tam Giang). 

 

 

Hội LHTN Việt Nam huyện Núi Thành tặng giấy khen “Gương thanh niên sống đẹp” cho 

anh Phạm Văn Sự. Ảnh: THÁI CƯỜNG 

Trước đó, chiều 16.5, anh Phạm Văn Sự đang thả lưới trên sông Tà Lung thì nhìn 

thấy 3 em nhỏ tắm sông. Sau khi nhắc nhở, anh tiếp tục đi thả lưới nhưng linh cảm chẳng 

lành nên quay lại thì phát hiện em Đỗ Ngọc Ngà (8 tuổi) đang bị đuối nước. 

Anh Sự nhanh chóng bơi ra túm tay áo dìu em Ngà vào bờ. Khi đưa lên bờ, Ngà 

trong tình trạng bất tỉnh, sùi bọt mép và chảy máu mũi. Anh Sự nhanh chóng sơ cứu và hô 

hấp nhân tạo, sau nửa giờ đồng hồ thì Ngà có dấu hiệu tỉnh lại. Anh đưa em về nhà để đi 

cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Núi Thành). Hiện sức khỏe Ngà 

tiến triển tốt. 

 



Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục 
tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước 
 
Tại phiên họp ngày 29/5/2020, sau khi nghe Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo về 
Đề án "Chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát 
triển kinh tế đất nước" và ý kiến của các cơ quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết 
luận: 

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế 
giới, hiện nay đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy 
thoái nghiêm trọng. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng đã 
và đang chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế 
- xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đã tác động trực tiếp đến các ngành xuất, 
nhập khẩu, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc 
làm; nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô...; 
GDP quý I/2020 chỉ tăng 3,82%, là mức thấp nhất trong 10 năm gần đây; ảnh hưởng 
mạnh đến tâm lý và đời sống nhân dân. 

Ngay khi có dịch bệnh bùng phát, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị 
đã vào cuộc quyết liệt, cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của toàn dân, toàn quân, công 
tác phòng, chống dịch đã đạt kết quả tốt, Việt Nam đã đẩy lùi và kiểm soát được dịch 
bệnh. Đồng thời, đã có những chính sách kịp thời để từng bước hỗ trợ doanh nghiệp 
và người dân vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19; các hoạt động của đời sống 
kinh tế - xã hội đang được khôi phục; tình hình kinh tế - xã hội đã có những chuyển 
biến tích cực; được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhân dân ngày càng tin tưởng 
vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Chính phủ. 

Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác 
động tiêu cực của dịch bệnh đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội còn tiếp tục 
kéo dài, chưa thể đánh giá hết. Tình hình đó, đòi hỏi chúng ta vừa phải tập trung ưu 
tiên phòng, chống dịch, đồng thời cần có các chính sách, giải pháp trước mắt và lâu 
dài nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng 
thời cơ để sớm phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. 

II- ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Định hướng 

- Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có thể còn kéo dài, kinh tế thế giới còn tiềm ẩn 
nhiều yếu tố bất định, khó lường, cần khai thác tối đa thị trường trong nước, đồng thời 
phải phòng ngừa, ứng phó với các bất ổn từ bên ngoài, giữ vững ổn định kinh tế vĩ 
mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, sinh kế, việc làm, đời sống đối với 
người lao động, người nghèo, người yếu thế. Phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu 
của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Chủ động điều hành, điều chỉnh 
các chỉ tiêu về ngân sách nhà nước, trong đó có thu ngân sách nhà nước, bội chi 
ngân sách nhà nước và nợ công cho phù hợp tình hình thực tiễn, góp phần phục hồi 
và phát triển kinh tế - xã hội. 



- Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, hấp dẫn, phù hợp với xu thế mới, có khả 
năng cạnh tranh khu vực, quốc tế với những cơ chế, chính sách thu hút mạnh mẽ các 
nguồn vốn đầu tư quốc tế và trong nước; hỗ trợ cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, 
kinh doanh, nhanh chóng tiếp cận các hình thức sản xuất kinh doanh mới, hiện đại, 
hiệu quả, phù hợp để đủ sức tham gia ngay các chuỗi giá trị mới, mở rộng quan hệ 
đối tác gắn với mở rộng thị trường khi cấu trúc kinh tế thế giới có sự thay đổi, điều 
chỉnh. 

- Xác định rõ các cơ hội và thách thức để đưa ra các giải pháp tận dụng, chuyển hóa 
cơ hội và thách thức thành các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy nhanh hơn quá 
trình đổi mới, cơ cấu lại nền kinh tế. Khắc phục, tháo gỡ khó khăn về sản xuất kinh 
doanh, chuẩn bị nguồn lực, xây dựng các chính sách đặc biệt, tận dụng cơ hội, nâng 
cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh, khả năng chống chịu và tính tự chủ của nền 
kinh tế. 

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp 

2.1. Nhiệm vụ, giải pháp cấp bách 

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách phù hợp, nhất là về tài 
chính, tiền tệ, an sinh xã hội để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, đặc 
biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19, nhanh 
chóng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện chính sách miễn, giảm một 
số nghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch 
COVID-19 trong năm 2020. 

- Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện có hiệu quả các giải pháp 
kích thích tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam". Phát động phong trào tiết kiệm trong toàn hệ thống chính trị và xã hội để 
dồn nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế. Trước mắt chưa triển khai điều chỉnh 
mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương 
hưu từ ngày 01/7/2020. 

- Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 sang năm 2021; 
trong năm 2021 ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho 
giai đoạn 2022 - 2025. 

- Đẩy mạnh giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, giải quyết vướng 
mắc trong thủ tục hành chính, đẩy nhanh thủ tục phê duyệt, điều chỉnh các chính sách 
mới. Khởi công, triển khai thực hiện ngay các dự án quy mô lớn, quan trọng, có tác 
động lan toả đến phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, vùng và ngành, lĩnh vực. 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đề cao 
trách nhiệm của người đứng đầu; gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan 
trong việc bảo đảm tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. 

- Chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 giữa các bộ, cơ quan Trung 
ương và địa phương trong phạm vi dự toán chi đầu tư phát triển năm 2020. Điều chỉnh 
một số dự án thành phần đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai 
đoạn 2017 - 2020 từ phương thức đầu tư đối tác công - tư sang đầu tư từ ngân sách 
nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, khả thi, phù hợp với 



tình hình thực tế về khả năng huy động vốn tín dụng để thực hiện từng dự án đối tác 
công - tư và có cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ. 

- Chuyển đổi phù hợp cơ chế kiểm tra, giám sát từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với 
minh bạch hoá các chế tài xử lý có đủ mức độ răn đe; giảm số lượng, tránh chồng 
chéo trong thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường 
hợp vi phạm 

2.2. Nhiệm vụ, giải pháp dài hạn 

- Đổi mới hoàn thiện thể chế để khơi thông, giải phóng nguồn lực phát triển, nâng cao 
năng lực quản trị quốc gia. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng 
và thi hành pháp luật. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, cải thiện 
môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập, tạo điều 
kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đẩy nhanh xây dựng khung chính 
sách, pháp luật, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới, ứng 
dụng chuyển đổi số. 

- Đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. Hỗ trợ phát triển những ngành, lĩnh vực 
có tiềm năng, lợi thế, tham gia sâu trong các chuỗi giá trị thông qua chính sách ưu đãi 
về tài chính - ngân sách nhà nước, tín dụng và các chính sách hỗ trợ khác. Phục hồi 
và ổn định sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu 
phù hợp, hiệu quả, thích ứng với tình hình mới; củng cố, nâng cao năng lực phòng, 
chống dịch bệnh. Tập trung phục hồi và phát triển mới chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị; 
đa dạng hóa, tránh phụ thuộc vào một thị trường cả xuất khẩu và nhập khẩu; tăng 
cường xuất khẩu. 

- Nâng cao năng lực, sức cạnh tranh nhằm đón đầu các thời cơ, lợi thế, cơ hội mới. 
Hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nước (gồm cả doanh nghiệp nhà nước, doanh 
nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI); không để bị lợi dụng thâu tóm, bởi nhà đầu tư 
ngoài nước. Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, thoái vốn gắn với nâng cao hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp nhà nước; phát huy vai trò đầu tàu của các tập đoàn, doanh 
nghiệp lớn trong việc hình thành các chuỗi giá trị, thúc đẩy sự tham gia của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 
kinh tế phát huy sức sáng tạo và khả năng thích ứng, tận dụng các cơ hội, nâng cao 
năng lực cạnh tranh và tạo việc làm cho người lao động. Chủ động, có cơ chế, chính 
sách, hoàn thiện hạ tầng cơ sở, cung ứng các dịch vụ hỗ trợ nhằm thu hút, hợp tác 
đầu tư nước ngoài có chọn lọc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường, 
sinh thái, nhất là từ các tập đoàn lớn, các công ty đa quốc gia có công nghệ cao, tiềm 
lực mạnh, đứng đầu hoặc chi phối các mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. 

- Đẩy mạnh phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đổi mới sáng tạo và ứng 
dụng khoa học công nghệ. Tập trung nguồn lực để phát triển một số nền tảng công 
nghệ dùng chung, các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia cốt lõi; bảo đảm hạ tầng kỹ 
thuật an toàn, an ninh thông tin. Xây dựng và phát triển hệ thống trung tâm đổi mới 
sáng tạo cấp quốc gia, vùng và địa phương; hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, 
đổi mới sáng tạo. 

- Bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với xu 
thế mới. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, giải quyết việc 
làm, tạo điều kiện cho người lao động sớm quay trở lại thị trường, bảo đảm đủ lực 



lượng lao động khi bước vào giai đoạn tăng cường sản xuất, kinh doanh sau dịch. 
Tập trung hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, đào tạo lại người lao động đáp ứng 
yêu cầu mới; đẩy mạnh kết nối cung, cầu lao động trong nước, gắn với thị trường lao 
động quốc tế. 

- Phát huy thế mạnh của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn là đầu tàu cho 
phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng và thực hiện các chính sách, giải pháp phát triển 
vùng bền vững, đồng bộ, hệ thống, tạo tác động lan tỏa. Thúc đẩy liên kết nội vùng, 
liên vùng và quốc tế, tạo cơ sở phát triển mô hình tổ chức lãnh thổ, tổ chức sản xuất 
kinh doanh mới; hình thành các cụm ngành, chuỗi giá trị sản xuất và cung ứng liên 
thông; tạo không gian phát triển mới, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực 
thuộc Trung ương nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các các định hướng, 
nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận của Bộ Chính trị; làm tốt công tác thông tin truyền 
thông, động viên nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, 
trách nhiệm xã hội để khắc phục tác động của dịch bệnh COVID-19, đẩy nhanh phục 
hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

- Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo việc chuẩn bị trình Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội những nội dung theo thẩm quyền để triển khai 
thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị. 

- Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên 
theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Kết luận và định kỳ báo cáo Bộ Chính 
trị./. 

 


