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Quốc hội thông qua Luật Thanh niên sửa đổi với 91,3% tán
thành
Chiều 16/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Thanh niên sửa đổi, với 441/449, chiếm
91,3% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội Phan Thanh Bình
Rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước
Trước khi thông qua toàn bộ dự án luật, Quốc hội đã biểu quyết và thông qua Điều 4, về vai trò, quyền và
nghĩa vụ của thanh niên với tổng số 445/451 (92,13%) đại biểu tán thành.
Như vây, Điều 4 của Luật quy định: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong
công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội; đồng thời
thanh niên có các quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
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Về Điều 12, trách nhiệm với tổ quốc, có 443/449 (91,72%) đại biểu tán thành. Qua đó, Điều 12 nhấn mạnh
trách nhiệm của thanh niên đối với tổ quốc là: Phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc;
xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa; Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, thống nhất và toàn
vẹn lãnh thổ; đảm nhận những công việc khó khăn, gian khổ, cấp bách khi Tổ quốc yêu cầu; Đấu tranh với
các âm mưu, hoạt động gây phương hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc.
Trước đó, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi), Chủ nhiệm Uỷ ban Văn
hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội Phan Thanh Bình cho biết, có ý kiến đề nghị
cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật nhằm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, đường lối của Đảng
về thanh niên, công tác thanh niên; bảo đảm tạo điều kiện cho thanh niên phát huy vai trò, sứ mệnh của mình
trong thời đại mới.
Theo ông Bình, về việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, đất nước ta đang trong giai đoạn phát
triển mới, thanh niên có một vị trí đặc biệt quan trọng. Việc thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, đường lối của
Đảng, cụ thể hóa nội dung và tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về thanh niên và công tác thanh niên là định
hướng và nhiệm vụ quan trọng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan hữu quan trong
quá trình tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật.
Quán triệt quan điểm chỉ đạo này, dự thảo Luật đã thể chế hóa trách nhiệm của thanh niên thành các quy
định pháp luật để nhấn mạnh vai trò, sứ mệnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
trong tình hình mới; quy định về chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo
dục, gia đình nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển, để thanh niên xứng đáng là “rường cột nước nhà,
chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu, có vai trò quan trọng
góp phần quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc
tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội…”;
Đồng thời để thanh niên Việt Nam nhận thức rõ và đầy đủ về trách nhiệm của mình, thực hiện lời dạy của
Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”; “Nhiệm vụ của thanh niên không
phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế
nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”.
Cách quy định như dự thảo Luật bảo đảm thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng, không chồng chéo
với các luật chuyên ngành, đồng thời tạo hành lang pháp lý tạo điều kiện cho thanh niên khẳng định, phát
huy và cống hiến.
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Bên cạnh đó, sau khi Luật được thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra
giám sát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Thanh niên, bảo đảm các chính
sách được tổ chức thực thi có hiệu quả ngay khi Luật có hiệu lực thi hành.
Về Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam (Điều 7), ông Phan Thanh Bình cho biết, đa số ý kiến đồng ý
với quy định về Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam trong dự thảo Luật. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến
đề nghị quy định Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tham
mưu cho Chính phủ về thanh niên và công tác thanh niên. Ngoài ra, cũng có ý kiến đề nghị không quy định
về Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam trong Luật vì đây là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ.
Về việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, qua hơn 22 năm hoạt động, Ủy ban quốc gia về Thanh
niên Việt Nam đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng các chiến
lược, chính sách dành cho thanh niên; thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính
phủ về công tác thanh niên.
Vì vậy, việc tiếp tục quy định Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam là cơ quan tư vấn cho Thủ tướng
Chính phủ là cần thiết, một mặt kế thừa quy định của Luật Thanh niên hiện hành, không làm phát sinh biên
chế, bộ máy; là căn cứ cho Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của tổ
chức này; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong việc điều hòa, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng
liên ngành về thanh niên; đáp ứng yêu cầu đặc thù của đối tượng; mặt khác đảm bảo phù hợp với quy định
về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ,
phù hợp với các căn cứ chính trị pháp lý có liên quan. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.
Xem xét, quyết định Bộ Thanh niên vào thời điểm thích hợp
Về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Điều 28), theo ông Bình, một số ý kiến đề nghị làm rõ vị trí, vai
trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong dự thảo Luật.
Về việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, trong suốt quá trình lịch sử, Đảng và Nhà nước ta luôn
nêu cao vai trò quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Điều lệ Đảng đã khẳng định Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường
xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí
Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi
của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
Quán triệt chủ trương của Đảng, tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013, dự thảo Luật đã quy định
về vai trò, tổ chức, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như thể hiện tại Điều 28 dự
thảo Luật.
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Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng đã quy định trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh trong việc chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức hoạt động Tháng Thanh
niên; phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về thanh niên; phối hợp với Bộ Nội vụ tham
gia xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.
Liên quan đến quản lý nhà nước về thanh niên (Chương VI), có ý kiến đề nghị trong tương lai cần nghiên
cứu thành lập Bộ Thanh niên hoặc Bộ Thanh niên và Thể thao trên cơ sở hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh.
Vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc nghiên cứu thành lập Bộ chuyên trách về công tác
thanh niên trên cơ sở hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao hiệu quả
của công tác quản lý nhà nước về thanh niên là ý kiến xác đáng. Tuy nhiên, đây là vấn đề quan trọng gắn
với mô hình tổ chức Chính phủ và hệ thống chính trị, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo và trình các
cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp.
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Quảng Nam có bước đột phá trong hỗ trợ thanh niên khởi
nghiệp
Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TW- đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cùng đoàn công tác vừa
làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (2017-2022) chuyên đề “Giải pháp xây dựng, hỗ trợ
duy trì mô hình thanh niên phát triển kinh tế của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Tham gia đoàn công tác
có đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân- UV BTV, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn;
đồng chí Nguyễn Thái An- UV BCH, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn
Kim Quy- UV BCH, Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn.

Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TW- đồng chí Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận và đánh giá cao
các giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp của BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam đã báo cáo cụ thể các nội dung, giải pháp xây
dựng, hỗ trợ duy trì mô hình thanh niên phát triển kinh tế. Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh
có 36 Hợp tác xã, 91 Tổ hợp tác do thanh niên làm chủ,322 mô hình, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi
và 29 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Thời gian qua, các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích đoàn viên,
thanh niên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giúp thanh niên tiếp cận với những tiến bộ khoa
học kỹ thuật để vận dụng vào sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế tập thể được các cấp bộ Đoàn thường
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xuyên triển khai, theo thống kê đã có 1.300 thanh niên là chủ mô hình kinh tế được hỗ trợ thông qua các hoạt
động như: tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và đại diện các HTX, THT thanh niên với chủ đề
“Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng quê hương”; tổ chức tập huấn chương trình Mỗi xã một sản phẩm, kiến thức
khởi nghiệp sáng tạo, quản lý vốn vay; tổ chức 12 lớp khởi sự doanh nghiệp cho hơn 100 thanh niên là giám
đốc HTX, chủ nhiệm THT và thanh niên là chủ các mô hình kinh tế, thanh niên có nhu cầu khởi sự doanh
nghiệp....; hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế qua Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng kinh phí 37,472 triệu
đồng, vay vốn 120 kênh Trung ương Đoàn với kinh phí 230 triệu đồng, vay vốn qua Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp
sáng tạo tỉnh với kinh phí 02 tỷ đồng; hỗ trợ về cây giống, con giống xây dựng mô hình khoa học công nghệ
cho hơn 50 thanh niên,đề xuất Trung ương Đoàn hỗ trợ xây dựng 03 mô hình (Trồng chuối mốc từ cây con
cấy mô, Nuôi lợn theo phương pháp canh tác tự nhiên, Trồng dưa lưới theo công nghệ cao trong nhà
kính).Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền, nêu gương các mô
hình kinh tế trong thanh niên trên các công cụ tuyên truyền của Đoàn, thành lập chuyên trang Khởi nghiệp
cùng thanh niên tại địa chỉ http://khoinghiep.tinhdoanqnam.vn/, chuyên trang Giới thiệu và quảng bá sản
phẩm khởi nghiệp của thanh niên tại địa chỉ http://sanpham.tinhdoanqnam.vn/. Các mô hình kinh tế thanh
niên thường xuyên được giới thiệu tham gia triển lãm trưng bày sản phẩm khởi nghiệp trong thanh niên tại
các Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh, cấp cụm và Trung ương.... Hỗ trợ kiến thức cho thanh niên xây
dựng các sản phẩm OCOP.
Trao đổi với Đoàn công tác TW Đoàn, đồng chí Phạm Thị Thanh- Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam cho rằng,
những kết quả đạt được trong lĩnh vực khởi nghiệp, lập nghiệp thời gian qua chính là nhờ sự quan tâm tạo
điều kiện rất lớn từ các đồng chí Lãnh đạo tỉnh; bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định rõ quan
điểm từ đầu nhiệm kỳ là không chen ngang khi hỗ trợ các thanh niên phát triển kinh tế. Khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo là một lĩnh vực mới, muốn triển khai hiệu quả phong trào này bước đầu tiên là phải tuyên truyền,
phổ biến cho thanh niên hiểu như thế nào là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sau đó trang bị kỹ năng về quản
lý, kiến thức về sản xuất kinh doanh, chiến lược tiếp cận thị trường, phân tích những khó khăn thanh niên có
thể gặp phải khi khởi nghiệp từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp. Hiện nay, thanh niên Quảng Nam đang
khởi nghiệp chủ yếu ở 3 mảng: nông nghiệp, du lịch và công nghiệp. Mảng nông nghiệp đang phát triển mạnh
và có sự chuyển đổi mô hình theo hướng nông nghiệp sạch, công nghệ cao. Mảng du lịch đã đạt được một
số kết quả khả quan. Mảng công nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, quy mô còn chưa lớn.
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Đồng chí Phạm Thị Thanh- Bí thư Tỉnh đoàn trao đổi một số mô hình nổi bật trong hỗ trợ thanh niên
khởi nghiệp ở Quảng Nam

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng kiến nghị, đề xuất với TW Đoàn một số nội dung xoay quanh vấn đề
nguồn vốn 120; hỗ trợ quảng bá các sản phẩm thanh niên phát triển kinh tế; xây dựng hệ sinh thái
4.0 kết nối thanh niên khởi nghiệp với các nhà khoa học, doanh nhân để nâng cao hiệu quả sản xuất
kinh doanh; tổ chức các lớp tập huấn gắn với tham quan mô hình hay sáng tạo, tiêu biểu của các
tỉnh; hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả
Quảng Nam đạt được trong xây dựng, hỗ trợ duy trì mô hình thanh niên phát triển kinh tế giai đoạn
2017-2019. Đồng chí cho rằng, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã có bước đột phá trong hỗ trợ thanh niên
khởi nghiệp với sự đa dạng trong hình thức, cách làm; hỗ trợ được các thanh niên ở các huyện miền
núi khó khăn về điều kiện kinh tế và giao thông. Cách tiếp cận có sự phù hợp, hiệu quả, đúng với vai
trò của Đoàn. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam tiếp tục phát
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huy hơn nữa những mô hình, phương pháp hiệu quả trong thời gian qua. Tập trung nhân rộng việc
kết nối các doanh nhân xa quê hỗ trợ về đầu ra sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp.

* Chiều cùng ngày, Đại diện Ban Thanh niên Nông thôn TW Đoàn đã khảo sát mô hình thanh niên khởi
nghiệp tại huyện Tiên Phước và có sự ghi nhận đánh giá cao phong trào phát triển kinh tế trong thanh niên
tại huyện này. Lãnh đạo Ban Thanh niên nông thôn TW Đoàn cũng có nhiều gợi mở về hướng vay vốn, mở
rộng quy mô và xây dựng đầu ra cho sản phẩm.

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.
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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 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

BẢN TIN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 7/2020

TRANG | 10

TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM

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 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
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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.

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
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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.

“Gia đình màu xanh”

Sáng nay, 19/6, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức Gameshow “Gia đình màu xanh” và biểu dương gia
đình cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2020. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Ngày gia đình
Việt Nam 28/6 và cụ thể hóa cuộc vận động xây dựng gia đình trẻ ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn
minh.
Dự chương trình có đồng chí Phạm Thị Thanh- Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam; đồng chí Tào Viết Hải- Phó
Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch; đồng chí Trần Thị Mỹ Phương- Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; đồng
chí Trần Quốc Bảo- Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và đại diện các Sở, Ban, Ngành của tỉnh
Tham gia chương trình, 3 gia đình cán bộ Đoàn ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã đã cùng nhau tham gia các trò
chơi thể hiện sự thấu hiểu trong cả suy nghĩ và hành động nhưng cũng rất vui tươi đem lại nhiều tràng cười
cho khán giả.
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Bên cạnh đó, các gia đình đã giao lưu chia sẻ những kỷ niệm buồn vui, kinh nghiệm để xây dựng, vun đắp
hạnh phúc gia đình. Nhiều câu chuyện gần gũi được chia sẻ về những vấn đề thường gặp trong cuộc sống
hôn nhân; tâm sự chân thật, gần gũi về sự thấu hiểu, chia sẻ của những người chồng, người vợ có bạn đời
làm cán bộ Đoàn thường xuyên đi sớm về khuya và ít khi có ngày nghỉ cuối tuần đã mang lại nhiều cung bậc
cảm xúc cho các đại biểu tham dự chương trình.

Dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Nam cũng đã biểu dương 30 gia đình cán bộ Đoàn tiêu biểu trong xây dựng gia
đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
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Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020

Những giọt máu tình người
Dù chương trình chính thức bắt đầu từ 7h30 nhưng ngay từ rất sớm, nhiều đoàn viên thanh niên là
cán bộ công chức đã có mặt từ trước để tranh thủ hiến máu sau đó về cơ quan tiếp tục làm việc. Lần
đầu tiên hiến máu tình nguyện từ năm 2010 lúc còn là sinh viên- Chị Trần Thị Khánh Vy- đoàn viên
Chi đoàn Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam chia sẻ: “ Tôi nghĩ, việc hiến máu tình nguyện là một việc
làm hết sức nhân đạo. Nghĩ đến việc giọt máu cho đi có thể cứu sống tính mạng một người nào đó
đang nguy kịch nên tôi không ngần ngại tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo do các cấp tổ
chức”
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Chỉ trong vòng một buổi sáng Ngày hội đã thu hút sự tham gia của trên 400 tình nguyện viên, đặc
biệt là sự có mặt và đăng ký tham gia hiến máu của 100 tăng ni, phật tử và thanh thiếu niên gia đình
phật tử từ nhiều huyện trên địa bàn tỉnh. Đại đức Thích Viên Trừng- Phó Ban kiêm Chánh Thư ký
Ban trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho hay: “ hiến máu tình nguyện là một việc
làm đầy nhân văn, với tinh thần một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo
Việt Nam tỉnh đã kêu gọi đông đảo tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh tham gia hoạt động này nhằm
giúp đỡ cho những người khó khăn, bệnh nhân nguy kịch, những em bé sinh ra cần những giọt máu
để duy trì và tiếp tục cuộc sống của mình” Có thể nói đây là nghĩa cử cao đẹp xuất phát từ lòng nhân
ái của mỗi con người, mỗi giọt máu hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong giờ
phút hiểm nghèo mà còn thể hiện tinh thần bố thí Ba la mật và lời dạy của Đức Phật.
Ra mắt ứng dụng máu sống trên di động
Năm nay, song song với hoạt động hiến máu tình nguyện, Tỉnh đoàn- Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã ra
mắt ứng dụng máu sống trên di dộng để nâng cao hiệu quả việc hiến máu nhân đạo. Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam- Anh Nguyễn Xuân Đức cho
rằng : “ Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện được các cấp bộ Đoàn Hội triển
khai đạt hiệu quả cao góp phần đảm bảo Ngân hàng máu sống của tỉnh, tuy nhiên đôi lúc sự kết nối
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giữa người nhận và người cho còn chưa kịp thời, Tỉnh đoàn- Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã cho ra mắt
Ứng dụng Ngân hàng máu sống trên điện thoại thông minh để khắc phục những khó khăn rút ngắn
thời gian tìm máu cho bệnh nhân nguy kịch cũng như tạo thuận tiện cho đoàn viên thanh niên đăng
ký

tham
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Ứng dụng Hiến máu Quảng Nam (App HMQN) là một phần mềm được lập trình riêng cho điện thoại
di động và vận hành song hành với hệ thống ngân hàng máu sống trên website. App HMQN sẽ là
trung tâm điều phối ngân hàng máu sống dựa trên sự tương tác đa chiều: bệnh viện, người hiến máu
(người tham gia ngân hàng) và người cần máu. 3 đối tượng này thông qua giao diện của app để
tương tác trực tiếp với nhau. “Thông qua app, người hiến máu có điều kiện phù hợp có thể cập nhật
thông tin trên app về thời gian, nhóm máu, sức khỏe… để khi có nhu cầu, người cần máu hoặc bệnh
viên không mất thời gian tìm kiếm, có thể điều phối trực tiếp, rút ngắn thời gian cung cấp máu tới
bệnh nhân”-người trực tiếp xây dựng ứng dụng- Anh Lê Quang Lưu- Phó Trưởng Phòng đào tạo
Trung

tâm

dạy

nghề

thanh

niên

tỉnh

Quảng

Nam

cho

biết.

Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và người dùng tải trực tiếp từ kho Google Play với từ khóa “hiến máu
Quảng Nam” anh Lưu thông tin thêm.

Tình nguyện về với xã vùng cao
Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa tổ chức chương trình tình nguyện về với xã vùng cao năm 2020 tại xã Trà Cang,
huyện miền núi Nam Trà My.

Điểm đến của đoàn tình nguyện là nóc Tắk Rân, thôn 2 xã Trà Cang - một nơi cách trung tâm huyện miền núi
Nam Trà My gần 2 giờ di chuyển với địa hình hiểm trở.
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Bí thư Tỉnh đoàn- đồng chí Phạm Thị Thanh trao biểu trưng các công trình, cây trồng, con vật nuôi cho đại
diện Chính quyền địa phương, Thầy cô giáo tại điểm trường và thanh niên địa phương
Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như lắp đặt 15 trụ bóng đèn bằng năng lượng mặt trời tại nóc Tak Rân,
trao tặng công trình nước gồm 3 bồn chứa 1500 lít cho điểm trường thôn 2 xã Trà Cang; tập huấn chuyển giao
tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia cầm và tặng 400 cây giống, con vật nuôi cho 20 hộ thanh
niên là chủ hộ nghèo; tặng 80 suất quà cho các em học sinh mầm non và tiểu học tại điểm trường Tak Rân và 11
suất quà cho các hộ gia đình có công cách mạng tại thôn 2, xã Trà Cang.
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Các em nhỏ tại điểm trường Tăk Rân vui mừng nhận những phần quà từ Tỉnh đoàn Quảng Nam
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Dịp này, đoàn tình nguyện đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
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Thắp sáng bằng năng lượng mặt trời là một Công trình ý nghĩa đối với một địa phương chưa có điện lưới
Quốc gia như Tăk Rân
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Với việc hấp thu năng lượng từ ánh sáng mặt trời vào ban ngày, một bóng đèn như thế này có thể
phát sáng liên tục đến 5h sáng

Đoàn tình nguyện lắp đặt công trình nước sạch cho điểm trường nóc Tắk Rân
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Thanh niên địa phương phấn khởi với những cây giống vừa nhận được
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Trong chương trình, đồng chí Phạm Thị Thanh cũng đã đến thăm và tặng quà các mô hình thanh
niên phát triển kinh tế tại đây.

Tình nguyện về với xã vùng cao là hoạt động thường niên của Tỉnh đoàn Quảng Nam trong những
năm qua, qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc tham
gia phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội ở những địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn, vùng
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đưa nước sạch ra Cồn Si
Sáng ngày 21.6, Huyện đoàn Núi Thành tổ chức chương trình “Đưa nước sạch ra đảo” tại thôn
Long Thạnh Tây (còn gọi là Cồn Si, xã Tam Hải).
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Vận chuyển nước sạch ra Cồn Si. Ảnh: A.N
Cồn Si nằm cách biệt, bị bao quanh bởi sông, biển. Hàng trăm hộ dân phải sử dụng nguồn nước ngầm bị
nhiễm mặn, nhiễm phèn và chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, nhất là vào mùa nắng nóng. Để có
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nước sạch, người dân phải chèo ghe qua các xã khác mua hoặc đi lấy từng gàu nước (đã nhiễm phèn) ở 2
giếng trung tâm thôn về xử lý để dùng.

Người dân chứa nước mang về sử dụng. Ảnh: A.N
Chương trình “Đưa nước sạch ra đảo” dự kiến diễn ra trong vòng 1 tuần. Nước được lấy từ trạm cấp nước
của Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam (địa điểm tại xã Tam Hiệp, Núi Thành), sau đó vận chuyển bằng
phà đến thôn Long Thạnh Tây. Tại điểm tập kết, người dân chuẩn bị nhiều vật dụng để chứa nước mang về
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sử dụng. Nhận nước từ chương trình, ai cũng cười phấn khởi, trẻ em thì tranh thủ tắm thỏa thích dưới vòi
nước sạch trong lành...

--------2. KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020
1. Luật quản lý thuế 2019 (thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 13/6/2019)
2. Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019 (thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày
26/11/2019)
3. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 (thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày
15/11/2018)
4. Luật dân quân tự vệ 2019 (thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 22/11/2019)
5. Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019
- Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn chỉ được áp dụng với 03 đối tượng
sau:
+ Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020;
+ Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1
Điều 58 Luật viên chức 2010;
+ Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện KT-XH đặc
biệt khó khăn.
Ngoài ra, thời hạn của hợp đồng làm việc xác định thời hạn cũng được kéo dài đến
60 tháng (hiện nay tối đa chỉ đến 36 tháng);
- Bổ sung thêm 02 đối tượng được tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển:
+ Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi tốt
nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học;
+ Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.
- Hình thức kỷ luật hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ
lãnh đạo, quản lý.
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6. Luật giáo dục 2019
- Quy định mới về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên (GV):
+ Mầm non: có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hiện nay chỉ yêu cầu có
bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm);
+ Tiểu học, THCS, THPT: có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo GV trở lên, nếu
môn học chưa đủ GV đáp ứng yêu cầu này thì GV phải có bằng cử nhân chuyên ngành
phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt
trong toàn khóa học, tuy nhiên sẽ phải hoàn trả lại nếu sau 02 năm kể từ khi tốt nghiệp:
+ Không công tác trong ngành giáo dục;
+ Công tác không đủ thời gian quy định.
7. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
sửa đổi 2019
- Thị thực không được chuyển đổi mục đích, trừ 4 trường hợp sau:
+ Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài
đầu tư tại Việt Nam theo quy định;
+ Có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời, bảo
lãnh;
+ Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động (GPLĐ)
hoặc xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ theo quy định;
+ Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có GPLĐ hoặc xác nhận không thuộc diện cấp
GPLĐ theo quy định.
- Sửa đổi, bổ sung thêm các ký hiệu thị thực như: LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, ĐT4, DN1,
DN2, LĐ1, LĐ2 (hiện hành chỉ có các ký hiệu là ĐT, DN, LĐ);
- Luật hóa quy định về thị thực điện tử:
+ Ký hiệu EV, có giá trị một lần và có thời hạn không quá 30 ngày;
+ Người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử nhập cảnh, xuất cảnh phải đủ các điều
kiện theo quy định và phải nhập cảnh, xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế do Chính phủ
quyết định.
8. Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
9. Luật Lực lượng dự bị động viên 2019
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10. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019
11. Luật Thư viện 2019
12. Luật Kiến trúc 2019

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM KẾ TỤC VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TNXP
TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC.
Đáp ứng nguyện vọng tha thiết của hàng chục vạn cựu TNXP trong cả nước, đồng thời
đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước trong việc giải quyết chế độ chính
sách đối với cựu TNXP. Được Chính phủ cho phép, ngày 19 – 12 – 2004 đã tổ chức Đại
hội thành lập Hội cựu TNXP Việt Nam, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng thể hiện sự
quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng TNXP. Trong 15 năm qua, gắn với việc
thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước, Hội cựu TNXP đã tập hợp đoàn kết hội viên phấn
đấu thực hiện các nhiệm vụ do 3 kỳ Đại hội đề ra, đạt được những kết quả thiết thực; vị
trí, vai trò vị thế của tổ chức Hội cựu TNXP đã được khẳng định và ngày một nâng cao
trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.
Nhìn lại 15 năm qua (2004 – 2019), mặc dù phải hoạt động trong điều kiện có nhiều khó
khăn khách quan và chủ quan, Hội Cựu TNXP Việt Nam và Hội cựu TNXP ở địa phương
đã lựa chọn được hướng đi đúng đắn, sáng tạo ra những phương thức hoạt động phù hợp,
phấn đấu nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ công tác và đã đạt được những thành quả quan
trọng:
1. Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, chủ động đề xuất, tham mưu với Đảng và Nhà nước
phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động cho
35 tập thể, 35 cá nhân TNXP; tặng thưởng Huân chương sao vàng, Huân chương Hồ Chí
Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Lực lượng TNXP và đang đề nghị tặng thưởng
“Huy chương TNXP vẻ vang” cho TNXP. Qua đó, tiếp tục khẳng định những cống hiến
to lớn của lực lượng TNXP trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và chính quyền các cấp xây dựng các cơ chế, chính
sách; tham gia cùng các cơ quan chức năng thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách
đối với cựu TNXP nhanh hơn, đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, ngăn chặn tình trạng
làm giả hồ sơ, vi phạm pháp luật, góp phần tích cực thực hiện chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng
2. Thực hiện tốt phương châm nơi nào có cựu TNXP, nơi đó có hoạt động hội. Trong 15
năm, Hội Cựu TNXP đã phát triển không ngừng, được thành lập và hoạt động trên 7.433
xã, phường, thị trấn; 624 huyện, quận, thị, 63 tỉnh, thành phố, tập hợp được gần 75% cựu
TNXP tham gia sinh hoạt hội. Đồng thời đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực
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hoạt động thực tiễn, nhiệt huyết, gắn bó với đồng đội, đảm bảo cho hoạt động của Hội
ngày càng có chất lượng, hiệu quả và nâng cao uy tín của tổ chức Hội đối với xã hội, quốc
phòng, an ninh.
3. Hội Cựu TNXP đã không ngừng đẩy mạnh phong trào “Vì Nghĩa tình đồng đội”, động
viên cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế xóa nghèo bền vững; tích cực vận động các tổ chức,
cá nhân ủng hộ, giúp đỡ cựu TNXP khó khăn có cuộc sống ổn định, góp phần thực hiện
chính sách an sinh xã hội. Phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội” làm sống lại những tình
cảm thiêng liêng, thắm tình đồng đội trong mỗi cán bộ, hội viên; đã trở thành hoạt động
sâu rộng, nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của tổ chức Hội các cấp1.
4. Cuộc vận động “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng học tập, làm theo lời dạy và tấm
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Hội cựu TNXP triển khai dưới nhiều
hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực. Qua đó, đã định hướng tư tưởng, hành động của
cán bộ, hội viên, các tổ chức Hội trong các mặt công tác và phong trào thi đua yêu nước
do Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương phát
động, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.
5. Công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, lịch sử truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP và kết quả hoạt động của Hội
được tổ chức thường xuyên, gắn với các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất
nước, lực lượng TNXP và trên Trang thông tin điện tử (Website), Bản tin Cựu TNXP của
Hội. Qua đó, cán bộ, hội viên đã củng cố niềm tin vào đường lối, chính sách của Đảng,
Nhà nước; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, động viên nhau phát huy truyền
thống TNXP, tích cực tham gia công tác Hội, phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội
và giáo dục thế hệ trẻ.
6. Trung ương Hội đã tổng kết 10 năm Cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học
tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội thảo Khoa học, thực tiễn
“Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn TNXP”; xuất bản hàng chục bộ sách, trong đó
có 3 tập sách “Thanh niên xung phong Việt Nam Anh hùng”; xây dựng Đề án “Thực trạng
và đề xuất xây dựng, tôn tạo các di tích lịch sử TNXP” và Đề án về “Công tác tổ chức, cán
bộ Hội Cựu TNXP Việt Nam giai đoạn 2019 – 2024”…Đó là những chuyên đề nghiên cứu
có giá trị về lịch sử, khoa học và thực tiễn, ý nghĩa chính trị sâu sắc; định hướng cho các
mặt công tác của Hội; đem lại hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, hiểu biết về lịch sử
truyền thống của Lực lượng TNXP và vai trò vị trí của tổ chức Hội Cựu TNXP trong xã
hội.
7. Hội Cựu TNXP đã tăng cường mở rộng mối quan hệ, gắn bó chặt chẽ với các cơ quan
nhà nước, các tổ chức và cá nhân tiêu biểu, từ đó có được sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện
thuận lợi trong hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ công tác.
Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua thực hiện các
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chương trình phối hợp, đã giúp cho Hội Cựu TNXP ở địa phương thực hiện tốt công tác
xây dựng phát tiển tổ chức và tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tuyên truyền, giáo
dục thế hệ trẻ.
8. Hội Cựu TNXP đã thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong thực hiện các Cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động giám sát,
phản biện xã hội. Qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế,
văn hóa – xã hội, quốc phòng và an ninh ở cơ sở; nâng cao, khẳng định được vị thế của
Hội Cựu TNXP, đáp ứng được niềm tin của Đảng, Chính quyền các cấp và toàn thể xã hội.
Hội Cựu TNXP Việt Nam và Hội Cựu TNXP ở địa phương đã thể hiện rõ địa vị pháp lý,
vai trò nhân chứng lịch sử theo quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện được vai trò vị
trí trong xã hội bằng những kết quả hoạt động thực tiễn được Đảng, Nhà nước, Mặt trận
Tổ quốc và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao và khen thưởng: Hội
Cựu TNXP Việt Nam được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân
chương Lao động hạng Nhì, Mặt trận Tổ quốc Việt nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc
năm 2018; đã có 06 tỉnh, thành Hội và 01 quận Hội được tặng thưởng Huân chương Lao
động; 09 tỉnh, thành Hội và một số Hội cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng
khen; hàng trăm tổ chức Hội các cấp ở địa phương và cán bộ, hội viên được Chính quyền
và Mặt trận Tổ quốc địa phương khen thưởng.
Kỷ niệm ngày truyền thống TNXP Việt Nam là một dịp để cán bộ, hội viên cựu TNXP ôn
lại lịch sử truyền thống hào hùng của lực lượng TNXP, để sống lại những kỷ niệm sâu sắc
của một thời tuổi trẻ rèn luyện và cống hiến, để phấn khởi tự hào phát huy truyền thống
TNXP trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để thiết thực kỷ niệm ngày truyền thống TNXP, mỗi cựu TNXP, mỗi tổ chức Hội cần đẩy
mạnh phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực, thực hiện có hiệu quả
các nhiệm vụ công tác Hội của Đại hội IV Hội cựu TNXP Việt Nam đề ra:
1. Xây dựng Hội vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng cán bộ hội, hội viên và nội
dung sinh hoạt hội; tham gia thực hiện tốt công tác xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP và
phát triển hội viên theo quy định của Điều lệ Hội và pháp luật.
2. Tham gia giải quyết cơ bản chế độ, chính sách đối với TNXP. Trong đó, tập trung đề
xuất cơ chế giải quyết vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách đối với TNXP không
còn giấy tờ gốc còn tồn đọng, TNXP hy sinh trên các công trường mở đường chiến lược
thời kỳ 1954 – 1957. Nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đối với TNXP khắc phục hậu
quả chiến tranh và xây dựng kinh tế sau 1975; triển khai và thực hiện trao tặng “Huy
chương Thanh niên xung phong vẻ vang” sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Cựu TNXP làm kinh
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tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội” và phong trào “Vì Nghĩa tình đồng đội – mỗi hội viên làm
nhiều việc tốt”.
4. Nâng cao chất lượng công tác truyên truyền về chủ trương đường lối, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước, truyền thống cách mạng, truyền thống lực lượng TNXP;
tích cực tham gia thực hiện công tác giáo dục thế hệ trẻ.
5. Phát huy truyền thống lực lượng TNXP, vai trò tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động
chính trị, kinh tế, xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí do các cấp ủy, chính quyền,
Mặt trận Tổ quốc phát động, nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế –
xã hội của đất nước và địa phương và nâng cao vai trò, uy tín của tổ chức Hội trong xã hội.
LỊCH SỬ, Ý NGHĨA CỦA NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ 27/7
Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 là ngày Lễ kỷ niệm được tổ chức hàng năm nhằm
tưởng niệm những người thương binh liệt sĩ đã hy sinh, mất mát qua những cuộc
chiến. Qua đó tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người
có công với Cách mạng từ trước đến nay.

Lịch sử của ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7
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Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Tuy nhiên, do
chính quyền cách mạng còn non trẻ nên thực dân Pháp đã âm mưu trở lại xâm lược nước
ta.
Thực dân Pháp đã vào thay thế Tưởng Giới Thạch ở Bắc Bộ và âm mưu xâm lược nước ta
một lần nữa.
Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, giữ gìn nền độc lập cho đất nước, toàn quân và
dân ta đã chiến đấu anh dũng ở những nơi có thực dân Pháp chiếm đóng. Nhiều chiến sĩ,
đồng bào ta đã bị thương và vĩnh viễn nằm lại chiến trường.
Nỗi đau bao trùm lên toàn dân tộc, nhiều gia đình mất đi cả chồng và các con. Nhiều người
vợ trẻ chỉ hưởng hạnh phúc vỏn vẹn trong một ngày.
Để góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của gia đình các chiến sĩ, đồng bào, Chính quyền
Việt Nam đã xú tiến vận động thành lập một tổ chức, lấy tên gọi là Hội giúp binh sĩ tử
nạn.
Đầu năm 1946, Hội giúp binh sĩ tử nạn (sau đổi tên là Hội giúp binh sĩ bị thương) được
thành lập ở Thuận Hóa, Bình Trị Thiên, ở Hà Nội và nhiều nơi khác. Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã được mời làm hội trưởng danh dự của Hội giúp binh sĩ tử nạn.
Chiều ngày 28/5/1946, Hội “Giúp binh sĩ bị nạn” tổ chức một cuộc nói chuyện quan trọng
tại Nhà hát thành phố Hà Nội và Hồ Chủ Tịch đã tới dự.
Chiều ngày 11/7/1946, tại Nhà hát này đã có một buổi quyên góp quần áo, giày mũ cho
chiến sĩ ngoài mặt trận, mở đầu cuộc vận động “ mùa đông chiến sĩ”. Tại đây, Bác Hồ đã
cởi chiếc áo rét đang mặc để tặng binh sĩ.
Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ vào ngày 19/12/1946, số người bị thương và hy sinh
tăng lên. Đời sống của chiến sỹ và đồng bào ta gặp muôn vàn khó khăn.
Đảng và Nhà nước ta đã quyết định nhiều chính sách quan trọng liên quan đến công tác
Thương binh Liệt sĩ nhằm đảm bảo đời sống vật chất cũng như tinh thần của các gia đình
chính sách trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến.
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Tháng 6/1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Hội Phụ nữ cứu quốc, Cục Chính trị quân
đội quốc gia Việt Nam, Nha thông tin tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại
Từ - Thái Nguyên.
Nội dung cuộc họp là thực hiện chỉ thị của Hồ Chủ Tịch chọn ngày kỷ niệm Thương binh
Liệt sĩ và bảo vệ công tác Thương binh Liệt sĩ.
Sau khi xem xét, Hội nghị đã nhất trí lấy ngày 27/7/1947 làm ngày Thương binh toàn
quốc. Đây được coi là cuộc mít tinh quan trọng với 2000 người tham gia tại Thái Nguyên.
Tại đây, Ban tổ chức đã trịnh trọng đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Người đã gửi tặng một chiếc áo lụa, một tháng lương và một bữa ăn của nhân viên trong
Phủ Chủ tịch.
Hàng năm vào dịp này, Người cũng đều có thư và quà để gửi đến các anh em thương binh
và gia đình liệt sỹ.
Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7//1954, Đảng và Nhà nước ta càng quan tâm và
giải quyết những vấn đề chiến sỹ, gia đình liệt sỹ cũng như công tác thương binh. Từ năm
1955, ngày 27/7 ngày Thương binh được đổi thành ngày Thương binh - Liệt sỹ.
Ý nghĩa của ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7
- Ý nghĩa chính trị:
Ngày 27/2 hàng năm phản ánh sự đánh giá của Đảng, Nhà nước, nhân dân với những gia
đình đã có người hy sinh vì Tổ Quốc.
Qua đó, nhằm phát huy tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng và
niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn, lãnh đạo.
Cũng thông qua đó nhằm động viên và phát huy truyền thống cách mạng trong công cuộc
đổi mới đất nước.
Công tác Thương binh Liệt sĩ và chính sách đối với những người có công với cách mạng
chính là thể hiện tính ưu việt và bản chất của Đảng và Nhà nước ta.
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Tạo điều kiện củng cố niềm tin vào nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như sự quản
lý của nhà nước.
Góp phần tăng thêm tiềm lực cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và cơ sở để
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần chống lại thủ đoạn của các thế lực thù
địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, bôi nhọ quá khứ hào hùng của dân tộc.
- Ý nghĩa nhân văn:
Tăng cường ý thức, trách nhiệm, lòng biết ơn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Phát huy đạo
lý "Uống nước nhớ nguồn", đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Thể hiện truyền thống nhân văn
sâu sắc của dân tộc.
Phát huy tinh thần "gia đình cách mạng gương mẫu" góp phần giữ vững ổn định chính trị,
phát triển kinh tế.
-------3. THEO DÒNG LỊCH SỬ
Các ngày lễ trong tháng 7:
– 02-07-1976: Nước ta đổi quốc hiệu từ Việt Nam dân chủ cộng hòa thành Cộng
hòa XHCN Việt Nam
– 17-07-1966: Hồ chủ tịch ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”
– 27-07: Ngày thương binh, liệt sĩ
– 28-07: Thành lập công đoàn Việt Nam (1929)/Ngày Việt Nam gia nhập
Asean(1995)
Bài hát: Giai Điệu Tự Hào - Phạm Hồng Biển
Từ ngày đầu bi bô tập nói, mẹ đã dạy cho con giai điệu tự hào
Bài hát vang lên con ngây thơ chưa hiểu gì
Rồi ngày tháng con đeo màu khăn quàng đỏ, tự hào giọng hát cất lên
Bài hát oai hùng, bài hát từ triệu con tim.
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" Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc
Bước chân dồn vang trên đường ghập ghềnh xa"
Bài hát ấy vang trong tim con
Bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường
Bài hát ấy khiến con rưng rưng
Khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng.
Bài hát ấy con nghe hôm nay
Là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc
Cùng triệu người ngân vang câu ca
Nước non Việt Nam ta, vững bền.
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/giai-dieu-tu-hao-pham-hongbien.w50tQxjcBtxz.html
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