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TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM 

*** 

 

BẢN TIN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 8/2020 

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

 

I. TIN TỨC, SỰ KIỆN 

 

Ra quân chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2020 

 
Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa tổ chức lễ ra quân cấp tỉnh chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” 
năm 2020 tại Làng Thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Đồng chí Phạm Thị Thanh- 
Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Xuân Đức- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; đại diện chính 
quyền địa phương dự chương trình. 

 

 

Năm nay, chiến dịch “Hành quân xanh” được triển khai với chủ đề: “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng 

Nam - Sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng. Diễn ra từ tháng 7 đến hết tháng 8, chiến dịch được triển khai 

trong thanh niên lực lượng vũ trang với 6 nội dung lớn tập trung vào địa bàn  06 huyện nghèo và huyện thoát 

nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg, ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Phước Sơn, Tây 

Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang; các xã đảo, xã ven biển và xã khó khăn dọc 
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đường Hồ Chí Minh; các xã đăng ký về đích nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng 

cao trong năm 2020; Làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ (Nam Giang). Ngoài ra một số hoạt động tình 

nguyện tại chỗ và quốc tế tại nước bạn Lào.  

 

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh- Bí thư Tỉnh đoàn trao quà cho các hộ gia đình thanh niên tại Làng 

 

Tại Lễ ra quân, Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều suất quà cho các hộ thanh niên tại Làng; xe đạp cho học sinh 

có hoàn cảnh khó khăn; tặng tủ thuốc y tế, khu vui chơi dành cho trẻ em cho làng thanh niên lập nghiệp 

Thạnh Mỹ; tặng thùng đựng rác cho các hộ thanh niên tại Làng nhằm góp phần xây dựng khu dân cư Nông 
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thôn mới kiểu mẫu.  

  

Đồng chí Nguyễn Xuân Đức- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn phát biểu ra quân chiến dịch 

 

Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên thuộc Huyện đoàn Nam Giang; Huyện đoàn Đại Lộc; Đoàn Thanh 

niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên BCH Quân sự tỉnh và Đoàn Thanh niên BCH BĐBP tỉnh đã tiến hành 

Tổng dọn vệ sinh làng TNLN Thạnh Mỹ; khai hoang diện tích đất trồng cây tại làng; xây dựng 02 khu vườn 

trồng rau kiểu mẫu cho 02 hộ thanh niên; hướng dẫn, hỗ trợ cải tạo vườn cho 06 hộ thanh niên tại Làng 

TNLN; tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho các hộ thanh niên.  
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Đoàn viên Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam tham gia làm vườn rau kiểu mẫu tại Làng Thanh 

niên 
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Khai hoang đất sản xuất tại Làng 
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Trồng cây ăn quả tặng cho hộ gia đình thanh niên tại Làng 
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Tổng vệ sinh Làng Thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ  

 

 

Làng Thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ sau khi tổng vệ sinh 

Dịp này, Tỉnh đoàn cũng đã hướng dẫn phân loại rác tại hộ gia đình và tập huấn kiến thức về sức khỏe sinh 

sản cho các nữ thanh niên tại Làng. 

 

Diễn đàn Hội đồng trẻ em cấp tỉnh năm 2020 

 

Hội đồng Đội tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Diễn đàn Hội đồng trẻ em cấp tỉnh năm 2020. Dự 

chương trình có các đồng chí đại diện các Sở Ban Ngành liên quan đến công tác Bảo vệ trẻ em. 

Đồng chí Lê Quang Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh chủ trì diễn đàn. 
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Diễn đàn lần này có sự tham gia của các đại biểu Hội đồng trẻ em các đơn vị: thị xã Điện Bàn, huyện Nông 

Sơn và thành phố Tam Kỳ. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh- đồng chí Lê Quang 

Quỳnh cho rằng, thời gian qua, các Hội đồng trẻ em cấp huyện với nhiều cách làm cụ thể, phù hợp với tình 

hình thực tế tại địa phương đã đạt hiệu quả nhất định, phát huy được vai trò tiếng nói của trẻ em đối với các 

vấn đề của trẻ em. Theo Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, trong thời gian tới Tỉnh đoàn- Hội đồng đội tỉnh sẽ tiếp 

tục chỉ đạo thành lập Hội đồng trẻ em cấp huyện tới cuối năm 2020 dự kiến trên 30% các huyện, thị xã, thành 

phố sẽ có Hội đồng trẻ em.  
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 Tham gia chương trình, các đơn vị cũng đã trao đổi, chia sẻ, những cách làm, điểm nhấn, điều tâm đắc khi 

triển khai nội dung này. Các đại biểu Hội đồng trẻ em cấp huyện cũng đã có những ý kiến, đề xuất để hoạt 

động Hội đồng trẻ em thêm ý nghĩa, hiệu quả. Thông qua hoạt động vẽ tranh và thuyết trình, các em đã thể 

hiện quan điểm của mình về Tình trạng nghiện game trong học đường ảnh hưởng bạo lực học đường; tình 

trạng vệ sinh môi trường trong nhà trường; cách sống ỷ lại, dựa dẫm của trẻ em vào cha mẹ. 

Ngày hội Đền ơn đáp nghĩa năm 2020 với Lễ “Thắp nến tri ân” 
nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 
27/7/2020)  

 
Vừa qua, đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ và đài tưởng niệm liệt sĩ trên toàn tỉnh, các cấp bộ 
Đoàn đã tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 
27/7/2020). 
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 Bí thư Tỉnh đoàn- Đồng chí Phạm Thị Thanh phát biểu tại buổi lễ 

 

Lễ Thắp nến tri ân cấp tỉnh được Tỉnh đoàn phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức tại Khu tưởng 

niệm Liệt sĩ huyện Núi Thành. Dự hoạt động có các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang 

Nhân dân; các đồng chí lão thành cách mạng; về phía các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy có đồng chí Huỳnh 

Thị Thùy Dung- UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Cao Thiện- Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh tỉnh; đồng chí Phạm Văn Đào- Chủ tịch Hội tù yêu nước tỉnh; đồng chí Trần Văn Chiến - Phó Giám đốc 

Sở Lao động Thương binh và xã hội; đồng chí Ngô Chí Khang- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; đồng 

chí Bùi Phan Toản- Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh. Về phía Tỉnh đoàn có đồng chí Phạm 

Thị Thanh- Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Về phía chính quyền địa phương có 

đồng chí Đặng Thị Lệ Thủy- Phó Bí thư Huyện ủy Núi Thành; đồng chí Ngô Đức An Phó Chủ tịch UBND 
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huyện Núi Thành.  

  

 Các đại biểu dâng hương tại nhà bia ghi danh các liệt sĩ 

 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt tuổi trẻ tỉnh Quảng Nam, đồng chí Phạm Thị Thanh-  Bí thư  Tỉnh đoàn đã bày 

tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các 

anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt nam Anh hùng; thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ gia đình có công với cách 

mạng. Đồng chí cũng khẳng định, thời gian qua, cùng với các phong trào hành động cách mạng, phong trào 

“Đền ơn đáp nghĩa”  “Uống nước nhớ nguồn”  đã được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh hưởng ứng sâu rộng và 

mạnh mẽ. Bằng sức trẻ, bằng tấm lòng nhân ái, thanh niên đã làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ,  chăm sóc, phụng 

dưỡng, chỉnh trang nhà cửa cho Mẹ Việt Nam anh hùng; động viên, thăm hỏi, tặng quà cho thương binh, gia 

đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, xây mới và sửa 

chữa Nhà tình nghĩa, Nhà nhân ái cho các thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ…. Đồng chí cũng đề 

nghị, mỗi người trẻ phải bản lĩnh, nhận thức tốt, tiên phong trong hành động để tạo thanh các phong trào 

xung kích rộng lớn. Không ngừng đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tích 

cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cùng với trí tuệ và sức sáng tạo của tuổi trẻ 

vững bước đi lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  
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Trong chương trình, các đại biểu đã đặt vòng hoa và dâng hương trước Đài tưởng niệm các Liệt sĩ để thể 

hiện lòng tưởng nhớ, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây 

dựng quê hương.  

  

 

Dịp này, Tỉnh đoàn, Hội Cựu Chiến Binh tỉnh đã trao tặng 45 suất quà trị giá hơn 30 triệu đồng cho các Mẹ 

Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; thương, bệnh binh, cựu TNXP có hoàn cảnh 

khó khăn. 
Sáng ngày (26/7), tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức Ngày hội Đền 
ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 73 năm Ngày TBLS (27/7/1947 – 27/7/2020). Đồng chí Phạm Thị Thanh- Bí 
thư Tỉnh đoàn, đồng chí Lê Quang Quỳnh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn dự chương trình. 
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Ngày hội diễn ra với nhiều nội dung như: tổ chức khám bệnh chuyên sâu, phát thuốc miễn phí cho gần 200 

người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hội viên Hội Cựu chiến binh, hội viên Hội Cựu 

TNXP; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại nhà  Mẹ Việt Nam Anh hùng; viếng hương 

và ra quân làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức cấp đổi giấy chứng minh Nhân dân; sửa chữa hệ thống điện 

cho các gia đình chính sách và hộ nghèo;...    
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Tại lễ Khai mạc Ngày hội, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến Binh tỉnh, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 2 đã trao nhiều 

phần quà tri ân các đồng chí lão thành cách mạng, các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. 

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong trao tặng 10 suất học 

bổng Vừ A Dính cho các em học sinh trên địa bàn huyện Núi Thành, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.Cũng trong 

chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn- đồng chí Phạm Thị Thanh đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh 

Hùng trên địa bàn xã Tam Hiệp. 

Triển khai các biện pháp tham gia phòng chống dịch Covid-19 
trong tình hình mới 

 

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhất là từ khi phát hiện các 

ca lây nhiễm trong cộng đồng tại một số tỉnh miền Trung; nhằm kịp thời, chủ động triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa có 

văn bản yêu cầu các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp tham gia phòng 

chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 

 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu Đoàn các cấp tập trung cho công tác phòng chống dịch, coi đây 
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là nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, tăng cường thực hiện nghiêm, quyết liệt các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, tuyệt đối 

không được lơ là, chủ quan. Thực hiện nghiêm túc các quy định an toàn y tế khi tham gia hoạt động phòng, 

chống dịch bệnh. Đồng thời vận động, tuyên truyền để nhân dân cùng tham gia phát hiện sớm, hiểu, đồng 

thuận, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch, không hoang mang, lo lắng, đồng thời, không cần tích trữ 

lương thực, nhu yếu phẩm; thường xuyên đăng tải các thông tin chính thống phản ánh về hoạt động phòng 

chống dịch Covid-19 của địa phương và thanh niên; thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền, sản phẩm 

tuyên truyền về ý thức và cách thức phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tăng cường vận động 

khai báo và cập nhật thông tin y tế qua ứng dụng NCOVI, nhất là các địa bàn như: Đại Lộc, Điện Bàn, Hội 

An, Tam Kỳ... 
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Về đội hình thanh niên xung kích phòng chống dịch bệnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu các đơn vị củng 

cố về số lượng và chất lượng thành phần tham gia cũng như triển khai hiệu quả hoạt động của Đội hình 

thanh niên xung kích như: Phối hợp truy vết, tìm kiếm các trường hợp còn lại chưa đưa vào khu cách ly tập 

trung liên quan yếu tố dịch tễ của các ca bệnh ở Đà Nẵng; hỗ trợ các khu cách ly (nếu có), đề xuất sáng kiến 

tham gia phòng chống dịch, hỗ trợ khai báo y tế, tham gia các chốt chặn giao thông của huyện, tỉnh khi có 

yêu cầu... 

 

 

 

Bên cạnh đó, trong công văn cũng nêu rõ việc đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu là Bí thư Đoàn 
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và cán bộ Đoàn các cấp; khuyến cáo hạn chế tụ tập đông người hoặc di chuyển ra khỏi địa phương nếu 

không thật cần thiết. Dừng các cuộc họp, hoạt động phong trào không cấp thiết để chống dịch. Đổi mới 

phương thức tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch; tăng cường đeo khẩu trang, 

rửa tay sát khuẩn; ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc; chủ động kêu gọi các 

nguồn lực, các sản phẩm phòng chống dịch để sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu.         

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng 
Thanh niên xung phong Việt Nam 

 
Nhân kỷ niệm  70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 
15/7/2020), trên địa bàn toàn tỉnh, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thể hiện tinh thần 
“Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với đóng góp, hy sinh của thế hệ cựu thanh 
niên xung phong đồng thời tôn vinh các điển hình tiên tiến thanh niên xung phong và cựu thanh 
niên xung phong tham gia phát triển kinh tế - xã hội. 

 

* Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng, Bí thư Tỉnh đoàn- đồng chí Phạm Thị Thanh đã đến thăm, chúc 

mừng Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo các Ban 

chức năng Tỉnh đoàn.  
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Gửi lời chúc mừng cùng những đóa hoa tươi thắm đến các đồng chí Lãnh đạo Hội cựu TNXP tỉnh, đồng chí 

Bí thư Tỉnh đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn với sự cống hiến, hy sinh của lực lượng Thanh niên xung phong trong 

các thời kỳ kháng chiến cũng như trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, tuổi trẻ Quảng 

Nam đã tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, hỗ trợ, phụ giúp việc nhà, bữa cơm thân 

mật, tu sửa nhà cửa, xây nhà tình nghĩa, các công trình phục vụ đời sống cho các gia đình cựu thanh niên 

xung phong có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn đồng thời vận động nguồn lực, tổ chức tặng quà, sổ tiết kiệm, 

khám, cấp thuốc miễn phí cho các cựu thanh niên xung phong và gia đình cựu thanh niên xung phong. Đồng 

chí khẳng định trong thời gian tới, giữa Tỉnh đoàn và Hội cựu TNXP tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác 

phối hợp, thực hiện các chính sách đối với cựu TNXP đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu 

lịch sử truyền thống vẻ vang của Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam, Thanh niên xung phong Quảng 

Nam, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và xã hội về c vai trò của lực lượng Thanh niên xung 

phong trong các thời kỳ qua đó góp phần giáo dục thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi lòng yêu nước, 

bồi đắp lý tưởng cách mạng.  
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Cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam- đồng chí Lê Quang Quỳnh đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng 

Tổng đội TNXP tỉnh Quảng Nam  

 

• Cũng nhân kỷ niệm  70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong,  Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn đã phối hợp với Hội Cựu TNXP Quảng Nam tổ chức viếng hương, dâng hoa tại Khu sinh hoạt truyền 

thống Thanh thiếu nhi Nước Oa - Bắc Trà My. Dự chương trình có đồng chí Bùi Phan Toản - Phó Chủ tịch 

Hội Cựu TNXP tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Đức- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt 

Nam tỉnh.  
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Khu sinh hoạt truyền thống Thanh thiếu nhi Nước Oa được khánh thành năm 2014. Công trình được xây 

dựng nhằm ghi dấu nơi thành lập và phát triển của Tổng đội Thanh niên xung phong Nguyễn Văn Trỗi – Tổng 

đội TNXP đầu tiên của khu vực miền Trung – Tây Nguyên (1961) cũng như sự phát triển, trưởng thành của 

Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Khu V (Khu đoàn V). Khu vực này trước đây là nơi thành lập Tổng 

đội TNXP Nguyễn Văn Trỗi đầu tiên của khu vực miền Trung Tây nguyên với nhiệm vụ kêu gọi tầng lớp thanh 

niên nâng cao tinh thần sẵn sàng xung phong đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, chấp nhận mọi 

thử thách ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần cùng với quân dân khu V thắng lợi 

trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.  
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Trong hoạt động, các cựu TNXP đã ôn lại ký ức về một thời thanh xuân sôi nổi, sẵn sàng vượt qua mọi gian 

khổ, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân đồng thời truyền lửa cho cho các bạn đoàn viên thanh niên 

về lý tưởng sống cống hiến, phát huy truyền thống của lớp lớp thế hệ đi trước, giữ ngọn lửa nhiệt tình cách 

mạng, tiếp tục tiên phong, xung kích, dấn thân, đến những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên cương, 

hải đảo, cùng đôi bàn tay và khối óc đem lại những giá trị, thành quả to lớn cho xã hội và cho quê hương. 
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Dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã có nhiều phần quà gửi đến các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Trước 

đó, trong Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ II (2016 - 2020) và ôn lại 70 năm ngày truyền thống 

lực lượng TNXP Việt Nam (15.7.1950 - 15.7.2020), 55 năm ngày thành lập lực lượng TNXP chống Mỹ cứu 

nước (21.6.1965 - 21.6.2020) do Hội cựu TNXP tỉnh tổ chức, Tỉnh đoàn Quảng Nam cũng đã tặng 10 suất 

quà cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. 

Hội nghị Báo cáo viên và giao ban công tác tuyên giáo năm 
2020 

 
Tỉnh đoàn vừa tổ chức Hội nghị báo cáo viên và giao ban công tác Tuyên giáo với sự tham gia của 
gần 30 cán bộ đoàn là báo cáo viên cấp tỉnh, Bí thư Đoàn các đơn vị trực thuộc, Trợ lý Thanh niên 
BCH Quân sự tỉnh, thành viên CLB Lý luận trẻ cấp tỉnh. Đồng chí Lê Quang Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh 
đoàn chủ trì hội nghị. 
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Tham gia hội nghị, các đại biểu đã được Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoài Phương- Giảng viên cao cấp, nguyên 

Trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị hành chính Quốc gia Khu vực 3 chia sẻ, phân tích về 

tư tưởng Hồ Chí Minh, di sản lý luận và những câu chuyện đời thường qua đó làm rõ thêm các chuyên 

đề  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững 

mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”   

 

Thông qua hội nghị đã cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền; trang bị các kiến thức cần thiết, 

mang tính thời sự cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, từ đó có những giải pháp phù hợp, định hướng 

đúng đắn cho đoàn viên, thanh niên trong tình hình hiện nay.  

Dịp này, Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh cũng đã tổ chức sinh hoạt định kỳ. 

 

 

--------- 

2. KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 
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KHUYẾN CÁO NGƯỜI DÂN NÊN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG "KHẨU 

TRANG ĐIỆN TỬ" BLUEZONE 

 

Nhận định dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp khi có nhiều ca tái nhiễm, người 

dân không nên chủ quan và tiếp tục tuân thủ chỉ thị phòng dịch của Chính phủ và chính 

quyền địa phương. Để người dân nhận được cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm Covid-19, Bộ 

Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân nên cài đặt ứng dụng Bluezone, được 

gọi là "khẩu trang điện tử". 

 Ứng dụng Bluezone là giải pháp công nghệ được phát triển với mục đích nhằm 

xác định được người nhiễm bệnh nhanh nhất, chính xác và ít tốn kém nhất, bảo vệ an toàn 

cho cộng đồng. 

Bluezone là giải pháp ứng dụng công nghệ bluetooth năng lượng thấp. Các 

smartphone cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 2m, ghi nhận sự 

tiếp xúc gần. 

Sau khi cài đặt ứng dụng, nếu xuất hiện ca nhiễm F0 được cơ quan chức năng ghi 

nhận, người dùng sẽ nhận được cảnh báo từ hệ thống. Lịch sử tiếp xúc của F0 sẽ được hệ 

thống phân tích. Người dùng có thể biết ngay là mình đã từng tiếp xúc gần với ca nhiễm 

hay chưa. 

Ứng dụng Bluezone do Cục Tin học hóa chủ trì, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin 

và Truyền thông, Bộ Y tế; do Tập đoàn công nghệ BKAV và một số nhóm tại Việt Nam 

https://vnreview.vn/tin-tuc-xa-hoi-so/-/view_content/content/3137072/giai-phap-song-chung-an-toan-voi-dich-bluezone
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phát triển. Theo Cục Tin học hóa, cứ mỗi người cài app, mạng lưới người dùng Bluezone 

càng lớn, ứng dụng sẽ hoạt động càng hiệu quả, cộng đồng càng được bảo vệ tốt hơn. Nếu 

mỗi người dân sử dụng smartphone cài đặt Bluezone cho mình và 3 người khác thì chỉ sau 

nửa tháng tất cả người dùng smartphone ở Việt Nam sẽ được bảo vệ. 

Từ ngày 28/4, ứng dụng Khẩu trang điện tử Bluezone đã chính thức mở mã nguồn, 

để tất cả các nước có thể sử dụng. 

Những ai đến Đà Nẵng từ ngày 1 - 29.7 cần nghiêm túc làm việc sau 

Bộ Y tế đề nghị tất cả cá nhân từng có mặt ở Thành phố Đà Nẵng trong khoảng 

thời gian từ ngày 1.7.2020 đến 29.7.2020 cần khẩn trương thực hiện các việc sau: 

1. Gửi tin nhắn thông báo họ tên đầy đủ và địa chỉ nơi ở của mình, cũng như số 

điện thoại của những người đã tiếp xúc gần với mình vào số điện thoại 8889; 

2. Liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại địa phương để được tư vấn; 

3. Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình 

trạng sức khoẻ. 

4. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19, giúp 

bảo vệ bản thân và gia đình: https://www.bluezone.gov.vn/ hoặc tải ứng dụng trên IOS 

hoặc Android. 
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Nguồn: Bộ Y tế 

Đường dây nóng 

Sở Y tế cung cấp điện thoại đường dây nóng của các thành viên trong Ban chỉ đạo 

và các bênh viện có liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 
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3. THEO DÒNG LỊCH SỬ 

 

Ý nghĩa thắng lợi lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, 
đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất 
nước, làm chủ vận mệnh của mình.  

 

Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt sau khi Cách mạng Tháng Tám thành 
công 

Khái quát đầy đủ ý nghĩa thắng lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà 
giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần 
đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 
tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”(1) 
1.Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 
Đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp ở Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước 
sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ 
thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đánh giá 
về ý nghĩa lớn lao này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ 
nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính 
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quyền lại cho nhân dân, đã xây nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự 
do, hạnh phúc. Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta”(2). Tiếp tục 
nhấn mạnh giá trị đó, trong Bài phát biểu tại khóa họp Xô viết Tối cao Liên Xô nhân kỷ niệm 40 
năm Cách mạng tháng Mười, ngày 6-11-1957 đăng trên báo Nhân dân, số 1341, ngày 10-11-
1957, Người lại khẳng định: “Năm 1945, nhân dân Việt Nam đã làm Cách mạng Tháng Tám, 
đánh đuổi bọn thực dân ra khỏi đất nước và xây dựng chính quyền nhân dân. Đó là một bước 
ngoặt trong lịch sử của dân tộc chúng tôi”(3). Thắng lợi này đã chính thức chấm dứt ách đô hộ 
hơn 80 năm của thực dân Pháp đối với nước ta, mở kỷ nguyên độc lập, lần đầu tiên tên nước 
Việt Nam có tên bản đồ thế giới; đồng thời đã mở ra mối quan hệ ngoại giao với các nước trên 
thế giới với tư cách và vị thế của một quốc gia - dân tộc có độc lập, có chủ quyền: “Lịch sử dân 
tộc ta đã có nhiều thời kỳ rất vẻ vang. Nhưng trước ngày Cách mạng Tháng Tám, dân tộc ta đã 
phải trải qua gần một thế kỷ vô cùng tủi nhục. Trên địa đồ thế giới, tên nước ta đã bị xóa nhòa 
dưới bốn chữ “Đông Dương thuộc Pháp”. Thực dân Pháp gọi đồng bào ta là lũ Annamít dơ 
bẩn. Thiên hạ gọi chúng ta là vong quốc nô. Cụ Phan Bội Châu đã phải thốt lên rằng: 

Đã lắm lúc bầm gan tím ruột, 
Vạch trời cao mà tuốt gươm ra, 
Cũng xương, cũng thịt, cũng da, 

Cũng hòn máu đỏ, con nhà Lạc Long, 
Thế mà chịu trong vòng trói buộc, 

Mấy mươi năm nhơ nhuốc lầm than!... 
Cách mạng Tháng Tám thành công. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Kháng chiến 
chống thực dân Pháp thắng lợi. Nhân dân ta tự làm chủ vận mạng của mình. Tên tuổi của nước 
ta lại lẫy lừng khắp năm châu, bốn biển”(4). 
Đối với tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 
năm 1945, một mặt, đã góp phần đánh bại tàn dư của chế độ phong kiến và chủ nghĩa thực 
dân, chủ nghĩa phát xít ở Việt Nam. Về vấn đề này, trong Thư gửi đồng bào toàn quốc nhân dịp 
Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, ngày 19 tháng 8 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: 
“Cách mạng Tháng Tám đã giải phóng đồng bào ta ra khỏi chế độ quân chủ chuyên chế và 
xiềng xích thực dân”(5). Mặt khác, đối với công cuộc xây dựng một chế độ xã hội mới, khác hẳn 
về chất so với chế độ cũ (phong kiến, thực dân và đế quốc): “Cách mạng Tháng Tám đã xây 
dựng cho nhân dân ta cái nền tảng Dân chủ Cộng hoà và thống nhất độc lập”(6). 
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường 
của dân tộc Việt Nam và là thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ thắng lợi to lớn đó, đã cổ vũ nhân dân ta kiên cường 
đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 
lịch sử. Đất nước hoàn toàn độc lập, người dân được hoàn toàn tự do, hạnh phúc. 
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Mít tinh Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 tại Quảng trường Nhà hát Lớn (19/8/1945) 

2. Ý nghĩa thời đại Cách mạng tháng Tám năm 1945 
Đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi 
là tấm gương, là nguồn cổ vũ cho các quốc gia - dân tộc đang mất độc lập tự do ở châu Á, châu 
Phi và Mỹ La-tinh, nhất là các nước láng giềng noi theo. Khẳng định vị thế, giá trị thời đại 
của  thắng lợi này, Chủ tich Hồ Chí Minh viết: “Cách mạng Tháng Tám thắng lợi đã làm cho 
chúng ta trở nên một bộ phận trong đại gia đình dân chủ thế giới. Cách mạng Tháng Tám có 
ảnh hưởng trực tiếp và rất to đến hai dân tộc bạn là Miên và Lào. Cách mạng Tháng Tám thành 
công, nhân dân hai nước Miên, Lào cùng nổi lên chống đế quốc và đòi độc lập”(7) 
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã chứng minh một chân lý của thời đại: các dân 
tộc bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn 
kết đấu tranh vì độc lập, tự do; đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân và biết tranh 
thủ sức mạnh của thời đại thì dân tộc đó nhất định thắng lợi. Vì thế, trong diễn văn kỷ niệm 
Cách mạng tháng Tám, Người khẳng định: “Suốt trong 80 năm nước ta bị Pháp chiếm, nhân 
dân ta từ Nam đến Bắc đã nhiều lần nổi dậy chống giặc ngoại xâm. Nhưng vì bọn vua quan 
hèn mạt, câu kết với địch, phản nước hại dân, cho nên các cuộc khởi nghĩa đều thất bại. Cách 
mạng Nga thành công đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, dạy cho họ cách tổ chức, đấu tranh 
và giành thắng lợi. Nhờ vậy mà ta có Đảng tiên phong, có Mặt trận dân tộc thống nhất, đoàn 
kết và lãnh đạo toàn dân, kiên quyết đấu tranh cho độc lập tự do, làm Cách mạng Tháng Tám 
thắng lợi. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân dân ta được hoàn toàn giải phóng: Đã phá tan cái 
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xiềng xích nô lệ thực dân, đã đập đổ cái chế độ thối nát của vua quan phong kiến, đã lập nên 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Từ đó dân ta làm chủ nước ta”(8). 
Đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 
1945 mang tầm vóc thời đại, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của 
nhân loại; giáng một đòn chí mạng vào nền móng của chủ nghĩa thực dân cũ ở vị trí xung yếu 
nhất; cùng với Liên Xô, các lực lượng tiến bộ trên thế giới và quân đồng minh đánh đổ chủ 
nghĩa thực phát xít, giữ vững hòa bình cho khu vực và trên thế giới. Tinh thần của chiến thắng 
lịch sử. Do đó, cũng là chiến thắng chung của các nước trên bán đảo Đông Dương, chiến thắng 
của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ 
xã hội trên toàn thế giới. Về vấn đề này, Người dẫn lại đánh giá của Báo Nhân dân Inđônêxia: 
“Chúng ta chỉ có thể bày tỏ sự kính trọng và lòng khâm phục cao nhất đối với nhân dân Việt 
Nam anh hùng... Với sự chiến đấu anh dũng của họ, nhân dân Việt Nam đã tự đặt mình lên vị 
trí vẻ vang nhất trên thế giới...”(9). 
Thắng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đã chứng minh tính cách mạng, khoa học của 
học thuyết Mác - Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa; là sự tiếp nối và là thắng lợi tất yếu sau 
thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại năm 1917: “Thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Tám đã chứng minh sự đúng đắn của học thuyết Mác - Lênin về vấn đề dân tộc 
thuộc địa, đã chứng minh sự đúng đắn của con đường của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười vĩ đại đã vạch ra”(10). Về vấn đề này, trong bài viết Cách mạng tháng Mười Nga mở 
đường giải phóng cho các dân tộc trên thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thực 
tiễn ở Việt Nam đã chứng tỏ rằng nhờ có sự lãnh đạo của đảng Mác - Lênin mà cách mạng đã 
thu được thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã 
hội”(11). 
Thời gian đã lùi xa nhưng tầm vóc ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng 
Tám vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng. Đó là một trong những trang chói lọi nhất 
trong lịch sử của dân tộc ta, một dấu mốc lớn trên con đường phát triển trong suốt chiều dài 
mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao 
động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong 
lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh 
đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”(12)./. 

 

 
TỰ HÀO TUỔI 90 (01/8/1930 - 01/8/2020) 

Mùa Thu này, ngành Tuyên giáo mà tiền thân là Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng 

Cộng sản Việt Nam cũng tròn 90 tuổi. Thế là niềm vui được nhân đôi. Niềm vui ấy hòa 

quyện với niềm tự hào về những thắng lợi vẻ vang mà đất nước ta giành được trong suốt 

chặng đường 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có sự đóng góp vô cùng to 

lớn của ngành Tuyên giáo. 

 

https://www.facebook.com/bantuyengiaotwd/photos/a.377688515959116/1055806541480640/?type=3&eid=ARCPPw3z2zW6Kw2AIbWlednTLFGHcXvUDdZL3NdsFxBjTYcvi78hD60hUCfnyy1AOJ3VQfuVUPf5MrwS&__xts__%5B0%5D=68.ARADKxuF6PIUS3CC2HOdjA92COOWmM0Wme_TJAU5U5iccCq8i6Y1zTfDck9Kl3SzlnTveGz-GJfFhgLb3x8Lfnm6SttNe3Wgm70I4WQ9GBaFVtk81Tm6V2uQQ25PenW0hd4-QQjf9V-zeU6pRTnOsw4sLd-sly4tB76UvIGX1C2T89yL5ZFJ_OLUMsAk_6Xn82GFIOC-XqZVwlFVMNUB0KR0_6ZnI5juHhe8dFdPiNvvfkisiLguuqg0UYNQHP5t4J38gvJDkhVX-XokpAPExC4MY_nRAEllJCY7YR5Nwv0N7G24HtJMKohEccadA23PRREzX6u_C2g5pAvNEXtUf0HeEw&__tn__=EEHH-R
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MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP 

Tuổi trẻ Quảng Nam sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 

Ngày 29.7, theo chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam, Tỉnh đoàn đã thành lập 4 

đội hình thanh niên xung kích tham gia thực hiện nhiệm vụ tại 4 chốt kiểm soát 

phòng chống dịch Covid-19. Cùng với đó, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo tất cả các cơ sở 

Đoàn xốc lại đội hình, củng cố, thành lập và kêu gọi thanh niên tình nguyện đăng ký 

sẵn sàng ứng phó với tình huống mới của dịch. 

https://www.facebook.com/bantuyengiaotwd/photos/a.377688515959116/1055806541480640/?type=3&eid=ARCPPw3z2zW6Kw2AIbWlednTLFGHcXvUDdZL3NdsFxBjTYcvi78hD60hUCfnyy1AOJ3VQfuVUPf5MrwS&__xts__%5B0%5D=68.ARADKxuF6PIUS3CC2HOdjA92COOWmM0Wme_TJAU5U5iccCq8i6Y1zTfDck9Kl3SzlnTveGz-GJfFhgLb3x8Lfnm6SttNe3Wgm70I4WQ9GBaFVtk81Tm6V2uQQ25PenW0hd4-QQjf9V-zeU6pRTnOsw4sLd-sly4tB76UvIGX1C2T89yL5ZFJ_OLUMsAk_6Xn82GFIOC-XqZVwlFVMNUB0KR0_6ZnI5juHhe8dFdPiNvvfkisiLguuqg0UYNQHP5t4J38gvJDkhVX-XokpAPExC4MY_nRAEllJCY7YR5Nwv0N7G24HtJMKohEccadA23PRREzX6u_C2g5pAvNEXtUf0HeEw&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/bantuyengiaotwd/photos/a.377688515959116/1055806541480640/?type=3&eid=ARCPPw3z2zW6Kw2AIbWlednTLFGHcXvUDdZL3NdsFxBjTYcvi78hD60hUCfnyy1AOJ3VQfuVUPf5MrwS&__xts__%5B0%5D=68.ARADKxuF6PIUS3CC2HOdjA92COOWmM0Wme_TJAU5U5iccCq8i6Y1zTfDck9Kl3SzlnTveGz-GJfFhgLb3x8Lfnm6SttNe3Wgm70I4WQ9GBaFVtk81Tm6V2uQQ25PenW0hd4-QQjf9V-zeU6pRTnOsw4sLd-sly4tB76UvIGX1C2T89yL5ZFJ_OLUMsAk_6Xn82GFIOC-XqZVwlFVMNUB0KR0_6ZnI5juHhe8dFdPiNvvfkisiLguuqg0UYNQHP5t4J38gvJDkhVX-XokpAPExC4MY_nRAEllJCY7YR5Nwv0N7G24HtJMKohEccadA23PRREzX6u_C2g5pAvNEXtUf0HeEw&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/bantuyengiaotwd/photos/a.377688515959116/1055806541480640/?type=3&eid=ARCPPw3z2zW6Kw2AIbWlednTLFGHcXvUDdZL3NdsFxBjTYcvi78hD60hUCfnyy1AOJ3VQfuVUPf5MrwS&__xts__[0]=68.ARADKxuF6PIUS3CC2HOdjA92COOWmM0Wme_TJAU5U5iccCq8i6Y1zTfDck9Kl3SzlnTveGz-GJfFhgLb3x8Lfnm6SttNe3Wgm70I4WQ9GBaFVtk81Tm6V2uQQ25PenW0hd4-QQjf9V-zeU6pRTnOsw4sLd-sly4tB76UvIGX1C2T89yL5ZFJ_OLUMsAk_6Xn82GFIOC-XqZVwlFVMNUB0KR0_6ZnI5juHhe8dFdPiNvvfkisiLguuqg0UYNQHP5t4J38gvJDkhVX-XokpAPExC4MY_nRAEllJCY7YR5Nwv0N7G24HtJMKohEccadA23PRREzX6u_C2g5pAvNEXtUf0HeEw&__tn__=EEHH-R
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 Hỗ trợ dọn dẹp khu cách ly. 

Mỗi đội hình từ 10 đến 15 thành viên, có nhiệm vụ chính là hướng dẫn khai báo y tế, hỗ 

trợ đo thân nhiệt, triển khai phần mềm ứng dụng và hỗ trợ thông dịch viên đối với người 

nước ngoài... Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh cho biết, các bạn thanh niên tình nguyện 

đã từng làm rất tốt công tác chung tay cùng chính quyền và người dân toàn tỉnh đẩy lùi 

Covid-19. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu đặt ra đợt này là các thành viên 

tham gia phải đảm bảo chất lượng, có kiến thức, có tính kỷ luật và trách nhiệm cao. “Thời 

điểm này, hơn lúc nào hết, tuổi trẻ toàn tỉnh hãy phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, 

sẵn sàng tham gia ứng phó trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Khi có bất 

cứ vấn đề gì xảy ra mà tỉnh cần nhân lực thì các tình nguyện viên sẽ nhanh chóng lên 

đường”, đồng chí Phạm Thị Thanh nói. 

Cũng theo Bí thư Tỉnh đoàn, hiện nay Tỉnh đoàn đã kêu gọi được hơn 50 nghìn khẩu trang, 

2.000 chai nước sát khuẩn và sẽ tiếp nhận, chuyển trực tiếp đến hỗ trợ các y bác sĩ, các 

chiến sĩ, tình nguyện viên và phát miễn phí tại một số nơi công cộng cho bà con nhân dân. 
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Điểm nổi bật là thanh niên sẽ tổ chức may các bộ đồ bảo hộ, trên cơ sở nhập nguyên liệu, 

nhằm tặng các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn-Phạm Thị 

Thanh chia sẻ thêm: “Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tích cực kêu gọi 

sự hỗ trợ từ cộng đồng để cùng nhau thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh”. 

 

 

Công tác tuyên truyền đang được các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở triển khai mạnh mẽ. 

Tại xã Duy Thành (huyện Duy Xuyên), trên nhiều tuyến đường, chợ dân sinh và những 

khu vực đông dân cư, các bạn trẻ cùng nhau đi phát tờ rơi tuyên truyền và tặng khẩu trang, 

nước sát khuẩn miễn phí. Đặc biệt, các bạn chia từng nhóm nhỏ, được trang bị khẩu trang 

y tế, đến từng nhà, gặp từng người dân hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng Bluezone. 

https://thanhnien.vn/gioi-tre/
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Đến tận từng hộ gia đình trực tiếp tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc khai báo y 

tế và hướng dẫn cho người dân về cách thức khai báo cũng là cách làm của các cơ sở Đoàn 

tại Đại Lộc, Điện Bàn, Nông Sơn và Tam Kỳ. Trên các bờ rào đường đi vào các thôn, 

những thông tin tuyên truyền về dịch bệnh cũng đã được căng lên khắp lối đi, khiến bà con 

dễ dàng đọc được. 

Cùng với đó, các trang fanpage, facebook, zalo của các đơn vị cũng thường xuyên cập 

nhật, đăng tải chính thống các quan điểm chỉ đạo, các văn bản mới nhằm tuyên truyền. 

Kêu gọi mọi người duy trì thói quen đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, cập nhật thông 

tin chính thống về các ca bệnh, không hoang mang bởi fake news (tin giả)… là những điều 

dễ thấy trên trang cá nhân của các bạn trẻ và của các cơ sở Đoàn. Chị Đặng Thị Bảo Trinh- 

Bí thư thị đoàn Điện Bàn chia sẻ: “Chúng tôi luôn nhắc anh em thanh niên phải đăng tải 

thông tin chính thống và lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp. Vài dòng thông tin không thể 

giải quyết hết tình hình dịch bệnh, nhưng nó giữ cho lòng người không hoang mang và 

người trẻ có cách truyền tải niềm tin để lan tỏa tới cộng đồng trạng thái tích cực nhất có 

thể”. 

Với tâm thế bình tĩnh và chia sẻ, nhiều người trẻ đã chuẩn bị bước vào giai đoạn khó khăn 

sắp tới với tinh thần lạc quan và sẵn sàng tham gia các hoạt động phòng chống dịch. 

THIÊN NGÂN 

Chúng ta đang bước vào giai đoạn căng thẳng của cuộc chiến chống dịch. Dân tộc 

Việt Nam cần đoàn kết và giữ vững tinh thần lạc quan với niềm tin CÙNG NHAU, 

VIỆT NAM SẼ CHIẾN THẮNG! Hãy chia sẻ bài hát này để tiếp tục kêu gọi sức 

mạnh từ cộng đồng! Cuộc chiến này không của riêng ai! Hãy tiếp tục lan toả năng 

lượng Chung tay hành động Giữ vững niềm tin CÙNG NHAU, VIỆT NAM SẼ 

CHIẾN THẮNG!  

____________________  

Song: Sẽ Chiến Thắng Song Composer: Nguyễn Hải Phong Music Mixer & Lyric 

Writer: Phúc Bồ Singers & Starring:. Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Jun 

Phạm, Đức Phúc ,Han Sara, Trọng Hiếu ,Trung Quân Idol, Uni 5, Hồ Quang Hiếu, 
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Tạ Quang Thắng, Đinh Mạnh Ninh, Lip B Special thanks to Yeah1Network, Soulie 

Production, BlankNegative Post-Production & Phúc Bồ 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=OSFfph_1k0g 

https://www.youtube.com/watch?v=ye1HdPtSf1E 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OSFfph_1k0g
https://www.youtube.com/watch?v=ye1HdPtSf1E

