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TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN 
Tháng 9/2020 

 

1. Tin tức, sự kiện: 

 

 

Tỉnh đoàn triển khai kịp thời, hiệu quả, phong phú các 
nguồn lực phòng chống dịch Covid-19 

Những ngày qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam đã triển khai nhiều chương trình, 
nhiều hoạt động tiếp sức lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch; đồng thời đến 
thăm tặng quà, nhu yếu phẩm, vật phẩm y tế cho thanh thiếu niên và bà con nhân dân rơi vào 
hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. 
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Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh và Phó Bí thư Lê Quang Quỳnh trao quà cho lực lượng 

thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh tại Đại Lộc 

 

Tính đến thời điểm hiện tại, 85.000 khẩu trang y tế; 2.000 lít nước sát khuẩn, 2.000 chai gel rửa tay 

sát khuẩn; 850 thùng sữa và nước tăng lực, 700 thùng nước suối, 210 bộ đồ bảo hộ y tế... trị giá 

trên 680 triệu đồng đã được Tỉnh đoàn Quảng Nam gửi đến các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh 

để hỗ trợ các lực lượng tham gia phòng chống dịch. 

 

* Từ ngày 30.7, ngay sau khi thành lập và đi vào hoạt động của 4 chốt kiểm soát dịch bệnh cấp tỉnh, 

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh đã đến thăm và gửi tặng những phần quà động viên, tiếp sức 

thanh niên xung kích ở 4 chốt tại Điện Bàn và Đại Lộc. 

 

 

Khẩu trang, vật dụng bảo hộ và các nhu yếu phẩm được kịp thời gửi đến tuyến đầu chống 

dịch 
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Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn gửi lời cảm ơn đến tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng 

tham gia ứng phó trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp của các bạn tình nguyện viên. 

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các bạn thanh niên cần thực hiện 

nghiêm túc các quy định an toàn y tế: đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn, giữ khoảng cách 

trên 2m khi tiếp xúc với người khác... Khi hoàn thành nhiệm vụ, nên thực hiện tự cách ly, hạn chế 

tiếp xúc với mọi người. 

 

 

Huyện đoàn Duy Xuyên tiếp nhận những vật phẩm từ chương trình "Áo xanh hành động" do 

Tỉnh đoàn trao tặng 

  

* Trong 2 ngày 4-5/8, đồng chí Phạm Thị Thanh và đồng chí Lê Quang Quỳnh đã đến thăm và trao 

quà động viên cho lực lượng làm nhiệm vụ  tại Khu cách ly Trường TH Duy Trung, huyện Duy 

Xuyên, khu cách ly Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung và các chốt kiểm soát dịch bệnh tại 

Thăng Bình và Quế Sơn. Tại đây Tỉnh đoàn đã gửi tặng các vật dụng y tế, bảo hộ, nước sát khuẩn 

cùng sữa, nước tăng lực tiếp sức cho cho lực lượng đang làm nhiệm vụ. 
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Những vật dụng y tế, bảo hộ từ Tỉnh đoàn Quảng Nam được trao tặng cho lực lượng trực 

tiếp làm nhiệm vụ tại các khu cách ly 
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* Ngày 6/8, tại huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn, đồng chí Nguyễn Xuân Đức- Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đến thăm, tặng quà động viên lực lượng đang 

làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch tại phường Điện Nam Trung (Điện Bàn), xã Đại Phong (Đại 

Lộc) và trao các vật phẩm từ chương trình “Áo xanh hành động” cho Huyện đoàn Đại Lộc và Thị 

đoàn Điện Bàn để thực hiện công tác phòng chống dịch. 

 

 

 

Cũng trong dịp này, đồng chí Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đến thăm, và trao vật phẩm hỗ trợ 

20 thanh thiếu niên Phật tử tham gia "khóa tu mùa hè" tại chùa Phước Thạnh (xã Đại Thạnh), do 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên phải ở lại thực hiện tự cách ly. 



            TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM  

  

 

BẢN TIN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 09/2020                                          TRANG  | 7 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đức trao các vật phẩm từ chương trình "Áo xanh hành động" cho Thị 

đoàn Điện Bàn 

 

* Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (huyện Núi Thành) nơi thu dung và điều trị các 

bệnh nhân Covid-19, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh- đồng chí Lê Quang Quỳnh 

đã đến thăm và trao 100 bộ đồ bảo hộ, 1.000 khẩu trang y tế, 100 lít dung dịch sát khuẩn để phục 

vụ công tác phòng chống dịch. Đồng chí cũng gửi lời động viên đến các đoàn viên thanh niên là y, 

bác sĩ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị các ca bệnh Covid-19. 
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Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lê Quang Quỳnh trao vật phẩm phục vụ 

công tác phòng chống dịch cho Bệnh viên Đa khoa TW Núi Thành 

 

  

* Cuối tuần qua, đồng chí Lê Quang Quỳnh cùng CLB thiện nguyện Từ tâm (thành phố Tam Kỳ) đã 

đến thăm và tặng nhiều nhu yếu phẩm, lương thực, vật dụng phòng chống dịch cho nhóm thanh 

niên người đồng bào Cơ tu đang làm việc tại các công ty tại Khu công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc 

gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. 
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Những món quà kịp thời phần nào giúp những thanh niên công nhân vượt qua những khó 

khăn do dịch bệnh 

  

Dịp này, Đoàn tình nguyện cũng đã gửi tặng các chốt kiểm soát dịch bệnh khu vực Gò Nổi và chốt 

kiểm soát dịch cấp tỉnh nằm trên Quốc lộ 1A (thị xã Điện Bàn) nhiều phần quà gồm nhu yếu phẩm 

và dung dịch sát khuẩn khô để tiếp sức cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt. 

 

* Trước đó,  Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh- đồng chí Hoàng Văn 

Thanh đã đến thăm và trao tặng nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho lưu học sinh Lào và sinh viên khó 

khăn của trường Đại học Quảng Nam. 
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Đồng chí Hoàng Văn Thanh trao tặng nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho lưu học sinh Lào và sinh 

viên khó khăn của trường Đại học Quảng Nam. 

 

Tại chương trình, Hội sinh viên tỉnh Quảng Nam đã tặng nhu yếu phẩm (gồm: vật tư y tế phòng dịch 

và thức ăn, nước uống...) hỗ trợ cho 185 lưu học sinh Lào đang trong thời gian cách ly, theo dõi y tế 

tại trường Đại học Quảng Nam và tặng 10 phần quà cho các em học sinh khó khăn đang theo học 

tại trường. 

 

 

Chuyển giao Đoàn Khối các cơ quan về trực thuộc Đảng ủy 
Khối các cơ quan tỉnh 

 

Sáng ngày 11.8, Tỉnh đoàn tổ chức chuyển giao Đoàn Khối các cơ quan tỉnh (thuộc Tỉnh đoàn) về 

trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 
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Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ký biên bản chuyển giao. Ảnh: THÁI 

CƯỜNG 

Việc chuyển giao thực hiện theo Quyết định số 1735-QĐ/TU ngày 9.6.2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc điều chuyển biên chế năm 2020, chuyển 3 biên chế của cơ quan Tỉnh đoàn sang 

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Sau tiếp nhận, tổng biên chế Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh từ 

ngày 1.6.2020 là 22 biên chế và cơ quan Tỉnh đoàn là 37 biên chế. 

Việc chuyển giao tổ chức bộ máy của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh nhằm nâng cao vai trò trong lãnh 

đạo toàn diện của cấp ủy đối với đơn vị. 

“Tiếp sức mùa thi” năm 2020 

 
Khác với mọi năm, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-
19 bùng phát tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Chỉ có 12/18 huyện, thị xã, thành phố 
của Quảng Nam được thi theo kế hoạch chung cùng với cả nước vào ngày 9 và 10.8. Tại 
những địa phương này, cùng với nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, lực lượng 
thanh niên tình nguyện đã đồng loạt thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020. 
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Sáng ngày 9/8, đồng chí Hoàng Văn Thanh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam 

tỉnh Quảng Nam đã đến thăm và tặng quà động viên đội hình Thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa 

thi tại điểm thi Trường THCS Lý Tự Trọng và Trường THPT Lê Quý Đôn (thành phố Tam Kỳ) 

 

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, năm nay Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị triển 

khai mỗi điểm tiếp sức không quá 10 tình nguyện viên, đồng thời giữ khoảng cách an toàn giữa tình 

nguyện viên và thí sinh. 

Lực lượng tình nguyện viên được trang bị các vật dụng bảo hộ đảm bảo quy định về phòng chống 

dịch. Trước đó, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh đã hỗ trợ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, găng tay… 

cho các đơn vị để trang bị cho tình nguyện viên. Trong đợt tiếp sức mùa thi năm nay Công ty TNHH 

Nestle Việt Nam đã tài trợ các sản phẩm nước uống, sữa, caphe với tổng trị giá gần 230 triệu đồng. 

Triển khai các điểm phát khẩu trang miễn phí 

 Tỉnh đoàn và các huyện, thành đoàn vừa triển khai 3 điểm phát khẩu trang miễn phí tại 
TP.Tam Kỳ, huyện Đại Lộc và Duy Xuyên. 
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Điểm phát khẩu trang miễn phí tại chợ Thương mại (TP.Tam Kỳ). Ảnh: Đ.N 

Chương trình triển khai từ ngày 13 - 17.8, địa điểm là nơi đông dân cư, các chợ hoặc khu công 

nghiệp. Dự kiến khoảng 50 nghìn khẩu trang y tế được cấp phát miễn phí đợt này. 

* Cũng trong tuần qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh thực hiện chương trình “Triệu bữa cơm” với thông 

điệp “Trao bữa cơm - Trao niềm tin” đồng hành người dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Thăng 

Bình và thị xã Điện Bàn vượt qua dịch bệnh. Cứ 5 ngày một lần, trong vòng 15 ngày, thanh niên tình 

nguyện sẽ trao các suất thực phẩm gồm gạo, thịt, trứng, rau củ... 

Chương trình tiếp tục mang những bữa cơm ấm áp tình người đến với người dân khó khăn tại 

huyện Quế Sơn và Tiên Phước trong thời gian tới. 

Trao bữa cơm - trao niềm tin 
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Từ ngày 13.8, Hội LHTN Việt Nam tỉnh thực hiện chương trình “Triệu bữa cơm” với thông 
điệp “Trao bữa cơm - Trao niềm tin” đồng hành với người dân có hoàn cảnh khó khăn ở 
huyện Thăng Bình, Quế Sơn, Tiên Phước và thị xã Điện Bàn vượt qua dịch bệnh. 
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Thanh niên đến tận nhà trao bữa cơm cho các gia đình khó khăn. Ảnh: ĐẠT VY 

Cứ 5 ngày 1 lần, trong vòng 15 ngày, thanh niên tình nguyện trao các suất thực phẩm gồm gạo, thịt, 

trứng, rau, củ… tương ứng bữa cơm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đang chịu tác động bởi 

dịch bệnh Covid-19. 

Ngoài 12.000 bữa cơm được trao tặng, thực phẩm tươi gồm gạo, thịt, rau...  cũng được đóng gói, 

khử trùng rồi được các đoàn viên thanh niên mang đến tận nhà cho người dân. Đã có hàng chục 

đoàn viên thanh niên cùng sắp xếp, phân chia thực phẩm thành các gói nhỏ rồi trao đến tận nhà các 

hộ khó khăn. 

Anh Trần Hữu Phước - Phó Bí thư Huyện đoàn Thăng Bình cho biết, các thanh niên đang tích cực 

tham gia nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, khu cách ly, nên huyện đoàn thành lập riêng một đội hỗ 

trợ gồm 25 thành viên. 

Là một trong những người đầu tiên nhận những suất thực phẩm của chương trình “Triệu bữa cơm”, 

bà Nguyễn Thị Miễn (71 tuổi, thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, Thăng Bình) chia sẻ: “Tình cảm, sự 

quan tâm của các tổ chức, cá nhân trong những ngày dịch bệnh rất quý giá, động viên những người 
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như chúng tôi rất nhiều. Tôi già cả rồi, đi lại khó khăn, các cháu thanh niên mang quà đến tận nhà 

thiệt là mừng lắm”. 

Anh Nguyễn Xuân Đức - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho 

biết: “Chương trình sẽ tiếp tục mang những bữa cơm ấm áp tình người đến với những người dân 

khó khăn tại huyện Quế Sơn và Tiên Phước. Hoạt động này thể hiện sự chung tay sẻ chia, nhân ái 

của các thanh niên và cộng đồng để góp phần động viên tinh thần, vật chất cho những người dân 

khó khăn vượt qua đại dịch”. 

Được biết, chương trình “Triệu bữa cơm” là nỗ lực chung tay hợp tác của Trung ương Hội LHTN 

Việt Nam cùng các đơn vị nhằm hưởng ứng lời kêu gọi “Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ 

tướng Chính phủ. Chương trình được triển khai từ ngày 13.4.2020 ngay trong đợt đầu dịch Covid-

19. 

Đẩy mạnh phong trào “10.000 bước chân mỗi ngày” 

 
Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản vận động cán bộ, hội 
viên, thanh niên tham gia Chặng 2 – Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” do 
Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức. 
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Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” được tổ chức với hình thức kêu gọi cộng đồng, hội 

viên, thanh niên đi bộ/chạy bộ mỗi ngày để rèn luyện sức khoẻ, nâng cao thể chất và lan toả tinh 

thần nhân ái, ủng hộ gây quỹ xây dựng Nhà văn hoá cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người tại 

Việt Nam. Với mỗi km đi bộ hoặc chạy bộ khi tham gia, Sacombank sẽ tài trợ 1.000 đồng để xây 

dựng 16 Nhà văn hóa cộng đồng với trị giá 01 tỷ đồng/nhà; tổng số tiền tài trợ tối đa là 16 tỷ đồng. 

Chặng 2 của Chương trình diễn ra từ ngày 24/8/2020 - 23/9/2020 trên quy mô cả nước, không giới 
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hạn đối tượng tham dự và không quy định cự ly đăng ký. Chương trình sẽ bắt đầu ghi nhận số km 

từ 00h00’ ngày 29/8/2020 đến 23h59’ ngày 23/9/2020. 

Tất cả những người tham gia sẽ nhận được giấy chứng nhận và huy chương (theo hình thức điện 

tử gửi trong trang cá nhân tại website chương trình). Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ trao 200 phần 

thưởng cho top 200 người tham gia có số km tích lũy tối thiểu 100km được lựa chọn may mắn từ 

kết quả quay số. Phần thưởng gồm một huy chương kim loại và một áo thun “Những bước chân vì 

cộng đồng”. 

Trước đó, kết thúc Chặng 1 của Chương trình đã thu hút được 23.766 người đăng ký tham gia, 

14.821 người đã đi bộ/chạy bộ với tổng chiều dài tích luỹ 1.051.488km và đã đóng góp được 

1.051.488.619 đồng vào Quỹ xây dựng 16 nhà văn hoá cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số rất ít 

người (01 tỷ đồng đầu tiên trong Chặng 1 được sử dụng để xây dựng Nhà văn hoá cộng đồng cho 

dân tộc thiểu số Chứt tại tỉnh Quảng Bình). Số tiền đóng góp quy đổi từ số km đi, chạy bộ của 

Chặng 2 sẽ được dùng để xây dựng Nhà văn hoá cộng đồng cho đồng bào dân tộc Lự tại xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. 

Với thông điệp nhằm nâng cao tinh thần rèn luyện sức khoẻ, lan toả tinh thần nhân ái, ủng hộ và 

gây quỹ xây dựng Công trình Nhà văn hoá cộng đồng tại 16 địa bàn dân tộc thiểu số rất ít người tại 

Việt Nam, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội 

viên, thanh niên tỉnh Quảng Nam đăng ký tham gia Chặng 2 - Chương trình Những bước chân vì 

cộng đồng. Đồng thời giao chỉ tiêu cho mỗi đơn vị Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, các đơn vị Đoàn 

trực thuộc phải có ít nhất 20 hội viên, thanh niên đăng ký và tham gia đi bộ/chạy bộ trong Chặng 2 

của Chương trình (số lượng người tham gia có thể theo dõi tại địa 

chỉ sacombankrunnersclub.com). 

 

Nam Trà My: “Hướng về đồng bằng, san sẻ yêu thương” 

 
Huyện đoàn Nam Trà My phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, cơ quan, doanh nghiệp và đồng bào trên địa bàn huyện chung tay hỗ 

trợ, hướng về đồng bằng trong dịch Covid-19. Theo đó, hơn 09 tấn rau, củ, quả sạch được 

bà con Nam Trà My cõng đến điểm tập kết của xã, huyện để gửi tặng bà con Đà Nẵng với tất 

cả yêu thương. 
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Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Nam Trà My - anh Nguyễn Trần Vỹ xúc động 

nói: “Dẫu cuộc sống của đồng bào còn nhiều khó khăn, nhưng trong lúc “chống dịch 

như chống giặc” thì đây chính là thời điểm để đồng bào Nam Trà My thể hiện tinh thần 

tương thân tương ái, đoàn kết, sẻ chia với miền xuôi. Tôi không thể kìm nén nỗi xúc 

động khi thấy hình ảnh cậu bé 5 tuổi chân lấm lem bùn đất cõng ngọn măng trên vai, 

tay ôm những bó rau rừng xuống tặng. Càng thương hơn khi chứng kiến hình ảnh 

những mế già (mế là mẹ) với đôi vai gầy guộc nhỏ cõng những gùi rau cao quá đầu lom 
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khom xuống núi - những đôi vai cõng nặng tình thương”. 
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Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang – Bí thư Huyện đoàn Nam Trà My  cho biết, ngay 

khi kế hoạch được ban hành, Huyện đoàn đã chỉ đạo các Xã đoàn và cử cán bộ 

thường trực Huyện đoàn đến từng xã để vận động bà con nhân dân hưởng ứng lời kêu 

gọi và trực tiếp cùng tham gia công tác tiếp nhận, phân loại rau củ quả đảm bảo sạch 

đẹp trước khi lên xe gửi đi. 

 

Qua thời gian 05 triển khai cuộc vận động, với sự ủng hộ nhiệt tình của bà con nhân 

dân, Nam Trà My đã nhận được hơn 9 tấn rau, củ, quả. Số hàng này được vận chuyển 

đến 11 địa điểm là những khu cách ly, địa điểm phong tỏa, các bếp nấu cho người cách 

ly: UBMTTQVN Phường Khuê Trung – Quận Cẩm Lệ; Khu cách ly đường Trưng Nữ 

Vương (Quận Hải Châu); Khu cách ly 156 đường Trần Cao Vân (Quận Thanh Khê); 
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Khu cách ly 113 đường Trần Xuân Lê (Quận Thanh Khê); Ký túc xá Đại học Bách khoa 

(Quận Liên Chiểu); Khu dân cư Hoà Thuận Tây (Quận Hải Châu); Chung cư Phước Lý 

(Quận Cẩm Lệ); Trường Lý Công Uẩn (Quận Hải Châu); Ký túc xá DMC Đại học Đà 

Nẵng đường Hà Văn Tính (Quận Liên Chiểu); Bếp nấu Danang Kitchen (Quận Sơn 

Trà); Bếp nấu 51 Triệu Nữ Vương (Quận Hải Châu). 

Trong đợt 1, huyện vận động người dân ở các xã Trà Mai, Trà Tập, Trà Dơn, Trà Don 

và cán bộ, công chức ủng hộ rau củ quả gửi tặng người dân Đà Nẵng. Đợt 2 sẽ tiếp tục 

vận động ở các xã còn lại để gửi tặng người dân ở các khu vực cách ly, phong tỏa trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam./. 

 

“Thiếu nhi Quảng Nam - Tự hào truyền thống, tiến bước 
lên Đoàn” 

 
Sáng ngày 5.9, tại trường THCS Lê Ngọc Giá (Phường Điện Dương, Thị xã Điện Bàn), Hội 
đồng Đội tỉnh đã tổ chức lễ phát động chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh 
Quảng Nam năm học 2020 - 2021 với chủ đề “Thiếu nhi Quảng Nam - Tự hào truyền thống, 
tiến bước lên Đoàn”. 

 

 Trao quà góp phần cùng thầy và trò trường THCS Lê Ngọc Giá phòng chống dịch Covid-19. 

  

Theo đó, Hội đồng Đội tỉnh đề nghị các Liên đội và Hội đồng Đội các cấp thực hiện các nội dung 

trọng tâm như: Triển khai chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022; thành lập đội 
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tuyên truyền măng non về Luật Trẻ em; 100% Liên đội tổ chức cho các em đội viên, thiếu nhi đến 

với địa chỉ đỏ, 100% Liên đội có hoạt động, công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; tổ chức các 

hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi; hoạt động tập huấn kỹ năng, 

nghiệp vụ cho đội ngũ chỉ huy Đội… 

 

 Trao quà góp phần cùng thầy và trò trường TH\ Phạm Phú Thứ  phòng chống dịch Covid-19. 

 

Dịp này, đồng chí Lê Quang Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng 

thầy và trò nhà trường 5.000 khẩu trang y tế, 20 thùng nước suối và 40 chai dung dịch sát khuẩn. 

Cũng trong dịp này, Hội đồng Đội tỉnh trao tặng trường TH Phạm Phú Thứ (Xã Điện Phương, Thị xã 

Điện Bàn) 1.500 khẩu trang y tế. Trong đó Văn phòng Báo Thiếu niên Tiền phong tại Đà Nẵng trao 

tặng 5000 khẩu trang. 

Hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch từ chương trình 
"Áo xanh hành động" 

 
Trong 3 ngày 5 - 7.9, Tỉnh đoàn đã tổ chức các đoàn trực tiếp trao quà hỗ trợ công tác phòng 
chống dịch bệnh Covid-19 cho các trường học nhân dịp đầu năm học mới. Theo đó, Tỉnh 
đoàn trao 111.000 khẩu trang y tế, 1.000 chai gel sát khuẩn và 1.000 thùng nước suối, nước 
bù khoáng. 
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Tính từ khi dịch Covid-19 tái bùng phát đến nay, thông qua chương trình “Áo xanh hành động”, Tỉnh 

đoàn đã vận động trao 238.000 khẩu trang, 2.500 lít nước sát khuẩn, 630 bộ đồ bảo hộ hỗ trợ các 

lực lượng tham gia phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài ra còn có hơn 3.000 thùng sữa, 

nước suối, hàng nghìn suất ăn đã được gửi đến bà con nhân dân và thanh niên có hoàn cảnh khó 

khăn. Tổng trị giá các hoạt động hơn 1,6 tỷ đồng, với sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp, 

cơ quan báo chí, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                    - 02/9/1945: Quốc Khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. 

  - 02/9/1969: Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

  - 12/9/1930: Xô Viết Nghệ Tĩnh. 

  - 20/9/1977: Ngày Việt Nam trở thành thành viên Liên Hiệp 

Quốc. 

-       - 23/9/1945: Ngày Nam bộ kháng chiến. 

NHỮNG 

NGÀY 

LỊCH SỬ 

THÁNG 9 

 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 
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                                   - 27/9/1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn. 

 
02/9: QUỐC KHÁNH NƯỚC  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Ngày 2/9/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt 

quốc dân tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Hàng chục vạn người gồm đủ các 

đoàn thể, các giới… tới dự, cùng với Đội quân Giải phóng ở chiến khu mới về. 2 

giờ chiều, mít tinh bắt đầu khai mạc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời Tuyên ngôn 

của nước Việt Nam Dân chủCộng hòa. Tiếp đó, toàn thể nhân viên trong Chính 

phủ làm lễ tuyên thệ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp trình bày về tình hình 

trong nước và những chính sách của Chính phủ. Tiếp đến, Trần Huy Liệu, Bộ 

trưởng Bộ Tuyên truyền báo cáo về việc đoàn đại biểu chính phủ đi tước ấn kiếm 

Bảo Đại và trình bày với quốc dân chiếc “ấn quốc bảo” và thanh kiếm vàng mà 

Bảo Đại mới trao trả cho nhân dân. Nguyễn Lương Bằng, đại biểu của Tổng bộ 

Việt Minh nói về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Minh và hô hào 

nhân dân đoàn kết ủng hộ Chính phủ, thi hành triệt để chương trình kiến quốc của 

Việt Minh. Tới 3 giờ chiều, toàn thể quốc dân tuyên thệ. Cuối cùng, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh bước ra lễ đài một lần nữa. Người hô hào nhân dân kiên quyết hy sinh 

giữ vững nền độc lập vừa mới giành được. Lễ mít tinh bế mạc biến thành một cuộc 

biểu tình tuần hành vĩ đại trong thành phố. Trong bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trước thế giới “Nước Việt Nam có quyền 

được hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. 

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và 

của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. 

Ngày 2/9/1945 mãi đi vào lịch sử như một ngày độc lập đầu tiên của dân tộc 

Việt Nam sau ngót một thế kỷ đô hộ của chủ nghĩa thực dân Pháp, ghi nhận chiến 

công của Việt Nam - một dân tộc tiên phong trong sự nghiệp giải phóng các dân 

tộc thuộc địa trên thế giới.  

Ngày 2/9 trở thành ngày Quốc khánh của nhân dân Việt Nam và đó cũng là 

cái mốc chấm dứt lịch sử cận đại Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử 

dân tộc ta. 

 Nguồn: lichsuvietnam 

 

02/9/1969: NGÀY MẤT CỦA  

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

 

Hồi 9 giờ 47 phút sáng ngày 2/9/1969, sau một cơn đau tim đột ngột rất nặng, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại vô cùng kính yêu của giai cấp công nhân 
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và nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công 

nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc qua đời. Trung ương Đảng, Quốc 

hội, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủCộng hòa và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

ra bản Thông cáo đặc biệt và thành lập Ban lễ tang Nhà nước.Từ ngày 6 đến 

9/9/1969 diễn ra Lễ viếng và lễ truy điệu trọng thể Chủ tịch Hồ Chí Minh. Linh 

cữu của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại Hội trường Ba Đình trong những ngày 

6,7,8,9 tháng 9 để các đại biểu Đảng và Chính phủ, Mặt trận, hơn 20 vạn nhân dân 

Hà Nội và các tỉnh, các đoàn đại biểu các nước trên thế giới đến kính viếng. Sáng 

ngày 9/9/1969, Lễ truy điệu được cử hành trọng thể tại Quảng trường Ba Đình lịch 

sử. 

 

                                                                                           Nguồn: lichsuvietnam 

 

 

 

12/9/1930: PHONG TRÀO  

XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 

 

Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao cao trào cách mạng năm 1930 - 

1931 ở nước ta, được mở đầu bằng cuộc biểu tình kỷ niệm ngày quốc tế lao động 

1/5/1930 của công nhân nhà máy Trường Thi, diêm Bến Thuỷ và nông dân cả 

huyện Hưng Yên, Nghi Lộc, Thanh Chương. Giặc Pháp và tay sai đã đàn áp dã 

man những cuộc xuống đường này. 

Ngày 30/8/1930, 3.000 nông dân các huyện Nam Đàn vũ trang kéo lên huyện 

đốt giấy tờ, phá nhà lao. 1/9, 2 vạn công nhân Thanh Chương bao vây huyện 

đường. Cuộc biểu tình liên tiếp nổ ra ở Dương Châu, Can Lộc, Anh Sơn, Nghi Lộc 

và đỉnh cao là cuộc biểu tình ở Hưng Nguyên với sự ra đời của uỷ ban Xô Viết 

ngày 12/9/1930. 

Khí thế của cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đã nhanh chóng lan rộng trong cả 

nước. Chỉ trong tháng 9 và tháng 10 năm 1930, cả nước có 362 cuộc đấu tranh. Sự 

xuất hiện các Xô Viết làm chức năng chính quyền cách mạng do giai cấp công 

nhân lãnh đạo đã phát triển ở nhiều vùng rộng lớn trong 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. 

Ngày 19/2/1931, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trong báo cáo gởi lên ban chấp hành 

Quốc Tế Cộng Sản về cuộc đấu tranh ở Nghệ Tĩnh đã khẳng định: “bom đạn, súng 

máy, đốt nhà, dồn binh … đều bất lực không dập tắt nổi phong trào cách mạng của 

Nghệ Tĩnh”. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh có thể xem là cuộc tổng diễn tập đầu 

tiên để tổng khởi nghĩa Tháng Tám diễn ra thành công trong cả nước. 

Nguồn: lichsuvietnam 

23/9/1945: 

 NGÀY NAM BỘ KHÁNG CHIẾN 
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Chỉ 3 tuần lễ sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, ngày 23/9/1945 

thực dân Pháp núp dưới bóng quân đội Anh tước vũ khí của quân đội Nhật ở Nam 

Bộ, âm mưu quay trở lại xâm lược nước ta lần nữa. 6.000 quân Pháp dựa vào hơn 1 

vạn quân Anh đã trắng trợn gây hấn ở thành phố Sài Gòn. Chúng mưu toan chiếm 

Nam Bộ làm bàn đạp chiếm cả Việt Nam và Đông Dương. 

7h sáng ngày 23/9, Xứ uỷ và Uỷ ban hành chính Nam Bộ (sau đổi tên thành 

Uỷ ban kháng chiến) họp khẩn cấp tại phố Cây Mai (Chợ Lớn) có đồng chí Hoàng 

Quốc Việt thay mặt Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh tham dự. Hội nghị 

quyết định phát động nhân dân kiên quyết kháng chiến chống xâm lược. Uỷ ban 

kháng chiến Nam Bộ được thành lập, ra lệnh tổng bãi công, bãi thị, bất hợp tác với 

địch, phong toả địch. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Nam Bộ sục sôi căm 

thù, nhất tề đứng dậy, xông ra mặt trận quyết chiến với quân xâm lược, mở ra một 

trang sử oanh liệt mới: Nam Bộ Kháng Chiến. 

Chiều 23/9, cả Sài Gòn đình công, không hợp tác với Pháp. Các công sở xí 

nghiệp, hãng buôn đóng cửa, chợ không họp, xe ngừng chạy. Các ụ chiến đấu mọc 

lên khắp nơi. Ngay những ngày đầu quân Sài Gòn đã tiêu hao sinh lực địch và phá 

huỷ một phần cơ sở vật chất của chúng. Tiếng súng kháng chiến ở Sài Gòn chấn 

động cả nước. Nhiều tỉnh Nam Bộ đưa lực lượng đoàn viên, thanh niên về góp sức 

với Sài Gòn chống quân xâm lược.  

Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp chủ trương đánh mạnh quân Pháp ở 

Nam bộ, quyết tâm giành thắng lợi ở chiến trường để tạo điều kiện cho việc đấu 

tranh với quân Tưởng ở ngoài Bắc. Ngày 27/9/1945, chủ tich Hồ Chí Minh gửi thư 

cho đồng bào miền Nam khẳng định quyết tâm kháng chiến của Đảng, chính phủ 

và nhân dân ta, chỉ rõ mục tiêu chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Người nêu 

cao lẽ sống “thà chết tự do hơn sống nô lệ” của nhân dân ta. Đáp lời kêu gọi của 

Người, xứng đáng với lòng tin cậy và sự cổ vũ của nhân dân cả nước, nhân dân 

Nam Bộ vùng dậy dũng cảm đánh trả kẻ địch có trang bị hiện đại, làm thất bại âm 

mưu của địch, tạo điều kiện để ta củng cố chính quyền cách mạng, xây dựng chế 

độ mới, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến toàn quốc. 

Tháng 2/1946, thay mặt chính phủ và đồng bào cả nước, chủ tịch Hồ Chí 

Minh tặng Nam Bộ danh hiệu vẻ vang: “Thành đồng Tổ quốc”. 

Nguồn: lichsuvietnam 

 

27/9/1940:  

KHỞI NGHĨA BẮC SƠN 

 

Nhận thấy sự tan rã của chính quyền thực dân sau khi phát xít Nhật nhảy vào 

Đông Dương, quân Pháp thất bại và đầu hàng, Đảng bộ Bắc Sơn đã phát động quần 

chúng nổi dậy cướp chính quyền, tấn công các đồn bốt và các đơn vị lính Pháp đang 

rút chạy, cướp vũ khí, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. 
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20 giờ ngày 27/9/1940, hơn 600 quân khởi nghĩa, gồm đủ các dân tộc Tày, 

Dao, Nùng, Kinh đã tấn công đồn Mỏ Nhài (châu lỵ Bắc Sơn). Sau khi chiếm châu 

lỵ, Ban chỉ huy cuộc khởi nghĩa tuyên bố xóa bỏ chính quyền cũ. Các ngày 28, 

29/9/1940, quân khởi nghĩa tiếp tục tấn công vào tàn quân Pháp ở đèo Canh Tiêm, 

Sập Dì. Trước tình hình đó, Pháp, Nhật thỏa hiệp với nhau để tập trung đàn áp 

cuộc khởi nghĩa. Thực dân Pháp đưa quân lên chiếm lại các đồn và đàn áp dữ dội. 

Ngay sau khi được tin cuộc khởi nghĩa nghĩa bùng nổ, Xứ Bắc Kỳ đã cử Trần 

Đăng Ninh lên lãnh đạo phong trào và hướng cuộc khởi nghĩa vào mục tiêu xây 

dựng lực lượng để chiến đấu lâu dài. Giữa tháng 10/1940, Ban chỉ huy khu căn cứ 

Bắc Sơn được thành lập và ngày 13/10/1940, cuộc họp tại khu rừng Tân Hương đã 

quyết định thành lập đơn vị du kích Bắc Sơn đầu tiên. Ngày 28/10/1940, quần 

chúng cách mạng đang tổ chức mít tinh ở Vũ Lăng, chuẩn bị đánh chiếm lại đồn 

Mỏ Nhài thì bị quân Pháp tấn công.Cuộc khởi khởi nghĩa Bắc Sơn thất bại nhưng 

đã để lại những bài học quý báu về khởi nghĩa vũ trang, xây dựng chính quyền, 

hơn nữa nó đặt được nền móng cho việc xây dựng căn cứ địa cách mạng với những 

lực lượng vũ trang đầu tiên mà sau này phát triển thành Việt Nam Cứu quốc quân. 

Nguồn: lichsuvietnam 

 

 

 

 

Chuyên đề 

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM,  

CHỐNG LÃNG PHÍ THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

 Từ tháng 2/1955, trong bài viết “Bảo vệ tài sản công”, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã căn dặn: “Các ngành giáo dục cần phải bồi dưỡng cho thanh niên thói 

quen tiết kiệm, bảo vệ của chung; chống lãng phí xa hoa, xem khinh lao động”.  

Như vậy, vấn đề tiết kiệm, chống lãng phí đối với thanh niên không chỉ là một yêu 

cầu cần được giáo dục mà còn phải rèn luyện để tạo thành thói quen trong công 

việc và cuộc sống hàng ngày. Trên thực tế, có rất nhiều thanh niên thực hiện tốt lời 

Bác dạy về tiết kiệm, chống lãng phí, nhưng vẫn còn những thanh niên thực hiện 

chưa tốt, đang còn lãng phí thời gian, sức khỏe, tài năng… Gần đây, Thủ tướng 

Chính phủ vừa ký Quyết định số 217/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 02 năm 2019 về việc 

ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2019, càng cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về 

tiết kiệm, chống lãng phí.  

 Thanh niên là một lực lượng năng động, sáng tạo, giàu nghị lực, có lý tưởng 

cao đẹp, có thể đảm đương và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khó khăn, nặng nề nhất 

khi cách mạng giao phó. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nước nhà thịnh hay 

suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên” và “Non sông Việt Nam có 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
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trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh 

vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở 

công học tập của các em”. Do vậy, thanh niên càng phải là lực lượng đi tiên phong 

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

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

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tình hình hiện nay, thanh niên cần tập 

trung vào một số vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa thiết thực sau đây: 

 1. Tích cực học tập tư tưởng và tấm gương mẫu mực của Người về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

 Có thể nói, hiện nay thanh niên là lực lượng có vai trò cực kỳ quan trọng 

mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. Bởi vì kết quả học tập và làm theo Bác của thanh niên 

có tác động to lớn đến tương lai đất nước và ảnh hưởng sâu rộng đến các thế hệ 

tiếp theo. Thanh niên cần được trang bị thế giới quan duy vật, nhân sinh quan cộng 

sản chủ nghĩa và phương pháp luận biện chứng, nhận thức đúng về vai trò của 

mình để có tư tưởng, hành động cách mạng tiến công, từng bước hình thành, hoàn 

thiện và phát triển toàn diện nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. 

 Vì vậy, thanh niên không chỉ tìm hiểu những bài viết, bài nói chuyện của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh về tiết kiệm, chống lãng phí mà cần sưu tầm, ghi nhớ những 

câu chuyện cảm động, mẫu mực về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công 

tác và sinh hoạt đời thường của Người.  

 Từ những vấn đề lý thuyết và tấm gương thực tế sinh động của Hồ Chí Minh 

để thanh niên tự soi mình, sửa mình và rèn luyện, tạo được thói quen cho bản thân 

làm theo lời Bác dạy, phấn đấu trở thành tấm gương sáng trong thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí để cho người khác học theo, làm theo, làm gương sáng dìu dắt thiếu 

niên nhi đồng, tức là dìu dắt tương lai của dân tộc. Như Người từng viết: “thanh niên 

nói chung phải gương mẫu trong sản xuất, trong học tập, trong việc giữ vững kỷ luật 

và cải thiện đời sống của công nhân”. 

 2. Chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý chí quyết tâm thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thanh thiếu nhi. 

 Thanh niên không chỉ có nhiệm vụ tích cực học tập và làm theo Bác về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, mà cần phải tích cực tuyên truyền nhằm làm cho 

nhiều người trong xã hội, trước hết là những người xung quanh mình có nhận thức 

đúng đắn, đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích to lớn của thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí cũng như tác hại của lãng phí đối với bản thân, gia đình 

và toàn xã hội. Qua đó, góp phần thúc đẩy mọi người tích cực hơn trong học tập và 

làm theo Bác.  

 Thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, là lực lượng kế thừa và tiếp 

bước các thế hệ đi trước để thúc đẩy xã hội phát triển, đồng thời là lực lượng dìu 

dắt thiếu niên, nhi đồng. Trong mọi công việc, thanh niên luôn thi đua thực hiện 

khẩu hiệu: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”, “gian khổ thì đi 
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trước, hưởng thụ sau mọi người”. Bởi vậy, mọi việc làm, hành động của thanh niên 

đều có tác động lớn đến tình hình đất nước, tạo ảnh hưởng rộng trong xã hội. Mỗi 

khi thanh niên tích cực thực hành tiết kiệm, đồng thời tuyên truyền tinh thần đó 

cho xã hội, đặc biệt là đối với tầng lớp thiếu nhiên nhi đồng, càng có ý nghĩa lớn 

lao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. 

 Thanh niên cần tập trung tuyên truyền học tập tấm gương Hồ Chí Minh 

trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua những mẩu chuyện, những lời 

dạy của Người.Chú ý phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình 

thanh thiếu nhi hoặc các cơ sở Đoàn, Hội, Đội có những ý tưởng, sáng kiến, cách 

làm hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Muốn việc làm đó có hiệu 

quả, thanh niên cần tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục thông qua nhiều 

hình thức như: các buổi sinh hoạt chính thức hoặc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, các 

buổi dã ngoại, hoạt động vui chơi giải trí, sử dụng bản tin, sổ tay chi đoàn. Tổ chức 

giao lưu, giới thiệu, tuyên dương các gương sáng điển hình về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. Các cấp bộ đoàn chủ động xây dựng hệ thống mẫu băng rôn, áp 

phích, tranh ảnh, đồ họa thông tin, đoạn phim ngắn… và phối hợp với các đơn vị 

liên quan để tuyên truyền, cổ động trực quan cho đoàn viên, thanh thiếu nhi nâng 

cao nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 Từ đó, tạo sức lan tỏa rộng khắp, tạo nên một hệ thống gồm nhiều tấm 

gương điển hình thanh thiếu niên về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cống hiến 

tích cực cho xã hội, đất nước và gia đình.  

 3. Tích cực rèn luyện các phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính”, tạo lập các 

phong trào thi đua sôi nổi thực hành tiết kiệm, chống lăng phí trong thanh niên. 

 “Cần, kiệm, liêm, chính”, vốn dĩ là nền tảng của đời sống mới, là phẩm chất 

trung tâm của đạo đức cách mạng trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Người đã 

dạy: “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, 

Nam, Bắc. Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa thì không 

thành trời. Thiếu một phương thì không thành đất. Thiếu một đức, thì không thành 

người” . Đối với mỗi cá nhân, kiệm là một trong chuỗi phẩm chất “cần, kiệm, liêm, 

chính”. Có kiệm thì mới có liêm, có liêm thì mới có chính. Kiệm là tiền đề, điều 

kiện để con người vươn tới liêm và chính. Đối với cả dân tộc, tiết kiệm là sức 

mạnh mềm - sức mạnh của văn hóa và đạo đức. Do đó, thanh niên muốn thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí, cần phải đặt nó trong chuỗi các phẩm chất mới tạo nên 

tính hiệu quả thiết thực, trọn vẹn. 

 Thanh niên cần tích cực tham gia các phong trào của Đoàn, Hội, các hoạt 

động xã hội, xung kích, tình nguyện, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay 

trong từng hành động, việc làm cụ thể, “tuy việc nhỏ nhưng ý nghĩa lớn”. Để mỗi 

thanh niên tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả hoạt động của Đoàn, Hội, Đội 

cần phát động các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với 

những chỉ tiêu cụ thể, thiết thực. Coi đây là nội dung quan trọng trong chương 

trình hành động của thanh niên và lấy kết quả đó làm một tiêu chí đánh giá, xếp 

loại, khen thưởng đoàn viên hằng năm. 
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 Cá nhân thanh niên cần tích cực tham gia các phong trào thi đua lớn. Vận 

động các cơ sở đoàn, đoàn viên thanh niên trong các cơ quan hành chính, sự 

nghiệp đi đầu thực hành tiết kiệm, làm gương cho đoàn viên, hội viên, thanh niên 

tham gia. Thực hiện chi tiêu tiết kiệm văn phòng phẩm, vật dụng văn phòng, chi 

phí điện, nước, đèn, quạt, máy lạnh, điện thoại… Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong trao đổi, lưu trữ văn bản, tài liệu, thông tin liên lạc, sử dụng nguồn 

ngân sách nhà nước tiết kiệm, chi đúng thực tế. Chủ động tiết kiệm chi phí trong tổ 

chức hoạt động, thực hiện phương châm tổ chức hoạt động theo hướng tận dụng tối 

đa các nguồn lực, không xa hoa, lãng phí nhưng vẫn đạt hiệu quả. Tích cực thực 

hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ưu tiên hàng 

đầu sử dụng các sản phẩm sản xuất trong nước, không đua đòi, xa hoa lãng phí. 

Các cơ sở đoàn mạnh dạn đăng kí thực hiện thí điểm cuộc vận động, thi đua trong 

đoàn viên, thanh niên ý thức đi làm, đi học, hội họp, sinh hoạt đúng giờ; rèn luyện 

tác phong công nghiệp, dùng thời gian rỗi vào việc có ích cho bản thân, gia đình và 

xã hội, giảm thời gian “tán gẫu” trên mạng xã hội. 

 4. Gắn nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị, công việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ 

chức Đoàn, Hội. 

 Tùy theo vị trí công việc, sinh hoạt trong tổ chức, cơ quan, đơn vị cụ thể mà 

mỗi thanh niên cần có trách nhiệm, việc làm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

cho phù hợp. Nhưng nhất thiết phải luôn đề cao ý thức bảo vệ của công, coi trọng 

lao động, có ý thức công cộng tốt, gương mẫu trong cơ quan, đơn vị, địa phương, 

chi đoàn, chi hội...  

 Đối với thanh niên là học sinh, sinh viên, học tập kiến thức, tích cực tu 

dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, có lối sống lành mạnh, không vướng vào tệ 

nạn xã hội… chính là một cách thực hành thức tiết kiệm, chống lãng phí thiết thực 

cho bản thân, gia đình và xã hội… Bên cạnh đó, cần có việc làm thiết thực gắn với 

mỗi ngày đến trường như: tiết kiệm thời gian, tiết kiệm điện, nước cho nhà trường, 

không viết vẽ bậy trên bàn ghế, trên tường, không xả rác bừa bãi trong lớp học, 

không bẻ gãy cây xanh, dẫm đạp lên cỏ cây trong khuôn viên của nhà trường…  

 Đối với thanh niên công chức, viên chức, việc thực hiện tốt chuyên môn 

theo chức trách là nhiệm vụ chủ yếu, cần phải đi đầu trong thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. Cần đổi mới phương pháp công tác, đổi mới lề lối làm việc, hội 

họp gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng công việc; dùng thời gian rỗi để tham gia 

hoạt động có ích, tận dụng tối đa thời gian vào việc có ích. Thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí cho cơ quan, đơn vị bằng những việc làm thiết thực như: không đi 

muộn về sớm; hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tiến độ; tiết kiệm giấy mực cho cơ 

quan; sử dụng điện nước một cách hợp lý… Thực hiện chi tiêu, kiểm tra sổ sách rõ 

ràng, tránh tổ chức hoạt động lãng phí, không hiệu quả. 

 Đối với thanh niên lực lượng vũ trang, biết quý trọng giữ gìn quân trang, 

quân dụng và chiến lợi phẩm; tích cực rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm bảo vệ biên 

cương, Tổ quốc, giúp đỡ nhân dân, đồng bào nơi đóng quân… 
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 Đối với thanh niên nông thôn cần chăm chỉ làm việc, không bỏ hoang ruộng 

đất, hạn chế các hoạt động đàn đúm, rượu chè, đình đám, tích cực thực hiện và vận 

động người thân thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới, giảm bớt hủ tục ở địa 

phương; tranh thủ thời gian rãnh rỗi sau thời điểm mùa vụ để tìm kiếm thêm việc 

làm tăng thu nhập, hoặc học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng lao động sản xuất; 

tích cực sáng tạo trong lao động, sản xuất để ứng dụng công nghệ cao vào hoạt 

động nông nghiệp…  

 Đối với thanh niên công nhân cần có ý thức tiết kiệm thời gian, nguyên vật 

liệu cho nhà máy, xí nghiệp nơi mình làm việc, có nhiều việc làm hữu ích cho 

doanh nghiệp. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho công ty, xí nghiệp bằng 

những việc làm thiết thực như: thực hiện tốt nội quy, hoàn thành công việc đảm 

bảo tiến độ, không bỏ việc tùy tiện, bảo vệ tài sản máy móc công xưởng; thường 

xuyên cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, năng suất lao động… 

 Đối với doanh nhân trẻ, cùng với việc học tập kiến thức trên lĩnh vực kinh 

doanh, tài chính, ngân hàng, luật kinh tế, kinh tế quốc tế… là những đòi hỏi để 

khởi nghiệp và xây dựng thành công doanh nghiệp thì cũng cần có kế hoạch giáo 

dục cho thanh niên trong công ty thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, coi tiết kiệm 

cho công ty cũng là tiết kiện của bản thân và xã hội.  

 5. Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, có kế hoạch, sử dụng thời 

gian hợp lý, nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi sinh 

hoạt cá nhân và ở nơi công cộng 

 Thanh niên biết cách lập kế hoạch làm việc một cách khoa học, có tính chủ 

động, sáng tạo cũng là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đó chính là cách tiếp 

cận vấn đề một cách khoa học, gắn với yêu cầu của thực tiễn và điều kiện lịch sử. 

Độc lập thì không lệ thuộc, không bắt chước, không theo đuôi. Tự chủ là chủ động 

suy nghĩ và làm chủ suy nghĩ của mình, tự chịu trách nhiệm trước dân, trước nước, 

biết làm chủ bản thân và công việc, sẵn sàng từ bỏ những gì mà thực tiễn kiểm 

nghiệm là sai hoặc là những cái cũ mà nay không còn phù hợp nữa để tiến tới đề 

xuất cái mới đáp ứng được thực tiễn cuộc sống đang đặt ra.  

 Trong công việc và cuộc sống hằng ngày, cần có kế hoạch cụ thể, tránh tùy 

tiện “đến đâu tính đó”, từ bỏ lối suy nghĩ “được chăng hay chớ”, “đến hẹn lại lên”; 

biết phân bổ thời gian, công sức, tiền bạc hợp lý cho từng công việc; xác định được 

nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm của mình ở từng giai đoạn, thời điểm, cương vị công 

tác để đầu tư thời gian, công sức phù hợp, đem lại kết quả tốt. Trong trình bày, 

diễn đạt cần tiết kiệm lời, nói và viết ngắn gọn nhưng thông tin nhiều, nói đi đôi 

với làm, tốt nhất là nói ít làm nhiều. Người dạy: “Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, 

chớ viết. Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, chớ viết càn” . 

“Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết. Trước khi nói, 

phải nghĩ cho chín, phải sắp đặt cẩn thận. Phải nhớ câu tục ngữ: Chó ba quanh mới 

nằm. Người ba năm mới nói”. 

 Cần tránh lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết như quá đà chơi 

điện tử, nói chuyện phiếm trêm zalo, facebook, mà tập trung thời gian cho công 
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việc học tập, nghiên cứu, chuyên môn nghiệp vu, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng 

sống… Hiện nay, một bộ phận thanh niên chưa quan tâm đúng mức việc chăm lo 

bảo vệ sức khỏe, đang lãng phí trí tuệ, chưa cống hiến xứng đáng cho xã hội. Tránh 

quán sá, rượu bia la đà, thức thâu đêm cho những việc không cần thiết, lười lao 

động, lười thể dục thể thao. Có nhiều thanh niên mua sắm vật dụng, phương tiện cá 

nhân đắt tiền quá khả năng tài chính của bản thân. Phung phí, đầu tư tiền bạc, công 

sức không cần thiết vào một số việc làm vô bổ, thiếu thiết thực, trong khi đang cần 

đầu tư cho việc học tập, nghiên cứu chuyên môn, lập nghiệp. 

 Thanh niên nên thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, chi tiêu hàng ngày, ưu 

tiên sử dụng các phương tiện công cộng nhằm góp phần giảm thiểu chi phí; có ý 

thức tái sử dụng các nguyên vật liệu, hạn chế chất thải ra làm ô nhiễm môi trường. 

Tích cực xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, có hành động tích cực nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay. 

 Đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

hội nhập quốc tế, xây dựng nền tảng để sớm cơ bản trở thành nước công nghiệp 

theo hướng hiện đại, trong đó đang triển khai nhiều chương trình, dự án xây dựng 

và phát triển vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa nhằm sớm rút ngắn khoảng 

cách chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, miền xuôi và miền ngược, 

đồng bằng và vùng núi… nên đang rất cần huy động sức mạnh xung kích, tình 

nguyện, sáng tạo, tiết kiệm ở thanh niên. Do vậy, việc thanh niên học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí càng có ý nghĩa thiết thực. Đó cũng là một mục tiêu phấn đấu để 

thanh niên thi đua cống hiến, rèn luyện, thử thách, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì 

mà Đảng và nhân dân giao phó./. 

Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn 

 

 

 

A. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ATGT TRONG 

ĐIỀU KIỆN DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH BỆNH COVID-19  

Ngày 25/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành công văn số 917-

CV/TĐTN-ĐKTHTN về “tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trong điều 

kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19”, theo đó đề nghị các huyện, thị, 

thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung tham gia đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông thời gian đến, cụ thể: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về 

trật tự, an toàn giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông, biện pháp phòng 

ngừa tai nạn giao thông trong dịp cao điểm ngày Lễ 02/9 và khai giảng năm học 

SỔ TAY NGHIỆP VỤ 
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mới gắn với việc đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh; qua đó nhằm nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh 

niên, học sinh trong việc chấp hành pháp luật về ATGT, góp phần ngăn ngừa và 

hạn chế tai nạn giao thông. Vận động ĐVTN tham gia phát hiện và tố giác các 

hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến các cơ quan có thẩm 

quyền để kịp thời xử lý. 

2. Phối hợp với Ban An toàn giao thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng 

cấp tổ chức triển khai thực hiện “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh 

đến trường - Tháng 9”, tổ chức ký cam kết giữa gia đình và nhà trường về giáo dục 

và bảo đảm an toàn giao thông cho các em học sinh, chấp hành đúng các quy định 

về trật tự an toàn giao thông. 

3. Thành lập mới, duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các đội thanh niên tình 

nguyện tham gia điều tiết giao thông, đội hình thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu 

tai nạn giao thông. Nhất là các địa phương có các tuyến Quốc lộ đi qua, các điểm 

giao cắt đường bộ - đường sắt, các bến đò ngang đang hoạt động và các điểm đen 

về tai nạn giao thông cần tăng cường tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện, 

thanh niên xung kích tham gia điều tiết giao thông, hướng dẫn, nhắc nhở người 

tham gia giao thông chấp hành pháp luật về ATGT; thành lập các tổ sơ cấp cứu 

nhanh người bị tai nạn giao thông, hỗ trợ người bị tai nạn giao thông quản lý tài 

sản, cấp cứu người bị nạn khi có tai nạn xảy ra. 

4. Tiếp tục triển khai xây dựng mới hoặc củng cố các mô hình “Cổng trường 

an toàn giao thông”, “Bến đò ngang an toàn”, “Điểm giao cắt đường bộ - đường 

sắt an toàn”. Triển khai tham gia có hiệu quả cuộc thi "Cổng trường an toàn giao 

thông xanh - sạch - đẹp" năm 2020 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức đảm bảo 

theo Kế hoạch số 211-KH/TĐTN-ĐKTHTN ngày 21/8/2020. 
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MỖI NGÀY MỘT TIN TỐT, MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP 

Đội viên dùng tiền tiết kiệm heo đất ủng hộ công tác phòng, chống 

Covid-19.

 

“Cháu thấy mấy cô chú Công an, bộ đội, bác sĩ, y tá và cả mấy cô chú ở 

phường mình làm việc vất vả quá, cháu muốn ủng hộ chút quà nhỏ từ tiền tiết kiệm 

nuôi heo đất của cháu để tiếp thêm sức mạnh cho các cô, các chú đẩy lùi dịch 

bệnh” – Em Thịnh chia sẻ.  

Được biết, em Lê Phú Thịnh là học sinh giỏi của trường TH Kim Đồng, 

tham gia tố các hoạt động Đội tại lớp, trường.  

Trước đó, trong đợt vận động các mạnh thường quân, bà con nhân dân thị xã 

Điện Bàn chung tay hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là 

việc chuẩn bị các khu cách ly người thuộc diện F1, F2. Em BÙI THẾ VĨ - học sinh 

lớp 8/3, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Điện Thắng Trung) đã dành tặng giường 

xếp để phục vụ tại khu cách ly. Được biết em Bùi Thế Vĩ là học sinh giỏi nhiều 

năm liền, là 01 Chi đội trưởng năng nổ, trách nhiệm tại trường. Tham gia tích cực 

các hoạt động tại trường và địa phương.  

Sự đóng góp của các em tuy nhỏ về vật chất nhưng chứa đựng biết bao sự sẻ 

chia, tinh thần yêu Tổ quốc – yêu đồng bào như lời Bác Hồ đã dạy. 
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