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1. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC: 

 

CHUYÊN ĐỀ 

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

HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI VIỆC XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN VỮNG 

MẠNH; MỞ RỘNG MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN 

 

Phần thứ nhất 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN VỮNG 

MẠNH, MỞ RỘNG MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh 

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm vấn đề tổ chức 

thanh niên, xuất phát từ sự đánh giá của Người về vai trò và khả năng cách mạng 

của thanh niên trong tiến trình lịch sử. Người thấy rõ, muốn giải phóng dân tộc, 

muốn thành công xã hội mới, thanh niên phải được giáo dục, bồi dưỡng và tổ 

chức lại thành lực lượng, xuất phát từ vai trò, vị trí, quyết định của họ trong cách 

mạng. Theo Người: “… nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là 

do các thanh niên”. Mục đích cuối cùng của việc nhìn nhận, đánh giá đúng vai 

trò và khả năng cách mạng của thanh niên theo quan điểm Hồ Chí Minh là để tổ 

chức thanh niên thành lực lượng chính trị hùng hậu của Đảng. 

Để phát huy vai trò của thanh niên, Hồ Chí Minh rất coi trọng nhiệm vụ 

tuyên truyền, giáo dục và tổ chức thanh niên. Người viết: “Ở Đông Dương, chúng 

ta có tất cả những cái mà một dân tộc có thể mong muốn… nhưng chúng ta thiếu 

tổ chức và thiếu người tổ chức”. Để đi tới việc thành lập Đảng, Hồ Chí Minh đã 

hình thành một tổ chức của thanh niên - Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng 

chí Hội, với tư cách là tiền thân của Đảng. Đây chính là sự thể hiện trong thực tiễn 

luận điểm quan trọng của Người về hồi sinh thanh niên, thức tỉnh thanh niên không 

chỉ bằng báo chí, tuyên truyền mà phải tổ chức họ lại, đưa họ ra đấu tranh. 

Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh đến xây dựng một tổ chức thanh niên 

Cộng sản làm cánh tay và đội hậu bị cho Đảng. Trong quan điểm của Người: 

Đoàn “Là cánh tay đắc lực của Đảng để thực hiện những chủ trương và chính 

sách cách mạng”, trong việc tổ chức và giáo dục thế hệ thanh niên và nhi đồng 
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thành những chiến sĩ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 

hội. Đoàn không chỉ là cánh tay mà còn là “…đội hậu bị của Đảng”,nghĩa là, 

Đoàn là một tổ chức chính trị gần Đảng nhất và chỉ lớp người đi sau trong mối 

quan hệ với lớp chiến sỹ cách mạng đàn anh đi trước. 

Về chức năng của Đoàn, Hồ Chí Minh còn chỉ rõ Đoàn là: “Người phụ 

trách dìu dắt các cháu nhi đồng”. Trong quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

chức năng của Đoàn Thanh niên được thể hiện hoàn chỉnh trong các mối quan hệ 

cơ bản nhất phản ánh tính chất của Đoàn là “đội xung kích cách mạng”. 

Đoàn muốn mạnh thì mỗi thành viên trong tổ chức đều mạnh. Như vậy, rõ 

ràng chất lượng của tổ chức Đoàn được nâng lên từ chất lượng của từng đoàn viên. 

Đây chính là mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng đoàn viên trong tổ chức 

đoàn. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ nhất (2/1950) đã nêu 

lên vấn đề sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, do chạy theo số lượng nên nhiều 

địa phương đã phát triển theo kiểu “đánh trống ghi tên”. Đại hội đã nghiêm khắc 

phê phán hiện tượng này và đề ra những chủ trương phải xây dựng, củng cố tổ 

chức Đoàn với tư cách là “Một tổ chức trung kiên” của thanh niên có lòng yêu 

nước, tự nguyện phấn đấu cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc và xây dựng chế độ 

dân chủ nhân dân. 

Luận điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng 

đoàn viên rất rõ ràng. Người nhiều lần khẳng định: “Tổ chức của Đoàn phải rộng 

hơn Đảng… Cố nhiên, khi kết nạp đoàn viên cần phải lựa chọn cẩn thận những 

thanh niên tốt”; “Cần phải phát triển Đoàn hơn nữa, nhưng phải chọn lọc cẩn 

thận, trọng chất lượng hơn số lượng”. Như vậy, trước yêu cầu nhiệm vụ cách 

mạng càng khó khăn phức tạp, Người yêu cầu về chất lượng đoàn viên ngày càng 

cao hơn. Chất lượng cán bộ, đoàn viên được Hồ Chí Minh xác định trong 5 điều 

Người dạy đoàn viên, thanh niên trong thư Người gửi cho tuổi trẻ cả nước nhân 

kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945): 

“- Phải luôn nâng cao chí khí cách mạng “trung với nước, hiếu với dân, 

nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng 

đánh thắng”. Không sợ gian khổ, hy sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và 

anh dũng chiến đấu, xung phong đi đầu trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. 
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- Phải tin tưởng sâu sắc ở lực lượng và trí tuệ của tập thể, của nhân dân. 

Tăng cường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật. Kiên 

quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do. 

- Luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị. Chống kiêu căng, 

tự mãn. Chống lãng phí, xa hoa. Thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm 

chỉnh, để giúp nhau cùng tiến bộ mãi. 

- Luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt mọi 

mặt để đàn em noi theo”. 

Để từng bước hình thành những phẩm chất trên, Hồ Chí Minh yêu cầu từng 

đoàn viên cần ý thức sâu sắc về vai trò, vị trí của mình trong tổ chức đoàn và 

trong các tập thể thanh niên để ra sức tu dưỡng, rèn luyện. Ra sức học tập nâng 

cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày 

càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân. 

Theo quan điểm Hồ Chí Minh, Đảng phải trực tiếp lãnh đạo việc xây dựng, 

củng cố tổ chức đoàn để đoàn trở thành lực lượng tiên phong chiến đấu của 

thanh niên, đội hậu bị của Đảng và đặt ra yêu cầu cán bộ, đảng viên phải trực 

tiếp chăm lo xây dựng, củng cố Đoàn. Nói chuyện tại lớp bồi dưỡng cán bộ đảng 

cấp huyện (tháng 1/1967), Hồ Chí Minh căn dặn chi bộ phải chăm lo xây dựng 

Đoàn Thanh niên cho thật tốt, vì “Đoàn viên và các đội thanh niên xung phong 

là cánh tay của chi bộ”. 

Khi đến thăm các địa phương, đơn vị cơ sở, hoặc thay mặt Trung ương 

Đảng kêu gọi cán bộ, đảng viên, cũng như khi nhắc tới đảng viên, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh thường nhắc tới đoàn viên. Trong lễ chúc mừng Đảng ta 30 tuổi 

(1/1960), Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương kêu gọi: “...toàn thể đảng viên và 

đoàn viên thanh niên lao động, bất kỳ ở cương vị nào, làm công việc gì đều phải 

trau dồi đạo đức cách mạng, tẩy trừ chủ nghĩa cá nhân, cố gắng học tập chính 

trị, văn hóa và khoa học kỹ thuật, làm tốt công tác kinh tế, tài chính, gương mẫu 

trong mọi việc làm”. Đối với Người hai khái niệm đảng viên và đoàn viên luôn 

đi liền với nhau.  
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Để Đoàn phát triển mạnh mẽ, vững chắc, theo Hồ Chí Minh cần phải phát 

động phong trào thi đua yêu nước, vì: “Phong trào thi đua yêu nước làm nảy nở 

ra nhiều thanh niên tích cực và tiên tiến ở các ngành, các nghề. Đó là điều kiện 

thuận lợi giúp cho Đoàn phát triển mạnh mẽ và vững chắc”. Vì vậy, xây dựng 

củng cố tổ chức Đoàn không chỉ là giữ sinh hoạt cho đều, nắm được danh sách 

đoàn viên, thu được đoàn phí, tổ chức học tập lý luận … mà quan trọng nhất là 

phải thông qua hoạt động thực tiễn, qua phong trào hành động từ đó phát hiện 

những nhân tố tích cực mà bồi dưỡng, tuyển chọn để đưa vào Đoàn nhằm tăng 

sức chiến đấu cho Đoàn. Tổ chức đoàn chỉ có thể phát triển và trở thành vững 

mạnh khi thực hiện tốt vai trò đầu tàu, quy tụ thanh niên tham gia phấn đấu cho 

mục đích lý tưởng. Người dạy: “Thanh niên phải làm xung phong đến những nơi 

khó khăn, gian khổ nhất. Nơi nào người khác làm ít kết quả, thanh niên phải xung 

phong đến làm cho tốt”. 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh 

niên 

Một là, mục tiêu của tổ chức, tập hợp thanh niên là để xây dựng tổ chức 

đoàn vững mạnh 

Mục tiêu của đoàn kết, tập hợp thanh niên là hình thành một mặt trận rộng 

lớn, một nhiệm vụ rất quan trọng của Đoàn mà Người luôn căn dặn phải thực 

hiện cho tốt. Người chỉ ra rằng muốn xây dựng và phát triển Đoàn thành một lực 

lượng vững chắc trước hết phải đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, 

tránh cô độc, hẹp hòi.  

Huấn thị tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cứu quốc Hà Nội (27/9/1945) điều 

đầu tiên Người nêu ra là thanh niên phải hình thành một mặt trận thống nhất. Đầu 

năm 1946, Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Mặt trận đoàn kết thanh niên do Đoàn 

Thanh niên Cứu quốc làm trụ cột, lấy tên là Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam 

(sau đổi tên là Liên đoàn Thanh niên Việt Nam). Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Vì thanh 

niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời phụ trách 

dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai - tức là các cháu nhi đồng”, nên thanh niên 

phải được đoàn kết, tập hợp lại.  
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Hai là, cần phải đưa thanh niên vào các loại hình tổ chức thích hợp để ai 

cũng được giáo dục, rèn luyện, trưởng thành. 

Tại Đại hội xứ Đoàn Thanh niên Cứu quốc Bắc Bộ (25/11/1945), huấn thị 

với các đại biểu, Hồ Chí Minh phê bình: “Trong tổ chức thanh niên vẫn còn giữ 

một xu hướng chật hẹp, không bao bọc được nhiều giai tầng, không kéo được đại 

đa số thanh niên”. Vì lẽ đó, đến đầu năm 1946, Hồ Chí Minh chỉ thị phải hình 

thành Mặt trận đoàn kết thanh niên. 

Năm 1950, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta 

chuyển sang giai đoạn mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra sáng kiến thành lập các 

đơn vị thanh niên xung phong công tác mà Người cho rằng đây là nơi tập hợp 

rộng rãi các đối tượng thanh niên và là trường học thực tiễn của thanh niên. Do 

sáng kiến độc đáo của Người nên lúc đó các đơn vị thanh niên xung phong công 

tác còn có tên gọi là Thanh niên xung phong của Bác Hồ. Thanh niên xung phong 

đã tồn tại và phát triển, trở thanh nơi tập hợp đội viên hoạt động ở khắp các tỉnh, 

thành trong cả nước, đảm nhiệm những công việc ở nơi khó khăn gian khổ rất có 

hiệu quả, đồng thời là môi trường rèn luyện của nhiều thế hệ thanh niên nước ta. 

Ba là, yêu cầu về hình thức và phương pháp đoàn kết, tập hợp các tầng lớp 

thanh niên. 

Hồ Chí Minh yêu cầu tổ chức Đoàn các cấp: “Về phần mình, thì Đoàn cần 

phải nghiên cứu tìm ra những hình thức và phương pháp thích hợp để đoàn kết 

và tổ chức thanh niên một cách rộng rãi và vững chắc”. Theo Người, việc tìm 

tòi và ứng dụng có hiệu quả những hình thức, phương pháp thích hợp để đoàn 

kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên là một quá trình nghiên cứu khoa học đòi hỏi 

tinh thần sáng tạo cũng như sự kiên trì, đặc biệt là đi sâu, đi sát thanh niên, hiểu 

được tâm tư, khát vọng của họ. 

Bên cạnh việc tập hợp rộng rãi thanh niên tham gia, các hình thức, phương 

pháp phải có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, có tính ổn định và triển vọng phát triển. 

Hồ Chí Minh khẳng định: “Đoàn kết là lực lượng mạnh nhất của chúng ta”, 

nghĩa là phát huy được lực lượng sẽ tạo ra sức mạnh. Người nhắc nhở cán bộ, 

đoàn viên “Phải thật thà đoàn kết và hợp tác với anh em thanh niên trong Hội 

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”. 
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Bốn là, phải bảo đảm mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ, mật thiết giữa tổ 

chức đoàn với đông đảo thanh niên. 

Điều kiện quyết định thắng lợi việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp 

thanh niên theo quan điểm Hồ Chí Minh là: Muốn đoàn kết thì tất cả cán bộ, đoàn 

viên phải gương mẫu, phải giữ vững đạo đức cách mạng, phải khiêm tốn, cần cù, 

hăng hái, dũng cảm, “Phải xung phong trong mọi công tác; xung phong là đi 

trước, làm trước để lôi cuốn quần chúng, chứ không phải là xa rời quần chúng”. 

Và hơn thế muốn thực hiện đoàn kết, tập hợp đông đảo thanh niên, vấn đề sống 

còn của Đoàn là phải bảo đảm mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết giữa tổ chức đoàn 

với đông đảo thanh niên, phải bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ và chất lượng đoàn viên với phương châm “trọng chất hơn lượng”. 

Đoàn Thanh niên trước hết là tổ chức của những thanh niên tiên tiến, nhưng 

Đoàn lại là người đại diện lợi ích chính đáng của thanh niên vì vậy Đoàn cũng là 

tổ chức của thanh niên, vì thanh niên. Vì vậy, theo Người: “Trong hoàn cảnh 

nào, Đoàn Thanh niên phải củng cố và phát triển hơn nữa”, chính là do yêu cầu 

tự thân của Đoàn. Một tổ chức quần chúng, từ quần chúng mà ra thì mối liên hệ 

với quần chúng là điều kiện tiên quyết để tồn tại và phát triển. Đó là mối quan hệ 

được xem như là máu thịt. 

Theo Hồ Chí Minh: “Muốn củng cố và phát triển, thì Đoàn phải liên hệ rộng 

rãi và chặt chẽ với các tầng lớp thanh niên. Phải quan tâm đến đời sống công tác, 

học tập của thanh niên”. Mối liên hệ này được thể hiện trên cả hai mặt: Vừa rộng 

rãi, tức là không bỏ sót một đối tượng nào, lại vừa chặt chẽ. Chặt chẽ ở đây chính là 

sự gắn bó mật thiết để hiểu được những gì thanh niên đang cần đến Đoàn, đang 

mong mỏi Đoàn và ngược lại. Nhưng cao hơn thế, không chỉ nắm được, hiểu được 

mà còn “Phải quan tâm đến đời sống, công tác và học tập của thanh niên”. Người 

đặt vấn đề đời sống lên trên bởi lẽ thanh niên là lớp người mới bước vào đời, mới 

bắt đầu xây dựng cho mình cuộc sống tự lập nên họ thường gặp rất nhiều khó khăn; 

họ cần tìm đến Đoàn như là người bạn đồng hành gần gũi nhất để có thể chia sẻ và 

giúp đỡ họ. Thanh niên cần được tạo điều kiện để học tập và làm việc. Học tập để 

tích lũy kiến thức và làm việc để cống hiến. Đó là hai vấn đề mà ở bất cứ ở đâu, 

hoạt động trên lĩnh vực nào, thanh niên đều cần được giúp đỡ. 

Còn tiếp.... 

Nguồn: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
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2. TRUYỀN THỐNG: 

2.1. THEO DÒNG LỊCH SỬ:  
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2.2. LỊCH SỬ NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 

30/4/1975: 

Mùa Xuân năm 1975, nhân dân Việt Nam ta đã ghi một chiến công vĩ đại 

nhất, hiển hách nhất trong lịch sử anh hùng của dân tộc: sau 55 ngày đêm tiến 

công thần tốc đã quét sạch toàn bộ chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ ở 

miền Nam, giải phóng miền Nam thân yêu, giành lại độc lập hoàn toàn cho đất 

nước. 

Tháng Giêng năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết. Mặc dầu đã bị thất 

bại nặng nề, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai vẫn ngoan cố theo đuổi âm mưu áp đặt 

chủ nghĩa thực dân kiểu mới lên toàn bộ miền Nam nước ta. Chúng đã trắng trợn 

chà đạp hầu hết các điều khoản chủ yếu của Hiệp định, tiếp tục tiến hành cuộc 

chiến tranh thực dân kiểu mới trên quy môn lớn bằng các kế hoạch "tràn ngập 

lãnh thổ" và những cuộc hành quân "bình định" lấn chiếm vùng giải phóng, chồng 

chất muôn vàn tội ác đối với đồng bào ta. 

Đánh giá đúng âm mưu của kẻ thù, Đảng ta nhận định rằng, bất kể trong 

tình huống nào, con đường giành thắng lợi của cách mạng miền Nam cũng phải 

là con đường bạo lực, kiên quyết dùng chiến tranh cách mạng đánh bại cuộc chiến 

tranh thực dân kiểu mới của Mỹ - ngụy. 

Sau hai năm 1973, 1974 và nhất là từ chiến thắng giải phòng toàn tỉnh 

Phước Long, cục diện chiến trường miền Nam đã thay đổi một cách căn bản, có 

lợi cho ta. Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng, tháng 10-1974 và đầu năm 

1975, đã kịp thời đánh giá đúng lực lượng so sánh giữa ta và địch, vạch rõ sự 

xuất hiện của thời cơ lịch sử và hạ quyết tâm chiến lược giải phóng hoàn toàn 

miền Nam, đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của 

Mỹ bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt mùa Xuân năm 1975. 

Ngày 10-3-1975 cuộc Tổng tiến công chiến lược và nổi dậy vĩ đại được mở 

đầu bằng trận đánh hết sức táo bạo, bất ngờ của quân ta vào thị xã Buôn Mê Thuột 

- một vị trí then chốt, hiểm yếu trong hệ thống phòng ngự của quân địch ở Tây 

Nguyên. Trận đánh trúng huyệt đó đã làm rung chuẩn toàn bộ Tây Nguyên và bắt  
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đầu quá trình sụp đổ không thể cứu vãn nổi của ngụy quân và ngụy quyền Sài 

Gòn. Sau thất bại nặng nề và choáng váng đó, quân ngụy phải rút khỏi Kon Tum 

và Plây Cu ngày 24-3, cả vùng Tây Nguyên rộng lớn đã được hoàn toàn giải 

phóng. 

Một cao trào tiến công và nổi dậy đã dâng lên mạnh mẽ ở các tỉnh ven biển 

miền Trung Trung Bộ. Các tỉnh thành được giải phóng với một nhịp độ dồn dập. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã toàn thắng. Miền Nam 

nước ta đã hoàn toàn giải phóng. Trong 55 ngày đêm chiến đấu dồn dập và thần 

tốc, anh dũng và táo bạo, quân và dân ta đã đập tan hoàn toàn bộ máy chiến tranh 

khổng lồ và hiện đại của quân ngụy đông tới 1.351.000 tên, được xếp vào loại 

mạnh nhất ở Đông Nam Á, đã xóa bỏ hoàn toàn bộ máy ngụy quyền từ trung 

ương tới cơ sở mà Mỹ đã dày công gây dựng và nuôi dưỡng từ hơn hai chục năm 

nay. Chế độ thực dân mới đã hoàn toàn bị sụp đổ. Tổng tiến công và nỗi dậy mùa 

Xuân 1975 đã đập tan toàn bộ lực lượng quân sự địch. 

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã kết 

thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài nhất, gian khổ nhất và vĩ đại nhất trong 

lịch sử dân tộc, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị kéo dài 117 năm của đế quốc 

xâm lược trên đất nước ta, làm cho Tổ quốc ta vĩnh viễn độc lập, thống nhất và 

đưa cả nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. Dân tộc ta bước vào kỷ nguyên phát 

triển rực rỡ nhất trong lịch sử 4.000 năm của mình - kỷ nguyên Độc lập, Tự do 

và Chủ nghĩa xã hội. 

Đối với đế quốc Mỹ, đây là một thất bại nặng nề nhất, nghiêm trọng nhất 

trong toàn bộ lịch sử 200 năm của nước Mỹ. Thất bại đó đã đánh dấu một thời kỳ 

suy sụp mới, toàn diện của chủ nghĩa đế quốc Mỹ - "Thời kỳ sau Việt Nam" và 

khẳng định sự phá sản không tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân kiểu mới. 

Thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to 

lớn và có tính chất thời đại sâu sắc. Thắng lợi đó đã mở ra một thời kỳ mới vô 

cùng thuận lợi cho phong trào cách mạng thế giới, càng thúc đẩy mạnh mẽ thế 

tiến công chiến lược của ba dòng thác cách mạng. 
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Thắng lợi của Việt Nam một lần nữa làm sáng tỏ chân lý vĩ đại: "Trong thời 

đại ngày nay, khi các lực lượng cách mạng thế giới ở thế tiến công, một dân tộc 

nước không rộng, người không đông, song đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên 

quyết dưới sự lãnh đạo của một đảng Mác-Lê-nin có đường lối và phương pháp 

cách mạng đúng đắn, giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 

hội, được sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, các lực 

lượng cách mạng và nhân dân tiến bộ trên thế giới, thì hoàn toàn có thể đánh 

thắng mọi thế lực đế quốc xâm lược, dù đó là tên đế quốc đầu sỏ" (nghị quyết 

Đại hội lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt Nam). 

Nguồn: www.lichsuvietnam.vn 
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3. HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG THÁNG THANH NIÊN 2020: 
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3. HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG THÁNG THANH NIÊN 2020: 

Trong Tháng Thanh niên 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành các 

văn bản chỉ đạo cơ sở tổ chức các chương trình, các hoạt động phù hợp với tình 

hình thực tế tại địa phương trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng, 

đồng thời chỉ đạo cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền và phòng, chống dịch 

bệnh. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Tỉnh đoàn đã 

tổ chức tập huấn trực tuyến về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
virus corona cho cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh bằng 

hình thức live stream trực tuyến trên trang Fanpage “Tuổi trẻ Bà Rịa – Vũng 

Tàu”, buổi tập huấn đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của đoàn viên, thanh 

niên và cộng đồng với 25.000 lượt xem, 560 lượt like, hơn 1.000 lượt bình luận, 

448 lượt chia sẻ và 41.590 lượt tiếp cận người dùng Facebook. Bên cạnh đó, Tỉnh 

đoàn đã phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu và phòng chống bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do virus corona trên trang Fanpage “Tuổi trẻ Bà Rịa – 

Vũng Tàu” với gần 400 thí sinh tham gia.  

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 - 26/3/2020), Hội LHTN Việt Nam tỉnh BR – VT phối hợp cùng anh 

Nguyễn Văn Hòa – Giám đốc BNI Cụm miền Đông Nam bộ đã trao tặng 07 kệ 

sách và 350 đầu sách cho các đơn vị (văn phòng Đoàn phường 10 – tp. Vũng Tàu, 

văn phòng huyện Đoàn Châu Đức, văn phòng Đoàn xã An Nhứt – huyện Long 
Điền, văn phòng Đoàn xã Xà Bang - huyện Châu Đức , văn phòng Đoàn xã Tân 

Hưng – tp. Bà Rịa, văn phòng Đoàn thị trấn Phước Hải – huyện Đất Đỏ, văn 

phòng Đoàn xã Tóc Tiên – thị xã Phú Mỹ). 

Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức buối livestream chương trình tư 

vấn phương pháp học tập hiệu quả và kỹ năng cần thiết thời Covid-19 với hình 

thức phát trực tiếp tại Fanpage chính thức của Tỉnh đoàn (Tuổi trẻ Bà Rịa- Vũng 
Tàu) từ 9h00 đến 10h00, chương trình đã mang đến kênh tương tác giữa học sinh, 

phụ huynh với các khách mời một cách dễ dàng, tiện lợi phù hợp với nhu cầu của 

đông đảo học sinh hiện nay. Chương trình đã thu hút 2.200 người xem, 27.000 

lượt xem, gần 23.000 lượt tương tác, 1.200 lượt like, 2.700 lượt bình luận, 324 

lượt chia sẻ. 

Tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày thành lâp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) 
tại phòng họp Tỉnh đoàn với các nội dung như: Sinh nhật Đoàn 'tuổi 89', cùng 

đối thoại với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; trao Giải thưởng Võ Thị Sáu lần 

thứ III năm 2020 cho 29 cán bộ đoàn của 13 đơn vị trên địa bàn tỉnh, đây là những 
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cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc, tiêu biểu cho công tác Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020; Thừa ủy quyền của Trung 

ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, anh Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh 

Đoàn đã trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020 cho anh Đỗ Minh Tân, Bí thư 

Huyện Đoàn Long Điền. 

Tỉnh Đoàn đã tổ chức livestream nói chuyện chuyên đề học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chương trình thu hút 8.600 ĐVTN 

trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, ThS Hà Trung Thành (Học viện cán bộ TP. 

Hồ Chí Minh) đã giới thiệu đến ĐVTN chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 

theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông qua kiến thức tổng 

hợp sâu rộng về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những câu chuyện 

sống động về cuộc đời, sự nghiệp của Bác và phân tích vận dụng việc học tập 
chuyên đề trong thực tế, ThS Hà Trung Thành đã nêu bật được sự cần thiết và ý 

nghĩa của chuyên đề trong giai đoạn hiện nay. Qua đó nhấn mạnh, sức mạnh dân 

tộc kết hợp với sức mạnh thời đại là yếu tố dẫn đến mọi thành công. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, Chi 

đoàn Văn phòng Cơ quan Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát động thực hiện 
làm 630 tấm kính chống giọt bắn nhằm hỗ trợ cho đội ngũ y bác sĩ, cán bộ chiến 

sĩ đang làm việc tại các khu vực cách ly, góp công sức của thanh niên cùng nhau 

chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. 

Phát động đoàn viên, thanh niên và cộng đồng chung tay hưởng ứng lời 

kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích 

cực tham gia ủng hộ để cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch Covid-

19 và tuyên truyền và phát động trong cán bộ. 

100% các cơ sở đoàn đều ra quân thực hiện các hoạt động phù hợp với địa 

phương, kết quả trong Tháng Thanh niên toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện 101 công 

trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị 592,9 triệu đồng; 66 hoạt động tình 

nguyện xây dựng đô thị văn minh với 1611 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; 

tổ chức được 110 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới với 

sự tham gia của 1662 lượt đoàn viên thanh niên; sữa chữa được 03km đường giao 

thông nông thôn; tổ chức được 99 buổi tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa, 

trồng 569 cây xanh các loại; tham gia hiến tặng được 399 đơn vị máu; trao 97 

suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo trị giá 41.4 triệu đồng; hỗ trợ trao  
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tặng 77 phần quà cho các gia đình chính sách, Mẹ VNAH trị giá 39.9 triệu đồng; 

sữa chữa 01 nhà nhân ái trị giá 80 triệu đồng và xây dựng 01 khu vui chơi cho 

thiếu nhi trị giá 10 triệu đồng; tổ chức được 191 buổi tuyên truyền, phát khẩu 

trang, phát tờ rơi cho người dân phòng chống Dịch Covid-19; giới thiệu được 99 

ĐVTN có việc làm.  

Đồng thời trong Tháng Thanh niên đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chia sẻ kịp thời và chính xác thông tin về tình 

hình dịch bệnh để nhân dân và đoàn viên thanh niên nhận thức rõ tính chất nguy 

hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh, kết quả trong tháng thanh niên đã phát 

gần 20.000 khẩu trang miễn phí, 12.900 tờ rơi tuyên truyền; kịp thời đấu tranh, 

phản bác với các thông tin không chính xác, gây nhiễu loạn, hoang mang dư luận; 

phổ biến, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong việc tự dự phòng, 

bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng; vận động 100% cán bộ 
Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, hội viên thực hiện khai báo y tế và cập nhật thông tin 

y tế hằng ngày trên ứng dụng NCOVI và tham gia hướng dẫn, giúp đỡ người thân 

trong gia đình, người cùng cơ quan, đơn vị, nơi cư trú thực hiện khai báo và cập 

nhật thông tin y tế. 
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4. GƯƠNG SÁNG THANH NIÊN TIÊU BIỂU: 

 

Đồng chí Đỗ Minh Tân – Bí thư Huyện đoàn Long Điền. Từ năm 2007 

đến nay, đồng chí Đỗ Minh Tân trải qua nhiều năm làm công tác Đoàn với những 

cương vị, nhiệm vụ khác nhau, đã nổ lực hết mình, tâm huyết cùng cán bộ, đoàn 

viên xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tổ chức nhiều hoạt động để thu hút, tập 

hợp thanh niên tham gia vào tổ chức. Đã lãnh đạo tổ chức nhiều hoạt động, nhiều 

đợt thi đua, nhiều cuộc vận động, phong trào thiết thực, có ý nghĩa, khơi dậy được 

tính xung kích, lòng nhiệt huyết, tinh thần tình nguyện của Đoàn viên thanh niên. 

Nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động được các cấp ủy, chính quyền và các cấp 

Đoàn trân trọng và đánh giá cao. Bản thân luôn thực hiện tốt việc thực hành tiết 

kiệm, đấu tranh chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực 

khác; giữ gìn tư cách đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ 

Đảng viên, một lãnh đạo Đoàn tại địa phương; chấp hành nghiêm các chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Luôn xem trọng việc 

quan hệ chặt chẽ, mật thiết với cán bộ, nhân viên, luôn tôn trọng và phát huy 

quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống hàng ngày, tìm hiểu nguyện vọng  
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và lắng nghe ý kiến của tập thể cán bộ cơ quan, quan tâm giúp đỡ cán bộ cơ quan, 
đoàn viên thanh niên lúc gặp khó khăn. Trong năm 2019, đồng chí Đỗ Minh Tân 

đã có nhiều đột phá, sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

tại địa phương như: Tổ chức sinh hoạt chính trị chủ đề "Nhớ về Bác lòng ta trong 

sáng hơn" nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút 

800 ĐVTN tham gia; Tổ chức cấp phát thuốc miễn phí cho 150 hộ gia đình khó 

khăn với tổng giá trị 20 triệu đồng; Thực hiện 25 công trình thanh niên. Thực 

hiện 30 tuyến đường thanh niên tự quản, xây dựng Tuyến đường Thanh niên kiểu 

mẫu; Tổ chức hiệu quả phong trào Xuân Tình nguyện và Tháng Thanh niên năm 
2019; Xây dựng quỹ "Ngôi nhà đoàn viên" với số tiền 194 triệu đồng; Tổ chức 

07 buổi hướng nghiệp cho 3800 đoàn viên THPT và TTGDTX;Tổ chức chương 

trình Vì đàn em thân yêu trao 1.065 suất quà trị giá 778 triệu đồng; Xây dựng mô 

hình "Khu dân cư không có thanh niên tệ nạn xã hội", xây dựng các đội tự quản 

thường xuyên tuyên truyền lối sống văn minh, đăng ký cam kết không tham gia 

các tệ nạn xã hội trong thanh niên trên địa bàn khu phố Long Bình,Long An, 

Phước Bình; Mô hình" Tấm thẻ căn cước công dân ngày thứ 7", phối hợp với 

Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh cấp căn cước công dân cho 123 trường hợp người 

già neo đơn, người khuyết tật... 

Với nhiều sáng kiến, ý tưởng sáng tạo đồng chí Đỗ Minh Tân đã được công 

nhận là Gương điển hình tiêu biểu được biểu dương và khen thưởng cấp Trung 

ương, cấp tỉnh, cụ thể như được BTV Tỉnh Đoàn công nhận đạt danh hiệu Thanh 

niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh năm 2016, Cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu tỉnh BR-VT đạt giải thưởng Võ 

Thị Sáu” lần thứ III năm 2020; Đảng viên trẻ tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc 
trong thi đua kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Trung 

ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công nhận cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc tặng 

giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020. 
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4. GƯƠNG SÁNG THANH NIÊN TIÊU BIỂU: 
 

 

Thượng úy Trần Hoàng Linh - Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Đất 

Đỏ. Phát huy vai trò tham mưu, tổng hợp trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, 

đồng chí Trần Hoàng Linh đã đề xuất với lãnh đạo Công an huyện các giải pháp 

sử dụng công nghệ thông tin để quản lý, tổng hợp số liệu an ninh, trật tự trên địa 

bàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê, báo cáo 

của Công an huyện, tham mưu triển khai các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp 

tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện. Sử dụng các ứng dụng 

công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, 

qua đó nhiều lần được khen thưởng đột xuất. Đề xuất lãnh đạo Công an huyện và 

cùng với một số đoàn viên Công an huyện thành lập các trang fanpage mạng xã 

hội, qua đó chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, đăng hơn 1.000 bài 

viết, thu hút gần 15.000 người quan tâm theo dõi, thích và chia sẻ, góp phần tuyên 

truyền các thông tin thiết thực đến người dân. Triển khai trong đoàn viên cơ quan 

thực hiện trồng cây, cải tạo bồn hoa của đơn vị, qua đó tiết kiệm được rất nhiều  
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chi phí, góp phần xây dựng không gian xanh, sạch trong đơn vị. Trong công tác 

tham gia cải cách thủ tục hành chính, vào tháng 11 và tháng 12 năm 2018 đã cử 

51 lượt đoàn viên (ngoài lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính) tăng cường 

vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, đến tận nhà dân ở các địa bàn vùng sâu, 

hẻo lánh để thu thập, cập nhật dữ liệu, thống kê dữ liệu dân cư, qua đó thu thập 

được 428 phiếu dữ liệu dân cư, hỗ trợ kiểm tra, cập nhật thông tin được khoảng 

8.000 phiếu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thu thập “Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư” theo Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy 
tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư. Thực hiện công 

tác an sinh xã hội, Đoàn cơ sở Công an huyện phối hợp tổ chức 05 chương trình 

“Xuân tình nguyện – Bữa cơm yêu thương”, “Trung thu cho em”… trao tặng quà, 

sách vở, học bổng cho các em thiếu nhi dân tộc Chơro (xã Long Tân), con thanh 

niên công nhân tại xã Long Mỹ, Láng Dài… với tổng số tiền đã vận động thực 

hiện chương trình là 22 triệu đồng.  Đối với hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, đã tổ 

chức, phối hợp với các cơ sở đoàn thăm hỏi, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, 

gia đình chính sách trên địa bàn được 24 lượt với tổng số tiền 32 triệu đồng; vận 
động và phối hợp tòa án nhân dân quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng 

01 nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng cho bà Trần Thị Đây (con gái của Liệt sĩ 

Trần Văn Sen) tại Ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu; vận động được 60 vỏ xe tải cũ tham gia hỗ trợ lắp đặt các sọt rác từ vỏ xe 

tái chế tại Bia tưởng niệm AHLLVTND Châu Văn Biếc. 

Từ năm 2015 đến nay, 05 năm liền đồng chí Linh là Chiến sỹ thi đua cơ sở, 

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 03 lần được Bộ Công an tặng bằng 
khen, 02 lần được Trung ương đoàn tặng Bằng khen, 01 lần được Chủ tịch UBND 

tỉnh tặng Bằng khen, nhiều lần được khen thưởng của Công an tỉnh, UBND huyện 

và đoàn cấp trên. Đặc biệt, vừa qua đồng chí Linh vinh dự đạt Giải thưởng Cán 

bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ VI, năm 2019 và Giải thưởng 

Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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5. THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT: 

Những chính sách Luật có hiệu lực từ tháng 4 năm 2020: 

*Trả lương không đúng hạn, doanh nghiệp bị phạt đến 100 triệu đồng 

Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP có hiệu 

lực từ ngày 15/4/2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao 

động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng, thay thế Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Nghị định 88/2015/NĐ-CP trước 

đó. 

* Tung tin đồn thất thiệt “câu like” phạt đến 20 triệu đồng 

Đầu tháng 02, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến 

điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 

15/4/2020. 

* Taxi công nghệ (Grab, Be…) không phải gắn hộp đèn 

Nghị định 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô sẽ có hiệu lực từ ngày 01/4/2020 tới đây. 

* Từ 20/4/2020, không được nhận xét vào sơ yếu lý lịch 

Đây là yêu cầu mới được quy định tại Thông tư 01 năm 2020 do Bộ Tư 

pháp ban hành ngày 03/3/2020 và có hiệu lực từ ngày 20/4/2020. 

* Bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt hành chính lĩnh vực xây dựng 

Theo Nghị định số 21/2020/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 

01/4/2020, sẽ bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 

động đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, kinh doanh 

bất động sản.  

* Từ 01/4/2020, người đủ 15 tuổi được sử dụng thẻ tín dụng phụ 

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 28/2019/TT-NHNN do Ngân hàng 

Nhà nước ban hành ngày 25/12/2019 về hoạt động thẻ ngân hàng và có hiệu lực 

từ ngày 01/4/2020 tới đây.  
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* Mức lương của chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

Ngày 01/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27 năm 2020 sửa đổi 

một số nội dung về chính sách tiền lương của cá nhân là người Việt Nam ở nước 

ngoài và chuyên gia nước ngoài hoạt động khoa học, công nghệ ở Việt Nam. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/4/2020. 

* Thưởng đến 3 tháng lương cho nhân viên VNPT, Vietnam Airlines 

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 20 năm 2020 

của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối 

với một số tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.Nghị định này sẽ chính thức 

áp dụng từ ngày 01/4/2020. 

Nguồn: https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/chinh-sach-moi-noi-bat-co-

hieu-luc-thang-4-2020-186-24406-article.html 
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6. CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19: 
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7. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/ 2020: 

- Các cấp bộ Đoàn cần nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cách ly toàn xã hội trong 

vòng 15 ngày kể từ 00h00 ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên 
tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với 

xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Yêu cầu đoàn viên, thanh niên 

ở tại nhà, chỉ đi ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, 

thực phẩm, thuốc men…; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m 

khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, 

bệnh viện và tại nơi công cộng. 

- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn, Đoàn trực thuộc cần tăng 

cường chỉ đạo, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện đầy đủ, 

nghiêm túc việc khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI; chủ động tổ chức các đội 

hình tình nguyện hỗ trợ người già, người khuyết tật, người yếu thế thực hiện khai 

báo y tế trực tiếp tại nhà, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân không đi 

ra nước ngoài, không đi ngoại tỉnh nhất là vùng đang có dịch; thực hiện Chỉ thị 

số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc quyết liệt 

thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19; hưởng ứng chiến dịch gây 

quỹ xây dựng “100 trạm rửa tay dã chiến miễn phí trên khắp cả nước” do Trung 

ương Hội LHTN Việt Nam phát động. 

- Triển khai và thực hiện Kế hoạch số 474-KH/ĐTN-BTCKT ngày 

24/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc chạy bộ rèn luyện sức khỏe 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020). Tổng hợp danh sách đoàn 

viên thanh niên tham gia và nộp lệ phí về Tỉnh đoàn (trực tiếp đ/c Nguyễn Thị 

Hoa Mai – Chuyên vien Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn) trước ngày 12/4/2020. 

- Triển khai Kế hoạch số 477-KH/TĐTN-BTG ngày 03/4/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt 

Nam trong đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Triển khai Công văn số 1654-CV/TĐTN-TCKT ngày 01/4/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc gửi hồ sơ xét khen thưởng các gương tập thể, cá 

nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020. 
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- Các cấp bộ Đoàn cần tích cực thực hiện các hình thức tuyên truyền, cung 

cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp 

phòng ngừa để người dân, đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực trong việc 

phòng, chống dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền qua các hình thức trực quan 

sinh động; qua mạng xã hội (Fanpage, Facebook, Zalo,...) do tổ chức Đoàn - Hội 

- Đội quản lý; thông qua các bản tin, tài liệu sinh hoạt chi Đoàn... đưa tin phù 
hợp, nhanh chóng, chính xác các chủ trương, biện pháp của Nhà nước và cơ quan 

chuyên môn trong phòng, chống dịch bệnh. 

- Tiếp tục thông tin các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, các 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch, chương trình công tác Đoàn - 

Hội - Đội đến với đoàn viên thanh niên nhất là chương trình công tác năm 2020.  

- Tiếp tục nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng, các thông tin dư luận 

xã hội, nhất là các thông tin dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội, thường 

xuyên báo cáo với lãnh đạo để xử lý kịp thời./. 

 

BAN BIÊN TẬP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


