
 

 

 

 

 

“CON ĐƢỜNG DẪN TÔI ĐẾN CHỦ NGHĨA LÊNIN” 

 

Ngay sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, tôi làm thuê ở Pari, khi thì làm cho 

một cửa hàng phóng đại ảnh, khi thì “vẽ đồ cổ mỹ nghệ Trung Hoa” (do một xưởng của 

người Pháp làm ra). Hồi đó, tôi thường rải truyền đơn tố cáo tội ác bọn thực dân Pháp ở 

Việt Nam. 

Lúc bấy giờ, tôi ủng hộ Cách mạng Tháng Mười chỉ là theo cảm tình tự nhiên. 

Tôi chưa hiểu hết tầm quan trọng lịch sử của nó. Tôi kính yêu Lênin vì Lênin là một 

người yêu nước vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình; trước đó tôi chưa hề đọc một 

quyển sách nào của Lênin viết. 

Tôi tham gia Đảng Xã hội Pháp chẳng qua là vì các “ông bà” ấy (hồi đó tôi gọi 

các đồng chí của tôi như thế) - đã tỏ đồng tình với tôi, với cuộc đấu tranh của các dân 

tộc bị áp bức. Còn như Đảng là gì, công đoàn là gì, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 

sản là gì, thì tôi chưa hiểu. 

Hồi ấy, trong các chi bộ của Đảng Xã hội, người ta bàn cãi sôi nổi về vấn đề có 

nên ở lại trong Quốc tế thứ hai, hay là nên tổ chức một Quốc tế thứ hai rưỡi, hoặc tham 

gia Quốc tế thứ ba của Lê nin? Tôi dự rất đều các cuộc họp một tuần hai hoặc ba lần. 

Tôi chăm chú nghe những người phát biểu ý kiến. Lúc đầu, tôi không hiểu được hết. Tại 

sao người ta bàn cãi hăng như vậy? Với Quốc tế thứ hai, hoặc thứ hai rưỡi, hay là thứ 

ba, thì người ta cũng đều làm được cách mạng cả, sao lại phải cãi nhau? Và còn Quốc tế 

thứ nhất nữa, người ta đã làm gì với nó rồi? 

Điều mà tôi muốn biết hơn cả - và cũng chính là điều mà người ta không thảo 

luận trong cuộc họp là: vậy thì cái quốc tế nào bênh vực nhân dân các nước thuộc địa? 

Trong một cuộc họp, tôi đã nêu câu hỏi ấy lên, câu hỏi quan trọng nhất đối với 

tôi. Có mấy đồng chí đã trả lời: Đó là Quốc tế thứ ba, chứ không phải Quốc tế thứ hai. 

Và một đồng chí đã đưa cho tôi đọc Luận cương của Lênin về các vấn đề dân tộc thuộc 

địa đăng trên báo Nhân đạo. 

Trong Luận cương ấy, có những chữ chính trị khó hiểu. Nhưng cứ đọc đi đọc lại 

nhiều lần, cuối cùng tôi cũng hiểu được phần chính. Luận cương của Lênin làm cho tôi 

rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. 

Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: 
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TRUYỀN THỐNG 

“Hỡi đồng bào bị đoạ đầy đau khổ. Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường 

giải phóng chúng ta!”. 

Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế. 

Trước kia, trong các cuộc họp chi bộ tôi chỉ ngồi nghe người ta nói; tôi cảm thấy 

người nào cũng có lý cả, tôi không phân biệt được ai đúng ai sai. Nhưng từ đó tôi cũng 

xông vào những cuộc tranh luận. Tôi tham gia thảo luận sôi nổi. Mặc dù chưa biết đủ 

tiếng Pháp để nói hết ý nghĩ của mình, tôi vẫn đập mạnh những lời lẽ chống lại Lênin, 

chống lại Quốc tế thứ ba. Lý lẽ duy nhất của tôi là: Nếu đồng chí không lên án chủ 

nghĩa thực dân, nếu đồng chí không bênh vực các dân tộc thuộc địa thì đồng chí làm cái 

cách mạng gì? 

Không chỉ tham gia các cuộc họp của chi bộ mà thôi, tôi còn đến những chi bộ 

khác để bênh vực lập trường của tôi. Ở đây, tôi cần nhắc thêm rằng các đồng chí 

Mácxen Casanh, Vayăng Cutuyariê, Môngmútxô và nhiều đồng chí khác đã giúp đỡ tôi 

hiểu biết thêm. Cuối cùng ở Đại hội thành phố Tua, tôi cùng các đồng chí ấy biểu quyết 

tán thành tham gia Quốc tế thứ ba. 

Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa 

tôi tin theo Lênin, tán thành theo Quốc tế thứ ba. Từng bước một, trong cuộc đấu tranh 

vừa nghiên cứu lý luận Mác - Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu được 

rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp 

bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. 

Ở nước ta và ở Trung Quốc cũng vậy, có câu chuyện đời xưa về cái '”cẩm nang” đầy 

phép lạ thần tình. Khi người ta gặp những khó khăn lớn, người ta mở cẩm nang ra, thì thấy 

ngay cách giải quyết. Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân 

dân Việt Nam, không những là cái ''cẩm nang'' thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, 

mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa 

xã hội và chủ nghĩa cộng sản./. 

 

(Nguồn: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam) 

 

 

 

 

 

 

9-11-1946: Quốc hội khóa I kỳ họp thứ hai thông qua Hiến pháp 

Nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hòa 

 

Tham dự kỳ họp có 290 đại biểu Quốc hội. Quốc hội thảo luận và thông qua các 

chủ trương cấp bách để chuẩn bị kháng chiến. Quốc hội triệt để tín nhiệm Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, Người công dân thứ nhất, và tín nhiệm Chính phủ mới do Người sáng lập. 



 

Chính phủ mới bao gồm 12 bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Quốc phòng, Kinh tế, Tư 

pháp, Tài chính, Giáo dục, Canh nông, Giao thông, Lao dộng, Y tế và Bộ Cứu tế. Quốc 

hội đã thảo luận và ngày 9-11 bỏ phiếu thông qua Hiến pháp mới tuyệt đại đa số phiếu 

thuận, trừ hai phiếu chống. Đây là Hiến pháp chính thức đầu tiên của nước VNDCCH. 

Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập, dân tộc Việt Nam có đủ 

mọi quyền tự do. Hiến pháp cũng chính thức xác nhận các quyền lợi và nghĩa vụ của 

công dân Việt Nam, chính thức công nhận nữ giới có quyền bình đẳng với nam giới trên 

mọi phương diện. Quốc hội bầu Ban Thường trực gồm 18 vị và ngày 11-11-1946, Ban 

Thường trực Quốc hội bầu ra Ban Thường vụ gồm 5 vị. 

 

 

 

 

23-11-1940: Ngày Nam kỳ khởi nghĩa 

 

Tháng 6/1940, nước Pháp bị quân đội phát xít Hítle chiếm đóng. Nhân cơ hội 

này, tháng 9/1940, phát xít Nhật xâm lược Đông Dương. Thực dân pháp nhanh chóng 

đầu hàng Nhật. Từ đây nhân dân Việt Nam bị 2 kẻ thù thống trị là Pháp và Nhật. Căm 

thù thực dân Pháp và được tinh thần cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn cổ vũ, nhân dân nhiều 

tỉnh Nam Bộ đã vùng lên đấu tranh quyết liệt chống quân thù. 

Ngày 23/11/1940, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ dù đã có lệnh hoãn của Trung 

Ương Đảng nhưng truyền đạt không kịp. Ở hầu hết khắp các tỉnh thành miền Nam, nhất 

là Mỹ Tho, quần chúng nổi dậy chiến đấu rất dũng cảm. Chính quyền của địch ở một xã 

và quận hoang mang, tan rã. Đội viên các đội tự vệ và du kích trong cuộc khởi nghĩa 

hầu hết là trẻ tuổi. Họ hăng hái chống địch bằng vũ khí thô sơ. Trong trận đánh quân 

tiếp viện của địch từ Tây Ninh đến ứng cứu cho tỉnh lỵ Hóc Môn bị quân khởi nghĩa 

bao vây, du kích bắn chết tên thực dân ác ôn cùng nhiều lính địch ở cầu Bông. Ở Mỹ 

Tho, các đội tự vệ cùng nhân dân phá tan bộ máy chính quyền của địch ở 54 trong tổng 

số 57 xã thuộc hai huyện Châu Thành và Cai Lậy. Ở những xã này, các tổ chức Đảng và 

quân khởi nghĩa đã tịch thu các kho thóc của bọn địa chủ chia cho dân nghèo. Cũng tại 

Mỹ Tho, lần đầu tiên xuất hiện lá cờ đỏ sao vàng sau này trở thành quốc kỳ cùa nước 

Việt Nam dân chủ cộng hoà và xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau đại thắng mùa xuân 

1975. 

Thực dân Pháp và tay sai đã đàn áp cuộc khởi nghĩa một cách vô cùng tàn khốc. 

Chúng cho máy bay dội bom và bắn phá nhiều làng mạc, có thôn xóm không còn ai 

sống sót. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra vào lúc kẻ thù còn tương đối mạnh nên đã bị 

thất bại, song sự kiện đó đã nêu cao tinh thần anh dũng bất khuất của nhân dân Việt 

Nam, là tiếng kèn xung trận vang vọng núi sông từ Nam ra Bắc dưới ngọn cờ của Đảng.  

 

23/11/1946: Thành lập Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam 

 



 

Ngày 23/11/1946, Hội Hồng Thập Tự Việt Nam đã chính thức tổ chức đại hội đại 

biểu lần thứ nhất tại Vân Đình (Hà Tây). Đại hội đã suy tôn chủ tịch Hồ Chí Minh làm 

chủ tịch danh dự của hội. Ban chấp hành Trung ương hội đã bầu bác sĩ Vũ Đình Tụng 

làm chủ tịch. Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời của Hội Hồng Thập Tự Việt Nam, đáp 

ứng yêu cầu góp phần chăm sóc sức khỏe và đời sống của nhân dân, kịp thời phục vụ 

cho toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Ngày 5/6/1957, chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt nhà nước ta gởi công hàm phê 

chuẩn với chính phủ liên ban Thụy Sĩ tuyên bố gia nhập 4 công ước Giơ-ne-vơ về việc 

bảo hộ nạn nhân chiến tranh để hội Chữ Thập Đỏ (CTĐ) Việt Nam có điều kiện gia 

nhập phong trào Chữ Thập Đỏ-Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế. Ngày 4/11/1957, tại cuộc 

họp Đại hội đồng Hiệp hội CTĐ-Trăng Lưỡi Liềm Đỏ ở Niu-đê-li (An Độ), Hội Hồng 

Thập Tự Việt Nam đã chính thức được công nhận là thành viên của phong trào CTĐ 

quốc tế. Trong cao trào nổi dậy của miền Nam, sau khi Mặt trận dân tộc Giải phóng 

Miền Nam được thành lập, ngày 27/2/1961, tổ chức Hồng Thập Tự giải phóng của Mặt 

trận ra đời, do bác sĩ Phùng Văn Cung làm chủ tịch. 

Ngày 19/11/1960, đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hồng Thập Tự Việt Nam lần 

thứ II, bác sĩ Vũ Đình Tụng tiếp tục được bầu làm chủ tịch. 

Ngày 15/12/1965, đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hồng Thập Tự Việt Nam lần thứ III, 

đổi tên hội Hồng Thập Tự Việt Nam thành Hội CTĐ Việt Nam, bác sĩ Vũ Đình Tụng tiếp tục 

được bầu làm chủ tịch. 

Ngày 10-11/12/1971, đại hội đại biểu hội CTĐ Việt Nam lần thứ IV, Hội CTĐ Việt 

Nam được tặng thưởng huân chương Lao động hạng II. 

Ngày 31/7/1976, hội nghị thống nhất Hội CTĐ 02 miễn thành hội CTĐ Cộng hoà 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, giáo sư Nguyễn Văn Thủ được bầu làm chủ tịch. 

Ngày 11-12/3/1988, đại hội đại biểu toàn quốc hội CTĐ Việt Nam lần thứ V. 

Đây là đại hội diễn ra khi đất nước ta bước vào công cuộc đổi mới. Hội CTĐ Việt Nam 

được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân 

được bầu làm chủ tịch. 

Ngày 15-17/3/1995, đại hội đại biểu toàn quốc hội CTĐ Việt Nam lần thứ 6. 

Tổng bí thư Đỗ Mười nhận lời làm chủ tịch danh dự của hội. Giáo sư Nguyễn Trọng 

Nhân tiếp tục được bầu làm chủ tịch của hội. 

Ngày 7-8/4/1998, hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 14 của Bna bí thư 

Trung ương Đảng khóa VI “Về việc củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của 

Hội CTĐ Việt Nam”. Ngày 8/4/1998, Hội CTĐ Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ 

Chí Minh, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của hội, cũng là sự ghi nhận những 

cống hiến xuất sắc của hội CTĐ Việt Nam cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng và cuả 

Dân tộc. 

Ngày 16-19/11/1998, hội CTĐ Việt Nam tổ chức hội nghị CTĐ-Trăng Lưỡi 

Liềm Đỏ khu vực châu Á-Thái Bình Dương thắng lợi với tuyên ngôn Hà Nội, đánh dấu 

một sự kiện hợp tác quốc tế quan trọng đối với hội. 

Ngày 7-9/8/2001, đại hội đại biểu toàn quốc hội CTĐ Việt Nam lần thứ VII. Đại 

hội mở đầu thiên niên kỷ mới với những thời cơ mới, thách thức mới đòi hỏi mỗi cán bộ 



 

hội viên, thanh thiếu niên CTĐ phải không ngừng phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, vai 

trò của hội. Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhận lời làm chủ tịch danh dự và giáo sư 

Nguyễn Trọng Nhân tiếp tục được tín nhiệm làm chủ tịch hội. 

Ngày 20/9/2005, đại hội thi đua yêu nước hội CTĐ Việt Nam lần thứ II tại Hà 

Nội, hội CTĐ Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất. 

Ngày 28-29/6/2007, đại hội đại biểu toàn quốc hội CTĐ Việt Nam lần thứ VIII 

với sự góp mặt của hơn 400 đại biểu cả nước. Ông Trần Ngọc Tăng- Phó Ban Tuyên 

gíao Trung ương được đại hội tín nhiệm bầu làm chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam. 

Trong hai ngày 4 và 5-7/2012, tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô Hà 

Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm 

kỳ 2012-2017. Với sự tham dự của hơn 500 đại biểu và đại diện Hiệp hội Chữ thập đỏ - 

Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các hội chữ thập đỏ quốc gia. Đại hội đã bầu Ban chấp hành 

nhiệm kỳ mới với 134 ủy viên; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được suy tôn là Chủ 

tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Nguyễn Hải Đường, Phó Bí thư Đảng ủy 

khối các cơ quan Trung ương được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm 

kỳ 2012-2017. 

 

27/11/1956: Chiến thắng Bàu Bàng – Dầu Tiếng 

 

Chiến dịch Bàu Bàng – Dầu Tiếng diễn ra từ ngày 12 đến ngày 27-11-1956. Lực 

lượng tham gia: Sư đoàn bộ binh 9 chủ lực Miền và một tiểu đoàn bộ đội địa phương 

tỉnh Bình Dương. 

Tư lệnh chiến dịch: Lê Trọng Tấn – Tư lệnh; Hoàng Cầm – Phó Tư lệnh, Tham mưu 

trưởng.Trong 15 ngày, bộ đội ta đánh sáu trận, trong đó có hai trận đánh quy mô trung 

đoàn tăng cường đến sư đoàn; trận Bàu Bàng 9 (ngày 12-11) và trận Dầu Tiếng (ngày 

27-11) gây thiệt hại nặng cho Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Mỹ và Chiến đoàn 7 ngụy, loại khỏi 

vòng chiến đấu 4.250 tên địch, phá hủy 300 xe quân sự (có 80 xe tăng và xe M113), 10 

khẩu pháo 105 ly, bắn rơi 2 máy bay. Chiến thắng Bàu Bàng – Dầu Tiếng củng cố niềm 

tin đánh thắng quân Mỹ, mở ra phong trào: “Tìm Mỹ mà diệt”, “Nắm thắt lưng Mỹ mà 

đánh” trong các lực lượng vũ trang miền Nam. 

Nguồn: lichsuvietnam.vn 

 

Ý NGHĨA CỦA NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

 Ngày nhà giáo Việt Nam là một ngày kỷ niệm đƣợc tổ hàng năm vào ngày 

20/11. Đây là ngày tôn vinh và tri ân những ngƣời hoạt động trong ngành giáo dục. 

 

Nguồn gốc của ngày lễ hiến chương nhà giáo Việt Nam 

Tháng 7/1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã 

lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (tiếng Pháp: Fédération 

http://www.doisongphapluat.com/tag/ng%C3%A0y+nh%C3%A0+gi%C3%A1o+vi%E1%BB%87t+nam.html


 

Internationale Syndicale des Enseignants - FISE). Nǎm 1949, tại một hội nghị ở 

Warszawa (thủ đô của Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản 

"Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống 

nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền 

lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà 

giáo. 

Công đoàn giáo dục Việt Nam, là thành viên của FISE từ năm 1953 (hội nghị có 

57 nước tham dự), đã quyết định trong cuộc họp của FISE từ 26 đến 30/8/1957 tại 

Warszawa, lấy ngày 20/11/1958 là ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo". Ngày này 

lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam. Những nǎm sau đó, ngày lễ này 

còn được tổ chức tại nhiều vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam. Hàng nǎm vào dịp 

kỷ niệm 20/11, cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san 

đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong các vùng khác, động viên tinh 

thần chịu đựng gian khổ của những giáo viên kháng chiến. 

Khi Việt Nam thống nhất, ngày này đã trở thành ngày truyền thống của ngành 

giáo dục Việt Nam. Vào ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã 

ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20/11 hằng năm là ngày lễ mang tên 

"Ngày nhà giáo Việt Nam". 

 

Ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

Cách đây 60 năm, tháng 8/1954 do sáng kiến của Liên hiệp quốc tế các công đoàn 

giáo dục (FISE), hội nghị quốc tế các nhà giáo với nòng cốt là công đoàn giáo dục các 

nước XHCN đã nhất trí thông qua “bản hiến chương các nhà giáo”. 

Tháng 8/1957. Hội nghị quốc tế các nhà giáo họp tại Vác-xa-va (Ba Lan) đã quyết 

định lấy ngày 20/11 hằng năm là Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo. Bản Hiến chương 

các nhà giáo gồm 15 chương, trong đó có một số nội dung chủ yếu: 

Đấu tranh chống mọi quan điểm và phương pháp giáo dục lạc hậu, phản động, 

phản dân chủ, phản khoa học của nền giáo dục tư sản, phong kiến nhằm xây dựng nền 

giáo dục tiến bộ, dân chủ và khoa học. Quy định một số điều đối với các nhà giáo, đặc 

biệt nêu cao vị trí nghề dạy học và những người dạy học. 

Được sự nhất trí của Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (nay là 

ĐCSVN), Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã phổ biến toàn văn bản 

Hiến chương các nhà giáo đến các trường học, các cơ quan giáo dục miền Bắc; đồng 

thời thông tin đến các giáo giới, đồng bào, học sinh, sinh viên miền Nam và quyết định 

tổ chức Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo lần đầu tiên ở nước ta vào ngày 

20/11/1958. 

Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20/11/1958, không những được tổ chức 

tại Hà Nội, mà còn diễn ra từ Vĩnh Linh (giới tuyến quân sự tạm thời giữa ta và địch) 

đến các vùng biên giới hải đảo. Từ miền núi đến vùng đồng bằng ở miền Bắc đều có 

những hoạt động phong phú tại các trường học trên địa bàn huyện, quận, thị xã… 



 

 

CHỦ TRƢƠNG CHÍNH SÁCH MỚI 

Nhiều thư của giáo giới, học sinh, sinh viên miền Bắc gửi lên Hồ Chủ tịch, Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ với lời hứa quyết tâm học tập, rèn luyện, nâng 

cao giác ngộ cách mạng XHCN, ý thức đấu tranh thống nhất nước nhà, xây dựng nhà 

trường XHCN. 

Hàng nghìn lá thư của giáo giới, học sinh, sinh viên miền Nam; thông qua đài 

phát thanh Tiếng nói Việt Nam đã nói lên lòng sôi sục căm thù Mỹ-Diệm phá hoại hiệp 

định Giơ-ne-vơ, cố tình chia cắt lâu dài nước ta, ủng hộ phong trào đấu tranh của giáo 

giới, học sinh, sinh viên miền Nam Việt Nam chống Mỹ-Diệm; đòi thực hiện một nền 

giáo dục dân tộc, dùng tiếng Việt dạy trong các trường đại học, đòi tăng ngân sách cho 

giáo dục để mở trường lớp, bảo đảm việc học tập cho học sinh, bài trừ tệ nạn văn hóa-

giáo dục nô dịch trụy lạc của đế quốc Mỹ; đấu tranh chống mọi cuộc đàn áp, bắt bớ, tù 

đày, sát hại những nhà giáo, học sinh, sinh viên yêu nước tại miền Nam Việt Nam và 

kiên quyết đấu tranh nhằm đem lại hòa bình, độc lập, thống nhất nước nhà. 

Việc tổ chức Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20/11 hằng năm đã sớm 

trở thành ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam. Điều này hoàn toàn phù hợp 

với truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, một dân tộc có mấy nghìn năm văn hiến và có 

truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. 

Với ý nghĩa tích cực của Ngày 20/11, theo nguyện vọng của giáo giới cả nước, 

kiến nghị của Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ VIII (tháng 4/1982) và Bộ 

Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Tổng Cục dạy nghề, Ủy ban Bảo vệ 

bà mẹ trẻ em… Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 

167/HĐBT, ngày 26/9/1982 quyết định hằng năm sẽ lấy ngày 20/11 là Ngày Nhà giáo 

Việt Nam. Quyết định số 167/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng đã thể hiện sự quan tâm 

sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với giáo giới nước ta và đánh giá cao vị trí, vai trò của 

đội ngũ giáo viên, những người làm công tác giáo dục trong sự nghiệp đào tạo lớp 

người lao động mới vừa có đức, vừa có tài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN. 

Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những 

người thầy, để mọi ngành, mọi nghề và toàn xã hội chia sẻ niềm vui, tri ân với những 

người đã góp bao công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người cao cả, góp phần 

xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

 

Theo báo Đời sống pháp luật 

 

 

 

 

 

 

Trong tài liệu sinh hoạt chi đoàn số tháng 10/2017, chúng tôi xin gửi đến các bạn 

đoàn viên thanh niên, các tổ chức Đoàn thông tin Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH về  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=17%2f2017%2fTT-BL%c4%90TBXH&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True


 

Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng, cụ thể như 

sau: 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 
1. Quy chế này quy định về công tác học sinh, sinh viên đối với các chương trình 

đào tạo hệ chính quy trong trường trung cấp, trường cao đẳng (sau đây gọi chung là 

Trường). 

2. Quy chế này áp dụng đối với Trường do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
1. Học sinh, sinh viên quy định tại Quy chế này là người đang học các chương 

trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp hệ chính quy trong Trường. 

2. Công tác học sinh, sinh viên là công tác trọng tâm của Nhà trường bao gồm tổng 

thể các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, quản lý, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ đối với 

học sinh, sinh viên nhằm đảm bảo các mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp. 

Chƣơng II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN 

Điều 3. Nhiệm vụ của học sinh, sinh viên 
1. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, nội quy, quy chế và quy định của Nhà trường. 

2. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch đào tạo của Nhà trường; chủ 

động, tích cực học tập, nghiên cứu, sáng tạo. 

3. Tích cực rèn luyện đạo đức và phong cách, lối sống; tôn trọng giáo viên, cán bộ, 

nhân viên và các học sinh, sinh viên khác trong Nhà trường; đoàn kết, giúp đỡ nhau 

trong học tập và rèn luyện; thực hiện nếp sống văn hóa trong trường học. 

4. Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng 

đồng, phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của Nhà trường và các hoạt động 

khác của học sinh, sinh viên. 

5. Tham gia phòng, chống tiêu cực, các biểu hiện và hành vi gian lận trong học 

tập, thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập; kịp thời báo cáo với khoa, phòng, bộ phận 

chức năng, Hiệu trưởng Nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những 

hành vi tiêu cực, gian lận hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy 

chế của Nhà trường. 

6. Tham gia các hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng 

chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình và cộng đồng. 

7. Có ý thức bảo vệ tài sản của Nhà trường. 

8. Đóng học phí và bảo hiểm y tế theo quy định. 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Nhà trường. 

Điều 4. Quyền của học sinh, sinh viên 



 

1. Được nhập học theo đúng ngành, nghề đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều 

kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của Nhà 

trường. Được xét, tiếp nhận vào ở ký túc xá theo quy định, phù hợp với điều kiện thực 

tế của Nhà trường. 

2. Được nghe phổ biến về chế độ, chính sách của Nhà nước đối với học sinh, sinh 

viên trong quá trình tham gia các chương trình giáo dục nghề nghiệp. 

3. Được học hai chương trình đồng thời, chuyển trường, đăng ký dự tuyển đi học ở 

nước ngoài, học lên trình độ đào tạo cao hơn theo quy định của pháp luật; được nghỉ hè, 

nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định. 

4. Tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức tự quản của học sinh, 

sinh viên, các hoạt động xã hội có liên quan đến học sinh, sinh viên trong và ngoài Nhà 

trường theo quy định của pháp luật. 

5. Tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia kỳ thi tay nghề các cấp, hội thi văn 

hóa, hội diễn văn nghệ, hội thao và các cuộc thi tài năng, sáng tạo khoa học, kỹ thuật 

khác phù hợp với mục tiêu đào tạo của Nhà trường. 

6. Được tham gia lao động, làm việc theo quy định của pháp luật khi đi thực tập tại 

doanh nghiệp trong khuôn khổ quy định của chương trình đào tạo và các thỏa thuận của 

Nhà trường và doanh nghiệp. 

7. Được tham gia góp ý kiến các hoạt động đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp trong Nhà trường; được trực tiếp hoặc thông qua đại diện 

hợp pháp của mình kiến nghị các giải pháp nhằm góp phần xây dựng và phát triển Nhà 

trường; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng để giải quyết các vấn đề 

có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, sinh viên. 

8. Được cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập và rèn luyện và các giấy tờ khác 

liên quan; được giải quyết các thủ tục hành chính khi đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp. 

9. Được chăm sóc sức khỏe trong quá trình học tập theo quy định. 

10. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật và Nhà trường. 

Điều 5. Những việc học sinh, sinh viên không đƣợc làm 
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín, xâm phạm thân thể đối với nhà giáo, cán 

bộ quản lý, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên khác trong Nhà trường. 

2. Gian lận trong học tập, thi, kiểm tra và làm giả hồ sơ để hưởng các chính sách 

đối với học sinh, sinh viên. 

3. Tự ý nghỉ học, nghỉ thực tập, thực hành khi chưa được sự đồng ý của Nhà 

trường. 

4. Say rượu bia khi đến lớp. 

5. Gây rối an ninh, trật tự trong Nhà trường và nơi công cộng. 

6. Cố ý vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. 

7. Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. 

8. Sản xuất, mua bán, vận chuyển, phát tán, sử dụng, tàng trữ hoặc lôi kéo người 

khác sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, ma túy, chất gây nghiện và các loại 

chất cấm khác, các tài liệu, ấn phẩm có nội dung chứa thông tin phản động, đồi trụy đi 



 

ngược với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và các tài liệu cấm khác theo quy định 

của Nhà nước; tổ chức, tham gia hoạt động, truyền bá mê tín dị đoan và các hành vi vi 

phạm khác trong Nhà trường. 

9. Đăng tải, bình luận, chia sẻ các bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, đồi trụy, 

bạo lực, phản động, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên 

tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên 

mạng Intenet. 

10. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động trái pháp luật khác. 

Chƣơng III 

NỘI DUNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỆ THỐNG TỔ 

CHỨC, QUẢN LÝ 

Điều 6. Nội dung công tác học sinh, sinh viên 
1. Tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền 

a) Giáo dục chính trị tư tưởng: Giáo dục, tuyên truyền để học sinh, sinh viên nắm 

vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng; có lý tưởng, tri thức pháp luật 

và bản lĩnh chính trị vững vàng; 

b) Giáo dục đạo đức, lối sống: Giáo dục, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về 

những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, chuẩn mực đạo đức 

chung của xã hội, đạo đức nghề nghiệp; lối sống lành mạnh, văn minh phù hợp với bản 

sắc văn hóa dân tộc; ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể, cộng đồng; 

c) Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật: Nâng cao nhận thức và ý thức tuân 

thủ pháp luật; sống, học tập và rèn luyện theo pháp luật; 

d) Tạo điều kiện, giúp đỡ học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện để được đứng 

trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia các tổ chức đoàn thể trong 

Nhà trường; 

đ) Giáo dục thể chất: Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thể 

thao, văn hóa, văn nghệ và bồi dưỡng các kỹ năng chăm sóc sức khỏe gia đình và cộng 

đồng. 

2. Công tác quản lý học sinh, sinh viên 

a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định; 

b) Thống kê, tổng hợp dữ liệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các công việc 

hành chính liên quan đến học sinh, sinh viên; 

c) Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên; 

phát động, tổ chức các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham 

gia hoạt động nghiên cứu khoa học; tham dự kỳ thi tay nghề các cấp, hội thi văn hóa, 

hội diễn văn nghệ, hội thao; giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của học sinh, 

sinh viên; thường trực công tác khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên; 

d) Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về 

công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hoạt 

động chống phá Đảng, Nhà nước, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; phối hợp với 

công an và chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, 

giải quyết các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên trong và ngoài Nhà trường; 
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đ) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các 

chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến học sinh, sinh viên; 

e) Quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú: Xét, tiếp nhận, ban hành và tổ 

chức thực hiện quy chế quản lý học sinh, sinh viên ở nội trú; phối hợp với cơ quan công 

an và chính quyền địa phương trong việc quản lý học sinh, sinh viên ở ngoại trú. 

3. Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm học và cuối khóa cho học sinh, 

sinh viên. Định kỳ hằng năm tổ chức đối thoại giữa học sinh, sinh viên và Ban Giám 

hiệu Nhà trường. 

4. Công tác hỗ trợ và dịch vụ đối với học sinh, sinh viên 

a) Tư vấn cho học sinh, sinh viên xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phù hợp 

với mục tiêu, năng lực, sức khỏe; 

b) Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong Nhà trường; tạo điều kiện giúp đỡ học 

sinh, sinh viên là người khuyết tật, người thuộc diện chính sách, học sinh, sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn và học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng cần sự hỗ trợ; 

c) Giáo dục kỹ năng mềm, kiến thức khởi nghiệp; bồi dưỡng kiến thức về sức khỏe 

sinh sản và các kiến thức, kỹ năng bổ trợ cần thiết khác cho học sinh, sinh viên; 

d) Thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên; 

đ) Tổ chức các hoạt động phối hợp giữa Nhà trường và doanh nghiệp, các tổ chức 

sử dụng người lao động nhằm tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, 

sinh viên phù hợp với yêu cầu thực tiễn; 

e) Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học theo quy định. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về học sinh, sinh viên. 

6. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về học sinh, sinh viên, thực trạng việc làm 

của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan 

quản lý. 

Điều 7. Tổ chức, quản lý công tác học sinh, sinh viên 
Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng, Điều lệ trường trung cấp, Hiệu trưởng Nhà 

trường quyết định thành lập hệ thống tổ chức, quản lý và quy định cụ thể trách nhiệm 

của đơn vị, cá nhân để đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác học sinh, sinh 

viên theo quy định. 

           

 

 

  

 

 

  

Trong tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2017, chúng tôi xin trích dẫn Hướng dẫn 

số 57-HD/TWĐTN-BTC ngày 22/12/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc 

thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, cụ thể như sau: 



 

Thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ Quy định 

việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi 

thành phần kinh tế; Nghị quyết số 03-NQ/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2014 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đoàn “Về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp 

ngoài nhà nước”; căn cứ Điều lệ Đoàn, Điều lệ Hội LHTN Việt Nam và thực tiễn 

công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước , Ban Bí 

thư Trung ương Đoàn hướng dẫn thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp 

ngoài nhà nước (sau đây gọi chung là vận động thành lập tổ chức). Cụ thể như sau: 

I. NGUYÊN TẮC VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP 

1. Vận động, thành lập tổ chức trên cơ sở xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, 

ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. 

2. Kết hợp tổ chức phong trào với vận động thành lập tổ chức. Những đơn vị có 

điều kiện thuận lợi thì vừa tổ chức phong trào, vừa tiến hành các thủ tục thành lập tổ 

chức. Những đơn vị chưa thuận lợi thành lập thì kiên trì, thường xuyên tổ chức các hoạt 

động, các phong trào. 

3. Luôn kết hợp chặt chẽ với công đoàn cùng cấp và tổ chức công đoàn tại doanh 

nghiệp trong quá trình tổ chức hoạt động và vận động thành lập tổ chức. 

4. Linh hoạt về mô hình, phương thức tổ chức; không nhất thiết phải thành lập tổ 

chức Đoàn trước rồi mới thành lập tổ chức Hội; không nhất thiết phải chờ có tổ chức Đảng 

mới vận động thành lập tổ chức Đoàn. Có thể thành lập tổ chức ở ngoài doanh nghiệp 

(khu nhà trọ, khu lưu trú) và trong doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc Điều lệ 

Đoàn, Điều lệ Hội LHTN Việt Nam. 

5. Tích cực, thường xuyên vận động thành lập tổ chức; tập trung là các doanh 

nghiệp có lãnh đạo là thành viên Hội Doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp có điều kiện 

thuận lợi để thành lập tổ chức và duy trì hoạt động. 

 II. QUY TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP TỔ CHỨC 

1. Những nội dung cần thực hiện trƣớc khi tiếp cận vận động, thành lập tổ 

chức 

1.1. Công tác tham mưu, chỉ đạo 

- Các cấp bộ Đoàn, Hội làm việc với cấp ủy, chính quyền, ban quản lý khu, cụm 

công nghiệp, khu chế xuất báo cáo chủ trương thành lập tổ chức trong doanh nghiệp 

ngoài nhà nước; đề nghị cấp ủy, chính quyền có ý kiến để doanh nghiệp đóng trên địa 

bàn quan tâm ủng hộ và hỗ trợ thực hiện.  

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền lập ban chỉ đạo vận động thành lập tổ chức trong 

doanh nghiệp ngoài nhà nước.  

- Thành lập tổ công tác tham mưu vận động xây dựng tổ chức trong doanh nghiệp 

ngoài nhà nước. Thành phần tổ công tác gồm: Thường trực cấp bộ Đoàn, đại diện các ban 



 

chuyên môn, cán bộ đoàn chủ chốt các đơn vị trực thuộc, cán bộ Đoàn, Hội trực tiếp được 

phân công phụ trách. 

1.2. Trang bị tài liệu, kiến thức: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công 

tác vận động thành lập tổ chức trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Nội dung gồm:  

- Các kiến thức cơ bản về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về khu 

vực kinh tế ngoài nhà nước. Tập trung là: Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23/11/1996 của 

Bộ Chính trị về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các 

doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư 

về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn 

định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí 

thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23/11/1996 của Bộ 

Chính trị (khóa VIII) trong tình hình mới; Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 

của Chính phủ Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại 

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung 

ương Đoàn: Nghị quyết số 03-NQ/TWĐTN-BTC, ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đoàn về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà 

nước, kế hoạch củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài 

nhà nước; các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Đoàn cấp tỉnh. 

- Quy trình vận động thành lập tổ chức. 

- Nghiệp vụ công tác tổ chức của Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

- Nội dung và các mô hình, hình thức hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong doanh 

nghiệp ngoài nhà nước. 

- Kỹ năng tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên. 

- Kỹ năng vận động, tuyên truyền, thuyết phục để lãnh đạo doanh nghiệp thấy 

những mặt tích cực trong việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và quan tâm tới lao động 

trẻ để ủng hộ, đồng ý chủ trương thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp. 

1.3. Nắm thông tin, phân loại, xác định hướng vận động 

- Nắm thông tin, phân loại: Thông qua Liên đoàn lao động, cơ quan thuế, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân, Ban quản lý khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất để nắm số 

lượng, đặc điểm tình hình các doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng trên địa bàn. Tổ chức 

phân loại cụ thể: Doanh nghiệp có lãnh đạo là thành viên Hội Doanh nhân trẻ, doanh 

nghiệp liên doanh, cổ phần hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, doanh nghiệp 

100% vốn nước ngoài; các doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng, công đoàn; các doanh 

nghiệp trước đây đã có tổ chức Đoàn, Hội; doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp, 

khu chế xuất.  



 

- Xác định hướng vận động: Ưu tiên phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh 

nghiệp ngoài nhà nước có lãnh đạo là thành viên Hội Doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp 

đã có tổ chức Đảng, công đoàn, các doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi (có đông đoàn 

viên thanh niên; lãnh đạo doanh nghiệp ủng hộ việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội; doanh 

nghiệp đã tổ chức hoặc tham gia nhiều hoạt động, phong trào của địa phương) để thành 

lập tổ chức và duy trì hoạt động. 

1.4. Phân cấp vận động thành lập 

- Đối với doanh nghiệp:  

+ Đoàn cấp tỉnh tập trung vận động xây dựng tổ chức tại các doanh nghiệp có quy 

mô lớn, các khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, 

những nơi khó khăn trong việc thành lập tổ chức.  

+ Đoàn cấp huyện, Đoàn cơ sở tập trung vận động xây dựng tổ chức tại các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất còn lại trên địa bàn. 

- Đối với các khu nhà trọ, khu lưu trú tập trung: 

+ Các khu nhà trọ, khu lưu trú trực thuộc công ty, xí nghiệp tập trung số lượng 

lớn thanh niên công nhân do tổ chức Đoàn, Hội cấp huyện thực hiện.  

+ Các khu nhà trọ khác do tổ chức Đoàn, Hội cấp cơ sở thực hiện. 

Việc phân cấp cụ thể do tỉnh, thành đoàn quy định. Trung ương Đoàn, Trung ương 

Hội LHTN Việt Nam tập trung phối hợp vận động thành lập tổ chức tại các tập đoàn kinh 

tế tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi cả nước. 

2. Vận động thành lập tổ chức                    

2.1. Quy trình cơ bản 

Gồm các bước sau:  

- Bước 1: Khảo sát (cần linh hoạt để có thông tin chi tiết về tình hình đoàn viên, 

thanh niên đang lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất: số 

lượng, nơi cư trú, nơi sinh hoạt đoàn gốc, mong muốn thành lập tổ chức Đoàn, Hội, nhu 

cầu và nguyện vọng của đoàn viên thanh niên…). 

- Bước 2: Tiếp cận thanh niên công nhân và chủ doanh nghiệp, chủ nhà trọ, quản 

lý khu lưu trú. 

- Bước 3: Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thu hút. 

- Bước 4: Xây dựng lực lượng nòng cốt; kết nạp đoàn viên, hội viên. 

- Bước 5: Thành lập tổ chức (công bố quyết định, ra mắt). 

Các cấp bộ Đoàn, Hội căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị và đặc điểm của 

từng doanh nghiệp để thực hiện quá trình vận động, thành lập tổ chức. Đối với doanh 

nghiệp đã có tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn, Hội cấp trên cùng với tổ chức Đảng tại 

doanh nghiệp căn cứ vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp để phối hợp với doanh 

nghiệp thành lập tổ chức Đoàn, Hội. Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, căn 



 

cứ vào quy định của pháp luật, Luật Thanh niên và Điều lệ của tổ chức, thanh niên 

công nhân có nhu cầu hoặc mong muốn thành lập tổ chức thì Đoàn, Hội cấp trên chủ 

động tham mưu cho cấp ủy Đảng cùng cấp và phối hợp với doanh nghiệp xem xét, 

quyết định thành lập tổ chức Đoàn, Hội phù hợp với từng doanh nghiệp. 

Đối với các doanh nghiệp chưa có sự đồng thuận cần kiên trì tuyên truyền, vận 

động, thuyết phục, hướng dẫn thành lập câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích (văn hóa văn 

nghệ, thể dục thể thao, kỹ năng xã hội…) tại doanh nghiệp. Đối với những doanh 

nghiệp khó, chưa thể tiếp cận, vận động, trước mắt thực hiện thành lập tổ chức tại 

các khu nhà trọ, khu lưu trú của thanh niên đang lao động tại doanh nghiệp. 

2.2. Một số điểm lưu ý trong quá trình tiếp cận, vận động thành lập tổ chức 

- Doanh nghiệp có lãnh đạo là thành viên Hội Doanh nhân trẻ: Cấp bộ Đoàn, Hội 

cấp trên làm việc trực tiếp với cấp ủy (nếu có), công đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp để 

bàn chủ trương và thực hiện quy trình thành lập tổ chức.  

- Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài: Tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp từ 

các cơ quan quản lý nhà nước, công đoàn trong doanh nghiệp. Tiếp cận doanh nghiệp 

và thanh niên công nhân bằng cách gặp gỡ trực tiếp hoặc thông qua các hoạt động 

cộng đồng của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng, công đoàn cần 

bám sát để có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ. 

- Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, các doanh nghiệp cổ phần hóa: Đối 

với các doanh nghiệp trước khi liên doanh, trước khi cổ phần hóa đã có tổ chức Đảng, 

Đoàn, Hội, khi xây dựng điều lệ công ty liên doanh, công ty cổ phần, cần phối hợp tham 

mưu xác định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể trong điều lệ doanh 

nghiệp. Nếu trước khi liên doanh, trước khi cổ phần hóa chưa có tổ chức Đoàn, Hội, cần 

xây dựng phương án tiếp cận, vận động phù hợp trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với cấp 

ủy và công đoàn trong doanh nghiệp. 

- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã: Căn cứ vào quy mô và tính 

chất hoạt động của doanh nghiệp để lựa chọn đơn vị tiến hành vận động xây dựng tổ 

chức. Trên cơ sở phối hợp với cấp ủy, cơ quan chức năng trên địa bàn, tổ chức gặp gỡ 

doanh nghiệp, thanh niên công nhân để vận động thành lập tổ chức. 

- Đối với các khu nhà trọ, khu lưu trú tập trung: Phối hợp chặt chẽ với chi bộ 

Đảng tại khu dân cư trong quá trình vận động thành lập tổ chức. Qua khảo sát, nắm 

chắc số lượng, đặc điểm tình hình thanh niên công nhân và chủ nhà trọ, quản lý khu 

lưu trú để xây dựng phương án tiếp cận, vận động; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường; các câu lạc bộ sở thích; các buổi sinh hoạt 

tập trung nhân các ngày lễ, ngày sinh nhật… để thu hút thanh niên công nhân tham 

gia. Thông qua hoạt động và tham khảo ý kiến của chủ nhà trọ, quản lý khu lưu trú, xây 

dựng lực lượng nòng cốt để bồi dưỡng, vận động thành lập tổ chức.  



 

Riêng Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị tập trung thực hiện các giải 

pháp quyết liệt và linh hoạt để thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong tất cả các doanh 

nghiệp ngoài nhà nước có trên 500 lao động trở lên. Nếu chưa thể thành lập được tổ 

chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp này thì trước mắt vận động thành lập tổ chức 

tại khu nhà trọ, khu lưu trú có đông đoàn viên, thanh niên của doanh nghiệp đang cư 

trú. 

III. THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP 

1. Thẩm quyền 

Các cấp bộ Đoàn, Hội căn cứ quy định của Điều lệ Đoàn và Điều lệ Hội LHTN 

Việt Nam để thành lập và sắp xếp mô hình tổ chức phù hợp. Về cơ bản, cấp bộ Đoàn, 

Hội nào vận động thành lập trực tiếp thì tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp trực 

thuộc cấp đó (số lượng, cơ cấu, các chức danh lãnh đạo của tổ chức Đoàn, Hội theo quy 

định của Điều lệ Đoàn, Điều lệ Hội).  

Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện thực tế có thể sắp xếp mô hình tổ chức hợp lý 

theo đề xuất của doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi nhất trong tổ chức và hoạt 

động. 

2. Thủ tục 
Cấp bộ Đoàn, Hội vận động thành lập có trách nhiệm hướng dẫn và cử cán bộ phối 

hợp với lãnh đạo doanh nghiệp hoặc đoàn viên, thanh niên tại doanh nghiệp thực hiện các 

thủ tục thành lập, nên hướng dẫn theo các biểu mẫu. Sau khi đủ điều kiện thành lập tổ 

chức, cấp bộ Đoàn, Hội vận động thành lập chủ trì phối hợp với doanh nghiệp, quản lý 

khu lưu trú, chủ nhà trọ thực hiện các nội dung: 

2.1. Xây dựng phương án thành lập tổ chức: Phương án cần nêu rõ đặc điểm 

tình hình của doanh nghiệp, khu lưu trú, nhà trọ; tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị 

(nếu có); số lượng đoàn viên, thanh niên, số lượng đầu mối trực thuộc; dự kiến cấp bộ 

Đoàn, Hội được thành lập, danh sách nhân sự, nội dung định hướng hoạt động, thời 

gian dự kiến lễ ra mắt… có xác nhận của cấp ủy (nếu có), lãnh đạo doanh nghiệp, chủ 

khu nhà trọ, khu lưu trú. 

2.2. Gửi hồ sơ: Hướng dẫn đơn vị gửi hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức đến cấp bộ 

Đoàn, Hội cấp trên trực tiếp. Hồ sơ gồm: Công văn đề nghị kèm theo phương án thành 

lập tổ chức tại đơn vị; danh sách trích ngang nhân sự dự kiến tham gia cơ quan lãnh đạo 

và chức danh chủ chốt đề nghị chỉ định; danh sách tổng hợp đảng viên, đoàn viên, đoàn 

viên ưu tú (nếu có) và thanh niên. 

2.3. Thẩm định và ra quyết định thành lập tổ chức: Trong thời hạn không quá 

15 ngày làm việc, cấp bộ Đoàn, Hội có thẩm quyền thành lập tổ chức tiếp nhận, thẩm 

định hồ sơ, thảo luận, thống nhất ra quyết định thành lập tổ chức và chỉ định Ban Chấp 

hành, Ủy ban Hội lâm thời theo quy định.  

2.4. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức lễ ra mắt: Sau khi có quyết định thành 

lập, tổ chức Đoàn, Hội cấp trên hướng dẫn Ban Chấp hành Đoàn, Ủy ban Hội lâm 

thời trong doanh nghiệp, khu lưu trú, nhà trọ thực hiện các nội dung sau: 



 

- Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng, tuyên truyền rộng rãi trong thanh 

niên công nhân về việc thành lập tổ chức. 

- Xây dựng chương trình lễ ra mắt chi tiết và phân công người thực hiện các nội 

dung cụ thể. 

- Lựa chọn địa điểm, thời gian tổ chức lễ ra mắt: Nên gắn với dịp lễ lớn hoặc thời 

gian thích hợp, có thể lồng ghép với các hoạt động khác để không ảnh hưởng đến thời 

gian lao động và kinh phí của doanh nghiệp. Có thể tổ chức tại khu, cụm công nghiệp, 

khu chế xuất, tại doanh nghiệp, khu lưu trú, khu nhà trọ hoặc nhà văn hóa khu dân cư để 

tuyên truyền rộng rãi đến thanh niên công nhân và doanh nghiệp. Trước khi lựa chọn 

thời gian, địa điểm nên trao đổi, xin ý kiến của cấp ủy Đảng (nếu có) và lãnh đạo doanh 

nghiệp, quản lý khu lưu trú, chủ nhà trọ để có sự hỗ trợ cần thiết. 

- Về thành phần tham dự: Mời đại diện Đoàn, Hội cấp trên, cấp ủy (nếu có), lãnh 

đạo ban quản lý khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý 

khu lưu trú, chủ nhà trọ; công đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên công nhân và đại 

diện tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn; phóng viên báo, đài. 

Lễ ra mắt cần được tổ chức trang trọng, tạo ấn tượng trong đoàn viên, thanh niên 

và lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý khu lưu trú, chủ nhà trọ. 

2.5. Hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục làm con dấu  

Sau khi thành lập tổ chức, nếu là đơn vị có thẩm quyền sử dụng con dấu, cấp bộ 

Đoàn, Hội ra quyết định thành lập tổ chức có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức 

năng hướng dẫn thực hiện thủ tục làm con dấu theo quy định. 

IV. HỖ TRỢ, HƢỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG SAU KHI THÀNH LẬP 

1. Về hoạt động 

- Cấp bộ Đoàn, Hội cấp trên hướng dẫn tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp 

xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể báo cáo cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp để tranh thủ 

ý kiến chỉ đạo và sự hỗ trợ; chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức đại hội theo quy 

định. 

- Tùy theo tính chất, quy mô, điều kiện thực tế đối với từng loại doanh nghiệp và 

các khu nhà trọ, khu lưu trú để hướng dẫn tổ chức các hoạt động, cần tính toán, lựa 

chọn những hoạt động cụ thể, thiết thực, mang dấu ấn của tổ chức Đoàn, Hội như: đăng 

ký đảm nhận thực hiện công trình, phần việc thanh niên; tổ chức các hoạt động văn hóa, 

thể dục thể thao, giao lưu, dã ngoại; các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống thanh niên 

công nhân để tập hợp thanh niên; linh hoạt kết hợp tổ chức các hoạt động thi đua lao 

động sản xuất với các hoạt động chăm lo, đồng hành cùng thanh niên công nhân.  

- Đoàn cấp trên trực tiếp có trách nhiệm định kỳ cung cấp tài liệu sinh hoạt, trang 

bị tài liệu nghiệp vụ Đoàn, Hội; phối hợp vận động hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị, cơ sở 

vật chất cho tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp, khu nhà trọ, khu lưu trú để phục vụ 

hoạt động. 

2. Về cán bộ 

- Cấp bộ Đoàn, Hội cấp trên phân công cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp phụ 

trách, thường xuyên có sự hỗ trợ đối với tổ chức Đoàn, Hội mới thành lập. 



 

 

THÔNG TIN THỜI SỰ 

- Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN cấp 

tỉnh căn cứ kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng hằng năm tổ chức phân cấp tập huấn cho cán 

bộ Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng cần 

quan tâm cung cấp các kiến thức về: Những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà 

nước về công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp 

ngoài nhà nước; vị trí, vai trò, mối quan hệ của tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp; 

nghiệp vụ, kỹ năng vận động, tập hợp, đoàn kết thanh niên; công tác tổ chức xây dựng 

Đoàn; nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp 

ngoài nhà nước; kỹ năng tham mưu... Bên cạnh việc mở lớp tập trung cần cung cấp 

tài liệu cho cán bộ nghiên cứu. 

3. Về nguồn lực tổ chức các hoạt động 

- Các tỉnh, thành đoàn chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch tăng 

cường đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và xây dựng Đoàn, Hội trong doanh 

nghiệp ngoài nhà nước, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương phê duyệt. 

- Hướng dẫn tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước xây dựng 

kinh phí từ các nguồn: 

+ Kinh phí hỗ trợ từ doanh nghiệp (đối với các hoạt động phục vụ sản xuất, kinh 

doanh của đơn vị; các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống thanh niên công nhân). 

+ Đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. 

+ Đoàn phí và các khoản đóng góp từ đoàn viên, hội viên. 

+ Vận động hỗ trợ từ các nguồn khác. 

 

 

 

 

 

 

Tuổi trẻ Tiền Giang Tiên Phong - Gƣơng mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo 

Từ ngày 28 - 29/9 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang tổ chức trọng thể 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017- 

2022 với 294 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 60.798 ngàn đoàn viên toàn tỉnh 

tham dự. 

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Châu Thị Mỹ 

Phương, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Bí thư Thị ủy Cai Lậy; đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực BCH Trung 

ương đoàn; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 

dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các 

đồng chí lãnh đạo tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí 

thư tỉnh đoàn Tiền Giang; các tỉnh Đoàn Cụm đồng bằng Sông Tiền đến dự và chúc 

mừng Đại hội. 



 

Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Tiền 

Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn 

kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung khóa XI, các 

mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền giáo dục được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh 

triển khai thường xuyên, liên tục, đượ cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ 

thể hiện trên tất cả các lĩnh vực công tác của Đoàn góp phần bồi đắp, định hướng lý 

tưởng, niềm tin, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi. Hai 

phong trào lớn “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, 

“Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã đạt được nhiều kết quả ý nghĩa, để 

lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng xã hội. Từ đó, lan tỏa vào đời sống đoàn viên, thanh 

niên, vừa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia thực hiện tốt chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững 

quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời, hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, 

nguyện vọng chính đáng của đông đảo đoàn viên, thanh niên. 

Trong 5 năm qua, tuổi trẻ Tiền Giang đã ghi dấu ấn với 9.669 công trình, phần 

việc do Đoàn thanh niên thực hiện với 376.450 đoàn viên, thanh niên tham gia; Xây 

dựng 274 căn nhà với kinh phí gần 8,937 tỷ đồng; Tổ chức vận động được 22.158 đơn 

vị máu; Đã tổ chức trồng 531.980 cây xanh. Cấp tỉnh trao 2.500 suất học bổng trị giá 

3,5 tỷ đồng. Ngoài ra, cấp huyện, cấp cơ sở: trao 15.904 suất học bổng, hơn 30.000 

phần quà với tổng trị giá 17,967 tỷ đồng, trao 531 “Sổ tiết kiệm nghề nghiệp việc làm” 

kinh phí trên 3,92 tỷ đồng (cấp tỉnh trao 490 triệu đồng, cấp huyện trao 3,43 tỷ đồng). 

Các cấp bộ Đoàn phối hợp với các ngành liên quan tổ chức giới thiệu việc làm cho 

109.698 lao động, trong đó giới thiệu, giải quyết việc làm cho 21.488 thanh niên.  giải 

ngân nguồn vốn hỗ trợ thanh niên đạt 127,345 tỷ đồng.. Chương trình Đoàn thanh niên 

tham gia phòng chống đuối nước cho trẻ em: Nhà Thiếu nhi Tiền Giang đã xây dựng 

công viên nước mini với tổng kinh phí 11 tỷ đồng để phục vụ, hỗ trợ phổ cập bơi cho 

các em thiếu nhi. Cấp tỉnh trao tặng 09 hồ bơi di động cho các địa phương với tổng kinh 

phí trên 1,04 tỷ đồng.  

Thông qua các phong trào hành động cách mạng, tổ chức Đoàn - Hội - Đội đã 

tiếp tục được củng cố và phát triển, tập hợp được một lực lượng tuổi trẻ ưu tú trong các 

lĩnh vực. Chất lượng đoàn viên được nâng lên; đội ngũ cán bộ Đoàn đông đảo, có trình 

độ đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp. Số 

lượng đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng ngày càng tăng. Kết quả, đã giới 

thiệu 6.958 đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp (đã kết nạp 5.607 trường hợp), 

đạt 75,46% so với chỉ tiêu phát triển Đảng của cấp ủy. 

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - Gương mẫu - Đoàng kết - Sáng tạo”, 

nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Tiền Giang sẽ Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh vững mạnh toàn diện. Đồng hành thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, sáng 

tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích 

trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương. Nâng cao trách nhiệm phụ 



 

trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Góp 

phần xây dựng thanh thiếu nhi Tiền Giang có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn 

hóa, giàu lòng yêu nước và yêu chuộng hòa bình. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao 

những thành tích nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Tiền 

Giang trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, mong muốn các cấp bộ Đoàn trong thời gian tới 

cần quán triệt xuyên suốt nhiệm vụ của Đoàn trong công tác giáo dục thanh niên với 

những phương thức giáo dục gần gũi với thanh niên, đến được với số đông thanh niên, 

như: thông qua internet, mạng xã hội; phải phấn đấu làm sao để những diễn biến tư 

tưởng, xu hướng, trào lưu trong giới trẻ luôn kịp thời có sự định hướng và hỗ trợ tốt 

nhất của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; cần củng cố và nâng cao chất lượng đoàn viên, tổ 

chức Đoàn, cán bộ đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Coi trọng và 

làm tốt công tác kết nạp đoàn viên mới, chú trọng cả số lượng và chất lượng; Tập trung 

phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn tại địa bàn dân cư, doanh nghiệp ngoài 

nhà nước; Chú trọng xây dựng đội ngũ cốt cán, nắm bắt chắc tình hình thanh niên trên 

địa bàn. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh các đại biểu tham dự Đại hội cần phải 

phát huy trí tuệ, vai trò dân chủ của mình trong việc bầu cử tại đại hội để chọn ra BCH, 

BTV Tỉnh đoàn khóa mới và Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc sắp tới. 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Danh nhiệt liệt biểu dương và khen 

ngợi những thành tích xuất sắc của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh nhà, 

trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh và gợi mở thêm một số vấn đề để tổ chức 

Đoàn tập trung thực hiện, cụ thể: Cán bộ đoàn phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của 

mình đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên, trong giai đoạn mới; phải 

coi trọng và thực hiện tốt hơn các công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, 

lối sống, lòng yêu quê hương, đất nước cho đoàn viên thanh niên; nghiên cứu triển khai 

nhiều mô hình hoạt động để nâng cao hiệu quả phong trào thanh niên “Xung kích phát 

triển kinh tế, xã hội bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”. 

 Các cấp bộ đoàn cần có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng phù hợp với 

tuổi trẻ, thu hút thanh niên tích cực tham gia phong trào cách mạng trên các lĩnh vực, 

địa bàn còn nhiều khó khăn, vùng nông thôn. Hỗ trợ cho thanh niên nâng cao trình độ 

học vấn lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển kỹ năng hoạt động xã hội, 

nâng cao năng lực sáng tạo, khả năng ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ. Xây 

dựng Đoàn thanh niên vững mạnh toàn diện, thực sự là người bạn tin cậy, chỗ dựa vưng 

chắc cho thanh niên, đồng hành cùng thanh niên trên bước đường lập thân lập nghiệp. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác thanh niên gắn chặt 

với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. 



 

 
Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tại Hội nghị BCH khóa X lần thứ 

nhất đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gồm 13 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

Đoàn đoàn gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang tái đắc cửa chức vụ Bí 

thư Tỉnh Đoàn khóa X. 

 
Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc 

lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 11 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết là 

những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho trí tuệ và tâm tư, nguyện vọng của tuổi 

trẻ Tiền Giang tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. 

Nhân dịp này,Trung ương Đoàn cũng đã trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” 

cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế 

hệ trẻ Việt Nam; tặng bằng khen cho 33 tập thể, cá nhân và UBND tỉnh tặng bằng khen 

cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

nhiệm kỳ 2012 - 2017. 

Trong chương trình Đại hội, tuổi trẻ tỉnh nhà vinh dự được BCH Tỉnh ủy trao 

tặng bức trướng “Tuổi trẻ Tiền Giang Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo”. 



 

UBND tỉnh trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ nguồn vốn cho chương trình đồng hành cùng 

thanh niên khởi nghiệp. 

* Đại hội đã biểu quyết thông qua mục tiêu, khẩu hiệu hành động và 10 chỉ tiêu phấn 

đấu trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 cụ thể là: 

          MỤC TIÊU 

Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện. Đồng hành 

thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện 

đại. Phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội 

tại địa phương. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Góp phần xây dựng thanh thiếu nhi Tiền Giang 

có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, giàu lòng yêu nước và yêu chuộng hòa 

bình. 

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG  

“Tuổi trẻ Tiền Giang Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo” 

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU, CÔNG TRÌNH, ĐỀ ÁN 

1.1. 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên và 80% thanh niên được quán triệt, học tập, phổ 

biến các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung 

Nghị quyết của Đoàn các cấp. 100% đoàn viên mới kết nạp hoàn thành học tập 06 bài học 

lý luận chính trị của Đoàn.  

1.2. 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, cảm hóa được ít 

nhất 01 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ. 

1.3. Tổ chức 100 hoạt động, chương trình, ngày hội huấn luyện kỹ năng thực 

hành xã hội, hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Có ít nhất 

5.000 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, sản phẩm sáng tạo của cán bộ Đoàn, đoàn viên, 

thanh niên, học sinh, sinh viên trên các lĩnh vực. 

1.4. Hỗ trợ ít nhất 25 xã xây dựng nông thôn mới và 05 phường, thị trấn đô thị 

văn minh. 

1.5. 100% xã, phường, thị trấn có tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn thanh niên 

quản lý; dư nợ đến cuối nhiệm kỳ toàn tỉnh đạt 150 tỷ đồng; Phối hợp tổ chức giới thiệu 

việc làm cho 120.000 lượt thanh niên, trong đó 7.000 thanh niên có việc làm. 

1.6. Hỗ trợ ít nhất 100 dự án khởi nghiệp của thanh niên; 100% huyện, thành, thị 

Đoàn thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả CLB hoặc Chi hội thanh niên khởi nghiệp; 

Giúp đỡ 300 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong diện hộ nghèo, cận nghèo vươn 

lên ổn định cuộc sống. 

1.7. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn hằng năm thành lập mới hoặc duy trì hoạt 

động ít nhất 01 điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi. 

1.8. Trong nhiệm kỳ, 100% nhi đồng trong độ tuổi được kết nạp đội viên, 60.000 

đoàn viên, 20.000 hội viên; 90% Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, ít nhất 80% chi đoàn 

trực thuộc Đoàn cơ sở vững mạnh; không có cơ sở Đoàn và chi Đoàn yếu kém.  

1.9. Hằng năm giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đảm bảo 

70% trường hợp được kết nạp trên tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu. 



 

1.10. Đoàn cấp cơ sở thực hiện 9.000 công trình thanh niên, cấp huyện (tương 

đương) thực hiện 500 công trình thanh niên, cấp tỉnh 10 Công trình 

 - Xây dựng 200 căn nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, nhà tình bạn giúp đoàn viên, 

thanh niên, đội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. 

 - Xây dựng 10 cầu giao thông nông thôn. 

 - Trao tặng 10 hồ bơi di động phổ cập bơi thiếu nhi. 

 - Lắp đặt đèn chiếu sáng với tổng chiều dài 300km đường giao thông nông thôn. 

 - Vận động nguồn lực hỗ trợ vốn Thanh niên Tiền Giang khởi nghiệp” với số tiền 

5 tỷ đồng. 

 - Xây dựng Ngân hàng máu với tổng số 15.000 đơn vị máu. 

 - Thực hiện chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng”: khám bệnh và cấp thuốc 

miễn phí cho 80.000 người dân khó khăn. 

 - Trồng mới và chăm sóc 500.000 cây xanh. 

 - Thực hiện công trình “Vì đàn em thân yêu” hỗ trợ 50.000 lượt học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn. 

 -  Xây dựng 100 “Khu vườn tri thức xanh” trong trường học 

2. Các Chƣơng trình, Đề án nhiệm kỳ 2017 - 2022 

- Đề án “Nâng cao kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên Tiền Giang”.  

- Chương trình “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng hành thanh niên Tiền Giang 

khởi nghiệp”. 

- Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ chỉ huy Đội TNTP Hồ Chí Minh”.  

- Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ Đoàn”. 

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm 

kỳ 2017 - 2022 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống của quê hương 

Tiền Giang anh hùng và kiên cường trong đấu tranh; năng động và sáng tạo trong công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa; Đồng hành, cổ vũ TTN thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động 

sáng tạo; phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trong phát triển kinh tế, văn hóa xã 

hội tại địa phương; góp phần xây dựng Tiền Giang là tỉnh phát triển bền vững trong 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Khai mạc hội chợ sản phẩm thanh niên khởi nghiệp 

 

Tối 27/9, tại Công viên văn hóa Lạc Hồng, Tp.Mỹ Tho, Ban thường vụ Tỉnh 

đoàn Tiền Giang phối hợp với Công ty TNHH  Vương Quốc, Tp. Hồ Chí Minh tổ chức 

lễ khai mạc hội chợ với chủ đề Phiên chợ quảng bá sản phẩm thanh niên khởi nghiệp 

năm 2017. 



 

 
Các đại biểu cắt băng khánh thành khai mạc hội chợ. Ảnh: Minh Nguyên 

Tham gia phiên chợ lần này có hơn 200 gian hàng nông sản, đặc sản của địa 

phương, thủ công mỹ nghệ… đến từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở sản xuất 

kinh doanh; các Câu lạc bộ, Tổ hợp tác, Hợp tác xã, dự án khởi nghiệp, sản phẩm tiêu 

biểu của thanh niên. Trong đó, có 10 gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của thanh 

niên. 

 

http://www.thtg.vn/wp-content/uploads/2017/09/vlcsnap-2017-09-28-09h48m03s071.jpg


 

 
Hội chợ diễn ra với đa dạng các mặt hàng, thu hút đông đảo người dân đến tham quan 

mua sắm. Ảnh: Minh Nguyên 

Phiên chợ diễn ra từ ngày 27/9 đến ngày 4/10/2017. Thông qua hoạt động của 

phiên chợ nhằm tạo cơ hội cho các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn 

tỉnh, nhất là các doanh nghiệp, cơ sơ sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ gia đình và các 

cá nhân có mô hình sản xuất kinh doanh trong tỉnh tiếp cận với thị trường. 

 

 

Liên hoan Thanh niên hát dân ca, vọng cổ năm 2017 

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, trong 2 ngày (01 và 02/10), 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức Liên hoan Thanh niên hát dân ca, vọng 

cổ tỉnh Tiền Giang lần thứ VII, năm 2017. 

 



 

Một tiết mục dự thi tại liên hoan. 

Liên hoan năm nay thu hút 18 đội dự thi, biểu diễn hơn 50 tiết mục văn nghệ 

gồm các thể loại dân ca Việt Nam, ca vọng cổ và các ca khúc có âm hưởng dân ca, gắn 

với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và hướng về biển, đảo 

Việt Nam. 

Liên hoan Thanh niên hát dân ca, vọng cổ được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền 

Giang tổ chức định kỳ nhằm định hướng giá trị truyền thống tốt đẹp cho đoàn viên, 

thanh niên, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc, văn hóa dân tộc. Đây còn là sân chơi 

lành mạnh, bổ ích, để cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên giao lưu, học hỏi kinh 

nghiệm lẫn nhau, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết tại các câu lạc bộ, đội, nhóm ở 

cơ sở, tạo thành phong trào rộng khắp trong đoàn viên, hội viên, thanh niên tỉnh nhà. 

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho TP. Mỹ Tho; giải Nhì thuộc về Đoàn 

Khối Doanh nghiệp và TX. Gò Công; giải Ba được trao cho huyện Cai Lậy và huyện 

Tân Phú Đông. 

Tập huấn tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới năm 2017 
 

Từ ngày 04/10/2017 đến ngày 06/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức 

tập huấn tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại 3 cụm. Cụm 1 gồm các 

đơn vị: Huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước và TX Cai Lậy; Cụm 2 gồm các đơn vị: 

Huyện Châu Thành, Chợ Gạo, TP. Mỹ Tho; Cụm 3 gồm các đơn vị:Huyện Gò Công 

Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông và TX Gò Công với sự tham dự của 400 đại biểu là 

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhân dân tại xã xây dựng NTM và các xã lân cận. 

  
Hình 1: Quang cảnh lớp tập huấn (1) 

Tham gia tập huấn, các đại biểu được tuyên truyền những thành tựu đã đạt được 

từ khi phong trào xây dựng nông thôn mới được phát động, đặc biệt là sự cải thiện trong 

đời sống vật chất và tinh thần của người dân tại các xã xây dựng nông thôn mới; Vai trò 

của Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới với các công trình phần việc tạo 

cảnh quan mới, đời sống văn hóa tại các địa bàn nông thôn như: xây dựng hạ tầng, 



 

chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Đề 

án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang tham gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2014 - 2020 và công tác phối hợp với các ngành thực hiện nhiệm vụ chính trị tại 

địa phương;Những gương tiêu biểu trong tham gia xây dựng nông thôn mới, các mô 

hình thanh niên nổi bật, các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ. Sự sáng tạo trong 

tình hình mới của đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở Đoàn khi tham gia xây dựng nông 

thôn mới; Công tác vận động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng tổ chức Đoàn - 

Hội tại địa phương, xây dựng phương thức hoạt động của các chi Đoàn, chi Hội tại các 

cơ sở Đoàn. 

 

Thông qua đợt tập huấn nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán 

bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây 

dựng nông thôn mới trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đẩy mạnh 

các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới hướng đến việc hoàn thành 

các tiêu chí ở giai đoạn II của Đề án “Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn 

mới” giai đoạn 2014 - 2020. Phát huy vai trò của tuổi trẻ, thể hiện sự xung kích, sáng 

tạo trong nhiệm vụ chung của tỉnh qua đó góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nông 

thôn và thành thị. Gắn phong trào xây dựng nông thôn mới với các phong trào lớn do 

Trung ương Đoàn và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện.   

 

Tập huấn kiến thức về công tác tuyên truyền, hƣớng dẫn kỹ thuật, biện 

pháp nuôi trồng, bảo quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống 

dịch bệnh năm 2017 
 

Ngày 19/10 Tại hội trƣờng Tỉnh Đoàn, Ban Thƣờng vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Chi 

cục vệ sinh an toàn thực phẩmtổ chức tập huấn kiến thức cho đoàn viên, thanh niên 

tham gia xây dựng nông thôn mới về công tác tuyên truyền, hƣớng dẫn kỹ thuật, 



 

biện pháp nuôi trồng, bảo quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác 

phòng chống dịch bệnh năm 2017. 

Tham dự tập huấn có 120 đồng chí là cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện, Bí thư 

Đoàn các xã, phường, thị trấn, thành viên của các tổ hợp tác thanh niên, câu lạc bộ 

thanh niên phát triển kinh tế trên địa bàn, Các đội hình TNTN, TNXK tại địa phương, 

các cơ sở sản xuất, chăn nuôi, chế biến thực phẩm do thanh niên làm chủ. 

 
Hình: Quang cảnh Lớp tập huấn 

Buổi tập huấn đã triển khai các nội dung như: Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, 

biện pháp nuôi trồng, bảo quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn; 

Tuyên truyền những kiến thức cơ bản về các loại dịch bệnh và công tác phòng, chống 

các loại dịch bệnh. 

Thông qua lớp tập huấn nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ 

thuật, biện pháp nuôi trồng, bảo quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác 

phòng chống dịch bệnh cho thanh niên trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia sản xuất trên địa 

bàn tỉnh theo đúng tiêu chuẩn, góp phần quan trọng vào việc làm giảm giá thành trong 

sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản an toàn và giảm ô nhiễm môi trường sản xuất 

cũng như môi trường sống ở cộng đồng dân cư. 

 

Sôi nổi Ngày hội Thanh niên tôn giáo năm 2017  

 

Ngày 14/10, tại xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền 

Giang tổ chức Ngày hội Thanh niên tôn giáo năm 2017 nhằm hưởng ứng tuần lễ “Tôi 

http://doanthanhnien.vn/newsdetail/Hoi_LHTN_VN/38010/tien-giang-soi-noi-ngay-hoi-thanh-nien-ton-giao-nam-2017.htm


 

yêu Tổ quốc tôi”; họp mặt kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam 

(15/10/1956 - 15/10/2017). 

 

 
Hội thao Thanh niên tôn giáo năm 2017 

Ngày hội đã diễn ra các hoạt động sôi nổi: giao lưu trò chơi dân gian; bóng đá, 

sinh hoạt ôn truyền thống Hội LHTN Việt Nam và chương trình giao lưu văn nghệ giữa 

cán bộ hội viên, thanh niên các đơn vị và chi hội văn hóa văn nghệ của thanh niên tôn 

giáo địa phương với chủ đề hát về Đoàn, Hội về thanh niên tình nguyện, hát về biển 

đảo, tình yêu quê hương, đất nước, về Đảng, về Bác Hồ,… 

Ngoài ra tại ngày hội, Ủy ban hội LHTN Việt Nam phối hợp Đoàn Y, Bác sĩ 

bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm 

Tiền Giang chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng 500 phần quà người dân vùng 

tôn giáo xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo với tổng kinh phí 100 triệu đồng; Hội LHTN 

Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã tuyên dương 10 thanh niên tôn giáo có thành tích tốt trong 

công tác Hội và đoàn kết tập hợp thanh niên, tặng quà cho 02 gia đình tôn giáo có hoàn 

cảnh khó khăn. 



 

 
Tặng quà cho 02 gia đình tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn 

Chị Nguyễn Thị Mỹ Nương - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh 

Tiền Giang phát biểu ôn lại truyền thống Hội: Trải qua 61 năm xây dựng, phấn đấu và 

trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã 

hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và 

ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu 

dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của 

thanh niên. Trong mọi giai đoạn lịch sử, ở bất cứ hoàn cảnh nào, vượt qua những khó 

khăn, thách thức, các thế hệ thanh niên Việt Nam đều phát huy vai trò xung kích, tiên 

phong, tình nguyện thực hiện các sứ mệnh vinh quang của dân tộc. 

Chị cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo 

dục, nâng cao nhận thức cho thanh niên tín đồ tôn giáo; chú trọng chăm lo, đáp ứng nhu 

cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên; nâng cao đời sống thể chất, văn hóa, tinh thần và 

kỹ năng xã hội; tích cực vận động, tập hợp đưa thanh niên tôn giáo số tham gia nhiệm 

vụ chính trị của địa phương, tham gia tổ chức Đoàn, Hội... 



 

 
Đông đảo nhân dân vùng đạo xã Xuân Đông khám bệnh, phát 

thuốc miễn phí và tặng quà 

Trước đó nhằm hưởng ứng tuần lễ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội LHTN Việt Nam 

tỉnh Tiền Giang đã tổ chức nhiều hoạt động như: Hội chợ quảng bá sản phẩm thanh niên 

khởi nghiệp; Liên hoan thanh niên hát dân ca vọng cổ lần thứ VII; Đêm Trung thu cho 

trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Mỹ Tho; tổ chức giải cầu lông; tư vấn, giới 

thiệu việc làm cho thanh niên tại các sàn giao dịch việc làm; tổ chức đồng loạt “Ngày 

thứ bảy tình nguyện” ra quân thực hiện các tiêu chí về môi trường trên các tuyến đường 

thanh niên tự quản tại 17 xã điểm xây dựng nông 

  

 

 

 

 

 

 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện, tuyên truyền tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, 

các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và các chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh; 

tuyên truyền về tình hình biên giới, biển đảo Việt Nam, khẳng định chủ quyền của Việt 

Nam đối với các vùng biển, hải đảo nhất là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

- Tăng cường tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X; tuyên truyền dự thảo 

báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; kỳ vọng, 

tình cảm, ý kiến đóng góp, hiến kế của ĐVTN và nhân dân gửi Đại hội Đoàn toàn quốc 

lần thứ XI; tuyên truyền Đại hội qua các hình thức trực quan sinh động, diễn đàn, các 

kênh thông tin truyền thông.v.v...; các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên có ý 

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN 

THÁNG 11/2017 



 

nghĩa thiết thực phục vụ cho địa phương, đơn vị hưởng ứng chào mừng Đại hội Đoàn 

toàn quốc lần thứ XI.  

- Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (Khóa XII), kết quả Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa 

XII) gắn với việc tiếp tục phản ánh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa 

XII) về “Tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 

nội bộ” cùng những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.  

- Duy trì thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục 

đẩy mạnh học tập và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giới thiệu, biểu 

dương tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo lời Bác trên các lĩnh vực, chú 

trọng phát triển nhân tố mới, cách làm hay có hiệu quả và sức lan tỏa lớn và tuyên 

truyền các cuộc thi, giải thưởng có liên quan do các cấp tổ chức. Tiếp tục nắm bắt tình 

hình và kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong ĐVTN trước, trong và sau 

Đại hội Đoàn các cấp. Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối 

sống, truyền thống, văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thông qua việc triển 

khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” và Quyết định số 1501/QĐ-

TTg, ngày 28/8/2015 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án“Tăng cường 

giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng 

giai đoạn 2015 - 2020”.  

- Tuyên truyền, thông tin về các chương trình, hội nghị, hoạt động đối nội, đối 

ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo Tỉnh; thông tin các chương trình 

hợp tác giữa tỉnh Tiền Giang với các địa phương của nước ngoài. Tiếp tục tuyên truyền 

“Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 

2017”, các nội dung có liên quan đến Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 

(APEC) nói chung và Năm APEC Việt Nam 2017 nói riêng. Tuyên truyền kết quả, công 

tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước. 

- Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày cách mạng Tháng Mười Nga thành công 

(07/11/1917 - 07/11/2017) khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của cách 

mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và phong trào cách mạng 

Việt Nam. 

- Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) trong ĐVTN với chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể 

chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới, 

sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải 

cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh 

nghiệp”. Đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật của mỗi 

ĐVTN và người dân. 



 

- Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức hoạt động hưởng ứng các Ngày lễ kỷ niệm của 

đất nước, dân tộc, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 - 20/11/2017). 

- Tiếp tục tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm 

gắn với thông tin chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 của 

cả nước và của tỉnh. 

- Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động của Đoàn - Hội - Đội các cấp; đặc biệt các hoạt 

động, công trình, phần việc của thanh thiếu nhi toàn tỉnh chào mừng thành công Đại hội 

Đoàn các cấp, thành công Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ X, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc 

lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy; 

tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chế độ thực 

hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, những thành tựu và tính ưu việt của các quy định 

pháp luật về bảo hiểm xã hội. Tuyên truyền về công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân, công 

tác kiểm tra, quản lý chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác đảm bảo 

trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; các chính sách chăm 

lo cho thanh thiếu nhi; thanh niên sáng tạo khởi nghiệp;...gắn với việc tuyên truyền thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng Đại hội Đảng các 

cấp. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, các mô hình sáng tạo, các gương 

thanh thiếu nhi, gương cán bộ Đoàn - Hội - Đội xuất sắc trên các lĩnh vực. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


