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Tổ chức học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để 

góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 4 khóa XII 

 

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

luôn quan tâm và trăn trở về những hiện tƣợng tiêu cực trong Đảng và xã hội, mà 

Ngƣời thƣờng gọi là vấn nạn quan liêu, tham ô, lãng phí. Ngƣời đã để lại nhiều bài 

nói, bài viết về đấu tranh phòng, chống suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối 

sống. Việc nghiên cứu, học tập những tài liệu quý báu đó có ý nghĩa rất lớn trong 

công tác xây dựng Đảng hiện nay. 

 

1- Tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền, xây dựng tinh thần chống suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán 

bộ, đảng viên và nhân dân Để chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả cần coi trọng biện pháp phòng ngừa là chính. 

Vì vậy, công tác giáo dục có một vai trò quan trọng nhằm xây dựng tinh thần phòng và 

chống, tăng cường ý thức trách nhiệm, đề cao vai trò phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc 

của đội ngũ cán bộ… Trong phong trào này, “giáo dục là chính, trừng phạt là phụ”. 

Trước hết cần giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ chống suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là trách nhiệm và nghĩa vụ 

của mọi công dân: “Nếu nhà ai bị mất cắp, mất trộm, thì hô hoán lên và cả xóm, cả làng 

đuổi bắt kẻ trộm. Khi của công bị mất cắp, mất trộm thì mọi người đều có trách nhiệm 

vạch mặt kẻ gian và đưa nó ra pháp luật vì mọi người đều có nghĩa vụ giữ gìn của 

công…”. Nội dung giáo dục là cần phải phân tích cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thấy 

tác hại nghiêm trọng của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa”, từ đó tạo nên sự căm phẫn trong nhân dân về các hành vi này và 

sự cần thiết phải đấu tranh loại bỏ nó. “Các báo chí thì cần nêu những việc kiểu mẫu, 

phân tách rõ ràng, làm cho mọi người nhận rõ: quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác. Và do 

đó mà khuyến khích quần chúng, mở rộng phong trào phê bình từ dưới lên trên”; “Bất kỳ 

ngành nào, địa phương nào cũng phải giáo dục cho cán bộ, nhân dân, chiến sĩ gớm ghét 

nạn tham ô, lãng phí, bệnh quan liêu”. Bên cạnh đó, cần giáo dục tinh thần phục vụ nhân 

dân cho cán bộ, công chức, những người có chức quyền, địa vị, có nhiều điều kiện và khả 

năng xuất hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” cũng chính là một trong những biện pháp ngăn ngừa có hiệu quả trong cuộc 
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đấu tranh này. Hồ chí Minh chỉ rõ: Về phương thức giáo dục, cần thường xuyên giáo dục 

đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ của cán bộ, 

công chức… Giáo dục tinh thần trong sạch, liêm khiết cho toàn bộ cán bộ, công chức để 

giúp họ không vi phạm; đồng thời có kỷ luật thích đáng với những kẻ ngoan cố, không 

chịu ăn năn, sửa chữa. 

 2- Hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các 

quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh 

bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham 

nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài 

sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng 

sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế… Đồng 

thời kiên quyết xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường trách 

nhiệm của người đứng đầu trong việc để xảy ra sai phạm và tăng hình phạt xử lý kẻ 

tham nhũng một cách thích đáng, đủ sức răn đe. Trong đó, trách nhiệm của người đứng 

đầu là thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức 

dưới quyền để sớm ngăn chặn những hành vi tiêu cực đang trong quá trình hình thành. 

Bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật cần phải tăng cường pháp chế, bảo đảm việc thực 

hiện nghiêm túc pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên thực tế: “Cần có những 

pháp luật để trừng trị tệ tham ô, lãng phí, và phải chấp hành những pháp luật ấy một 

cách nghiêm chỉnh…”. “Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ 

ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì”. Về hình phạt, Bác Hồ nhắc lại lời của Lênin: 

“không xử bắn bọn ăn hối lộ mà xử nhẹ như thế, là một việc xấu hổ cho những người 

cộng sản, những người cách mạng”. Hình phạt đối với những kẻ tham nhũng, tiêu cực 

không chỉ là kết án, bị tước hết địa vị mà những tội lỗi ấy cần được công khai trong 

công luận để cho dư luận đánh giá. Hình phạt này nặng không kém những kết án của 

toà án. 

 3- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Nhà nước trong phòng, 

chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” các tổ chức đảng, chính quyền, đặc biệt bộ phận chuyên trách làm công tác thanh 

tra, kiểm tra có vai trò quan trọng. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các cơ quan 

không chỉ phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tiêu cực, mà còn 

phải phát hiện những kẽ hở trong chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý để giúp Trung 

ương hoàn thiện, từ đó hạn chế những hành vi tiêu cực; giúp các cấp lãnh đạo địa 

phương tìm ra những biện pháp tích cực chống tiêu cực. 

4- Phát huy dân chủ, hoàn thiện cơ chế để huy động nhân dân tham gia phòng, 

chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” Tăng cường công tác dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám 

sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân, báo chí và công 

luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 

cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm 

túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực 
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tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy 

thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng và thực hiện 

Quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, 

công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức 

xứ lý đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp. Xây dựng và thực hiện cơ 

chết bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, 

chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Để nhân dân có thể kiểm soát được 

cán bộ thì phải xây dựng được cơ chế công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ 

quan nhà nước, trước hết là trong hoạt động tài chính. “Quản lý phải dân chủ, tài chính 

phải công khai - Sổ sách phải minh bạch.Phải chống quan liêu, lãng phí, tham ô”. Theo 

Hồ Chí Minh: “Mở rộng dân chủ phê bình trong cơ quan và ngoài quần chúng, từ trên 

xuống và từ dưới lên. “Trên đe dưới búa” của phê bình, thì nhất định tẩy được bệnh 

quan liêu, tham ô, lãng phí”. 

5- Tổ chức học tập, thảo luận, liên hệ và lựa chọn những việc làm theo của tập 

thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Việc tổ chức học tập, thảo luận, 

liên hệ và lựa chọn những việc làm theo của tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức thực hiện theo Công văn số 1998-CV/BTGTW ngày 10-02-2017 của 

Ban Tuyên giáo Trung ương về việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW (phần II). Các cơ quan thông tấn, báo chí, các hội văn học, nghệ thuật, báo chí, 

xuất bản ở Trung ương và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung 

chuyên đề của năm 2017; chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm 

hay, gương người tốt, việc tốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên 

truyền trong quần chúng nhân dân, vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, 

xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở địa phương, cơ sở, tích cực phát hiện, đấu tranh, 

ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận 

cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp 

phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh./. 

Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ƣơng 

Tình cảm của Bác với Thƣơng binh - Liệt sĩ 

và ngƣời có công với cách mạng 

 

Truyền thống dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là một 

trong những nguồn gốc hình thành tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nói chung; tình cảm, 

tư tưởng của Người đối với thương bình, liệt sĩ và người có công nói riêng. Và trong 

thực tiễn, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là hiện thân, là tấm gương sáng của tư tưởng 

nhân văn đó.  

Suốt 24 năm trên cương vị của người đứng đầu Nhà nước, Bác đã cùng Chí phủ 

thể chế hóa tư tưởng đó thành văn bản pháp quy của Nhà nước đối với thương binh, liệt 

sỹ.  

Bác từng khẳng định: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình 

liệt sỹ là những người đã có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của 
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chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”. Người luôn nhắc nhở toàn 

Đảng, toàn dân ta bất kể trong hoàn cảnh nào cũng phải luôn ghi nhớ công ơn to lớn đó.  

Từ nhận thức, từ lòng yêu thương, Người đã thể hiện bằng những hành động cụ 

thể và là một trong những cơ sở cốt yếu cho việc xây dựng chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước ta đối với những người có công với nước.  

Trong “Chương trình Việt Minh” (tháng 5-1941), ở mục D: “Đối với các tầng lớp 

nhân dân”, có một điểm thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh, mà theo đó, binh lính là một 

trong bà đối tượng (cùng với công nhân, nông dân) được Mặt trận Việt Minh chăm lo 

chính sách: Cần hậu đãi binh lính có công giữ gìn Tổ quốc và phụ cấp gia đình binh lính 

được đầy đủ. Trong bài “Mười chính sách của Việt Minh” do Bác dẫn ra, có câu: “Binh 

lính giữ nước có công/ Được dân trọng đãi, hết lòng kính yêu”. 

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh  ban 

hành “Thông cáo về việc nhận cn các liệt sĩ làm con nuôi” như một chính sách của Nhà 

nước; đồng thời, thể hiện tấm lòng biết ơn, nhân ái của Người. “Vì muốn thay mặt Tổ 

quốc, toàn thể đồng bào và Chính phủ cảm ơn những chiến sĩ đã hy sinh tính mệnh cho 

nền Tự do, Độc lập và Thống nhất của nước nhà, hoặc trong thời kỳ cách mệnh, hoặc 

trong thời kỳ khánh chiến. Tôi gửi lời chào thân ái đến gia đình các liệt sĩ đó, và tôi 

nhận con các liệt sĩ làm con nuôi của tôi”.  

Trong thư gửi bác sĩ Vũ Đình Phụng tháng 1-1947, khi được tin được tin con trai 

của bác sĩ hy sinh, trong thư chia buồn, Bác viết: "Ngài biết rằng tôi không có gia đình, 

cũng không có con cái. Nước Việt Nam là đại gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt 

Nam là con cháu tôi. Mất một thanh niên, thì hình như tôi đứt một đoạn ruột" và "... 

Cháu và anh em thanh niên khác dũng cảm hy sinh để giữ gìn đất nước. Thế là họ đã 

làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi, vật chất họ mất 

nhưng tinh thần họ vẫn luôn sống với non sông Việt Nam".  

Năm 1947, trong khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn 

quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể Trung ương đang 

họp ở Đại Từ, Thái Nguyên, lấy ngày 17/7/1947 làm “Ngày Thương binh toàn quốc” 

đầu tiên để bày tỏ tình cảm thắm thiết, lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với những 

người bị thương tật vì đã không tiếc máu xương, cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Từ 

đó, ngày 27/7 trở thành “Ngày thương binh, liệt sỹ” và được tổ chức đều đặn hằng năm 

trên cả nước.  

Tháng 2/1948, Người gửi thư dặn dò các cháu nhi đồng phát động công tác Trần 

Quốc Toản” “….. Từ 5 đến 10 cháu tổ chức thành một đôi, giúp nhau học hành. Khi 

học rảnh, mỗi tuần mấy lần cả đội đem nhau đi giúp đồng bào. Trước thì giúp các nhà 

chiến sĩ, các thương binh, lần lượt giúp những nhà ít người. Sức các cháu làm được việc 

gì thì giúp việc ấy. Thí dụ: Quét nhà, gánh nước, lấy củi, xay lúa, giữ em, dạy chữ quốc 

ngữ….”. 

Tháng 7/1951, Người phát động phát động phong trào “đón thương binh về làng” 

với những nội dung cụ thể, rõ ràng, thiết thực: “Chính quyền, đồng bào và các đoàn thể 

nhân dân trong mỗi xã phải tuỳ theo sự cố gắng và khả năng chung của mỗi xã mà đón 

một số anh em thương binh. Giúp lâu dài chứ không phải chỉ giúp một thời gian….” 
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TRUYỀN THỐNG 

Mặc dù bận nhiều công việc, nhưng hầu như năm nào Bác cũng gửi thư, tặng quà 

hoặc tới thăm thương bình và gia đình liệt sĩ.  

Cho đến trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người vẫn không quên dặn rằng: “Đối 

với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, 

quân dân, du kích, thanh niên xung phong…), Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm 

mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề 

thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh””.  

“Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa 

và bia tưởng niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ, đề đời đời giáo dục tinh thần 

yêu nước cho nhân dân ta”. 

Còn “Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ), người có công với 

nước mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn 

thì chính quyền xã cùng hợp tác xã nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công ăn việc làm 

thích hợp, quyết không để họ bị đói rét”.      

Tình cảm của Chỉ tịch Hồ Chí Minh đối với thương binh, liệt sĩ không chỉ là sự 

tiếc thương, ngậm ngùi, đau xót và tự hào, mà còn gợi lên tinh thần bất khuất, làm hồi 

sinh sức sống mãnh liệt của cả dân tộc, của những người đã hy sinh, những người cống 

hiến một phần cơ thể của mình cho đất nước. Người đã làm cho sự hy sinh, mất mát của 

các thương binh, liệt sĩ càng thêm cao đẹp bằng cách gắn sự tổng thất lớn lao ấy vào ý 

thức của những người sống về nghĩa vụ và trách nhiệm đối với những người đã khuất 

cũng như những người đã để lạ một phần xương máu ở chiến trường. Bác đã làm cho 

những điều vinh quang ngày càng vinh quang, đáng tự hào hơn, trách nhiệm của những 

người  còn sống đối với gia đình liệt sĩ và các thương binh ngày càng cao hơn.  

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, với truyền thống và đạo lý của dân tộc, 

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, chế độ 

ưu đãi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đền ơn, 

đáp nghĩa ngày nay đã trở thành một phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa lớn lao và thu 

hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp...tích cực, chủ 

động tham gia, góp phần quan trọng nâng cao đời sống người có công. 

 
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam  

 

 

 

 

 

 

15/7/1950: Ngày truyền thống Thanh niên xung phong 

“Thanh niên xung phong là một biểu tượng sáng ngời của thanh niên Việt Nam 

trong sự nghiệp cách mạng mở đầu cuộc cách mạng tháng tám vĩ đại năm 1945. 

Trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, lực lượng thanh niên xung phong 

nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, đã góp phần cống hiến quý báo vào thắng lợi 
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huy hoàng, hoàn thành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, thực hiện ước mơ của bao 

thế hệ người Việt Nam”. 

(Phạm Văn Đồng – trích trong tập sách “Thanh niên xung phong- những trang 

oanh liệt”-NXB, Thanh niên, 1996) 

Ngày 15/7/1950, thực hiện chỉ đạo của Trung Ương Đảng và chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng Đoàn thanh vận Trung Ương quyết định thành lập đội thanh niên xung 

phong công tác Trung Ương đầu tiên phục vụ chiến dịch Biên Giới. Ban chỉ huy lâm 

thời của đội gồm 5 đồng chí, do đồng chí Vương Bích Vượng, uỷ viên ban chấp hành 

Đoàn thanh niên cứu quốc là đội trưởng và bí thư chi bộ. Đội có 225 đội viên đầu tiên, 

được tổ chức thành 3 liên đội. 

Qua từng thời kỳ, để đáp ứng nhu cầu thực tế của tình hình đất nước, lực lượng 

thanh niên xung phong đã nhiều lần đổi tên: 

• Đội thanh niên xung phong công tác Trung Ương (15/7/1950) 

• Đội thanh niên xung phong (26/3/1953) 

• Đoàn thanh niên xung phong Trung Ương (12/1963) 

• Đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (21/6/1965) 

• Lực lượng thanh niên xung phong giải phóng miền Nam (20/4/1964) 

• Ban thanh niên xung phong – Lao động trẻ (3/1986) 

“ Trong sự nghiệp chống nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên thực hiện công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước. Lực lượng thanh niên xung phong đã phát huy sức mạnh vô 

song, với những hoài bão và bản lĩnh của tuổi trẻ, đi đầu trong việc ứng dụng các tiến 

bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội như tham 

gia vào các chương trình, dự án: phủ xanh đất trồng trọt, nước sạch cho nông thôn, sử 

dụng mắt nước, bãi bồi ven biển, ánh sáng văn hoá, dạy nghề, giới thiệu việc làm…. với 

ý chí và nghị lực, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng 

không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắc làm nên.”(Phạm Văn Đồng). 

Thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đội viên thanh niên xung phong các 

thế hệ, theo đề nghị của Uỷ Ban Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, ngày 30/6/1995, 

thủ tướng chính phủ đã ra quyết định số 382/TTG quy định lấy ngày 15/5 hàng năm làm 

ngày truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. 

Nhân dịp này, ban chấp hành Trung Ương Đảng đã tặng lực lượng thanh niên 

xung phong bức trướng mang dòng chữ: “Thanh niên xung phong - Chiến đấu dũng 

cảm – Lao động sáng tạo - Lập công xuất sắc”. 

 

27/7/1947: Ngày Thƣơng binh, liệt sĩ 

 Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời 

chưa được bao lâu thì thực dân Pháp âm mưu trở lại xâm lược nước ta. Núp sau quân 

Anh - Ấn, chúng trắng trợn gây nên những vụ xung đột vũ trang ở nhiều nơi thuộc Nam 

Bộ, Trung Bộ. Tiếp đó, khi vào thay thế quân đội Tưởng Giới Thạch ở Bắc Bộ, thực 

dân Pháp gây ra những vụ bắn phá giết hại dân ta ở Hải Phòng, Hà Nội….. mở đường 

cho việc xâm lược cả nước ta. 
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Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, giữ gìn độc lập, tự do, quân và dân ta ở 

những nơi thực dân Pháp gây hấn đã chiến đấu anh dũng, chặn bàn tay đẫm máu của 

thực dân xâm lược. Trong cuộc chiến đấu này, một số chiến sĩ, đồng bào ta bị thương 

và hi sinh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã dành tình yêu thương của mình, 

góp phần chăm sóc các gia đình liệt sĩ, anh em thương binh, bênh binh một cách tận 

tình chu đáo. 

Đầu năm 1946, “Hội giúp binh sĩ tử nạn” sau đổi tên “Hội giúp binh sĩ bị 

thương” được thành lập ở Thuận Hoá (Bình Trị Thiên) ở Hà Nội và một số nơi khác. 

Hồ Chủ tịch là hội trưởng danh dự của hội. 

Ngày 28/5/1946, “hội giúp binh sĩ bị nạn” tổ chức một cuộc nói chuyện quan 

trọng tại nhà hát thành phố Hà Nội và Hồ chủ tịch đã đến dự. Ngày 7/11/1946, cũng tại 

nhà hát thành phố Hà Nội, buổi quyên góp ủng hộ quần áo giày mũ cho chiến sĩ ngoài 

mặt trận đã được tổ chức, mở đầu cuộc vận động “Mùa đông chiến sĩ”, tại đây Hồ chủ 

tịch đã cởi chiếc áo rét của Người đang mặc để tặng binh sĩ. 

Ngày 19/12/1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, chiến tranh lan rộng ra nhiều 

vùng. Số người bị thương, hy sinh tăng lên. Đời sống của chiến sĩ, nhất là những chiến 

sĩ bị thương gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trong tình hình ấy, Đảng và nhà nước ta 

đã quyết định nhiều chính sách quan trọng về công tác thương binh liệt sĩ, góp phần ổn 

định đời sống tinh thần và vật chất của thương binh, gia đình liệt sĩ trong thời kỳ đầu 

của cuốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Tháng 6/1947, đại biểu của tổng bộ Việt Minh, Trung Ương hội phụ nữ cứu 

quốc, Trung Ương đoàn thanh niên cứu quốc, cục Chính Trị Quân Đội quốc gia Việt 

Nam, nhà thông tin tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ (Bắc Thái) để 

bàn về công tác thương binh liệt sĩ và thực hiện chỉ thị của Hồ chủ tịch chọn một ngày 

nào đó làm ngày Thương binh liệt sĩ. Sau khi cân nhắc nhiều mặt, hội nghị nhất trí đề 

nghị Trung Ương lấy ngày 27/7/1947 làm ngày thương binh liệt sĩ – ngày toàn dân cùng 

thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn. 

Nguồn: lichsuvietnam.vn 

 

50 năm quan hệ Việt Nam-Campuchia: Cùng hƣớng tới tƣơng lai 

 

Cách đây nửa thế kỷ, vào ngày 24/6/1967, Việt Nam và Campuchia chính thức 

thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện chính trị trọng đại này là một mốc son trong lịch 

sử mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống gắn bó nhân dân hai nước, góp phần 

quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi quốc 

gia. 



8 
 

 
Thủ tướng hai nước tại buổi gặp mặt cán bộ, sinh viên, cựu chiến binh Việt Nam 

tham gia công tác, chiến đấu tại Campuchia. 

Bối cảnh thiết lập quan hệ ngoại giao  

Giữa những năm 1960, cuộc chiến tranh do Mỹ tiến hành ở miền Nam Việt Nam 

đang từng bước lan rộng ra toàn cõi Đông Dương, nhân dân Việt Nam, Lào và 

Campuchia, vốn có truyền thống đoàn kết đấu tranh chống kẻ thù chung trong cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp, lại một lần nữa kề vai sát cánh ủng hộ lẫn nhau mà 

Hội nghị cấp cao Nhân dân ba nước Đông Dương lần thứ nhất, được tổ chức từ ngày 1 

đến 9/3/1965, theo sáng kiến của Quốc trưởng Campuchia Norodom Sihanouk, là một 

biểu hiện sinh động.  

Sau hội nghị này, mối quan hệ giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận 

Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam với Vương quốc Campuchia do Quốc trưởng 

Norodom Sihanouk đứng đầu ngày càng được tăng cường.  

Hai bên ủng hộ và công nhận lẫn nhau. Việt Nam công nhận và tôn trọng chủ 

quyền, độc lập, trung lập và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia trong đường biên giới 

hiện tại. Campuchia đứng hẳn về phía Việt Nam, ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước của nhân dân Việt Nam (trước đó, ngay từ tháng 8/1963, Vương quốc 

Campuchia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với chính quyền Sài Gòn). 

Trung tuần tháng 6/1967, Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn 

Đồng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 

Nguyễn Hữu Thọ và Quốc trưởng Norodom Sihanouk có thư trao đổi về việc thiết lập 

quan hệ ngoại giao.  

Ngày 24/6/1967, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Vương quốc Campuchia chính 

thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trước đó ít ngày, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 

Nam Việt Nam đã thiết lập cơ quan đại diện thường trực tại thủ đô Phnom Penh của 

Campuchia.  
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Việc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Campuchia đã tạo 

cơ sở pháp lý và niềm tin để khích lệ nhân dân hai nước tiếp tục tăng cường hơn nữa 

tình đoàn kết chiến đấu, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm mà 

cuối cùng đều giành được thắng lợi vào tháng 4/1975 lịch sử.  

Vƣợt qua thử thách  

Sau thắng lợi ngày 17/4/1975, trái với mong đợi của nhân dân Campuchia và 

nhân dân Việt Nam, tập đoàn diệt chủng do Pol Pot, Ieng Sary, Khieu Samphan, Nuon 

Chea, Ta Mok, Ieng Thy Rith cầm đầu một mặt thực hiện chế độ diệt chủng đẩy dân tộc 

Campuchia vào nguy cơ bị diệt vong, đồng thời trở mặt đưa quân tấn công xâm lược 

Việt Nam. 

Quan hệ hữu nghị láng giềng truyền thống giữa hai dân tộc bị tổn thương nặng nề, 

nhưng vẫn vượt qua thách thức để khẳng định chân lý “tối lửa tắt đèn có nhau” giữa hai 

nước láng giềng.  

Tình đoàn kết chiến đấu và mỗi quan hệ hữu nghị láng giềng truyền thống một 

lần nữa lại là bệ đỡ để nhân dân hai nước cùng sát cánh bên nhau, đập tan kẻ thù chung 

là tập đoàn diệt chủng Pol Pot.  

Đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước 

Campuchia, đồng thời cũng để thực hiện quyền tự vệ chính đáng bảo vệ Tổ quốc thiêng 

liêng của mình, các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng các lực lượng 

vũ trang của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia tiến hành cuộc chiến 

tranh thần tốc, cứu đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, 

đưa đến thắng lợi lịch sử vào ngày 7/1/1979.  

Với thắng lợi lịch sử này, quan hệ láng giềng Việt Nam-Campuchia đã vượt qua 

được thử thách, phát triển lên một giai đoạn mới, gắn bó, tin cậy lẫn nhau.  

Phát biểu nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 12/2013, Thủ tướng 

Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã khẳng định: “Hồi đó, Việt Nam bị cấm vận từ 

bên ngoài do giúp Campuchia giải phóng đất nước. Vì nhân dân, đất nước Campuchia 

mà Việt Nam đã chịu đựng hy sinh”.  

Những bƣớc tiến dài trong quan hệ hữu nghị, hợp tác  
Trải qua nửa thế kỷ, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam và 

Campuchia đã đạt được nhiều thành tựu trên hầu hết các lĩnh vực. Từ những năm 90, 

quan hệ hai nước có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo dấu ấn thông qua các chuyến 

thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai bên.  

Chuyến thăm của Thủ tướng Hun Sen năm 1998 tới Việt Nam được đánh giá là 

đã làm thay đổi sâu sắc diện mạo quan hệ Việt Nam-Campuchia, bởi nhà lãnh đạo 

Campuchia đã lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tiên trên cương vị Thủ tướng 

Chính phủ Liên hiệp khóa II, cho thấy sự ưu tiên đối với Việt Nam trong chính sách đối 

ngoại của Campuchia.  

Trong khi đó, nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tới 

Campuchia năm 1999, lãnh đạo hai nước đã trao đổi sâu rộng các vấn đề cùng quan tâm 

và nhất trí phương châm phát triển quan hệ toàn diện lên tầm cao mới đi vào thực chất, 

hiệu quả, thiết thực.  
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Trong những năm qua, nhằm tiếp tục củng cố và phát huy quan hệ láng giềng tốt 

đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, Việt Nam và 

Campuchia duy trì thường xuyên các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao.  

Điển hình là các chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (2011), 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (2012, 2014), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (2010), 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (2014), Chủ tịch nước Trần Đại Quang (2016), Chủ 

tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (2016), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (2017),... 

Về phía Campuchia là các chuyến thăm Việt Nam của Thái Thượng hoàng Norodom 

Sihanouk (2010), Quốc Vương Norodom Sihamoni (2012, 2015), Chủ tịch Đảng Nhân 

dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Chia Sim (2008), Chủ tịch Quốc hội Heng 

Samrin (2012, 2015, 2017), Thủ tướng Chính phủ Samdech Techo Hun Sen (2012, 

2013, 2016, 2017),...  

Qua các chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm cùng 

nhau vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa hai 

nước theo đúng tinh thần phát biểu của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại 

cuộc hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt 

Nam tháng 9/2012: “Campuchia và Việt Nam là hai nước không thể tách rời, mối quan 

hệ quý báu giữa hai nước cần được phát huy trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất 

nước.”  

Song hành với các hoạt động của lãnh đạo cấp cao hai nước, ngoại giao nhân dân 

giữa Việt Nam và Campuchia cũng được tăng cường. Nổi bật là những hoạt động tích 

cực của Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, 

góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và thúc đẩy sự gắn 

kết giữa hai dân tộc láng giềng.  

Ngoài ra, các địa phương của hai nước cũng đã tạo lập mối quan hệ gắn bó, nhất 

là với những tỉnh giáp biên giới. Hiện nay, hai nước đang phối hợp triển khai nhiều hoạt 

động thiết thực chào mừng “Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017” và kỷ niệm 50 

năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.  

Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia cũng được thúc đẩy, đem lại những 

lợi ích cho cả hai nước. Nếu trong những năm từ 1997-1999, kim ngạch thương mại hai 

chiều chỉ đạt khoảng 130-150 triệu USD/năm, thì từ năm 2005-2009, kim ngạch thương 

mại hai nước tăng trung bình khoảng 30-40%/năm.  

Giai đoạn 2010-2015, tốc độ tăng trưởng trung bình có giảm so với giai đoạn 

trước, với mức tăng khoảng 18,5%, nhưng giá trị cụ thể cao. Năm 2016, kim ngạch 

thương mại hai nước đạt 3 tỷ USD. Quý 1/2017, kim ngạch hai chiều đạt trên 1 tỷ USD, 

tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2016.  

Hiện nay, Việt Nam là nhà đầu tư lớn thứ 5 trong tổng số 50 quốc gia và vùng 

lãnh thổ đầu tư vào Campuchia với 183 dự án, tổng vốn đăng ký là 2,86 tỷ USD.  

Campuchia có 12 dự án còn hiệu lực đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn đăng ký hơn 54 

triệu USD, đứng thứ 49 trên tổng số 103 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư 

tại Việt Nam. Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia.  
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Tại kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp hai nước tổ chức tại Phnom Penh tháng 

3/2017, hai bên nhất trí nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 5 tỷ USD trong thời 

gian tới.  

Hợp tác quốc phòng-an ninh nhằm đáp ứng tình hình và nhiệm vụ bảo vệ đi đôi 

với xây dựng đất nước là mong muốn chung của cả hai quốc gia. Quân đội Việt Nam và 

Campuchia thường xuyên trao đổi đoàn quân sự cấp cao, ký kết nhiều văn bản hợp tác. 

Việc lựa chọn Campuchia là một trong những nước đầu tiên đến thăm trên cương 

vị Bộ trưởng Quốc phòng của Đại tướng Ngô Xuân Lịch và trên cương vị Tổng Tham 

mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam của Trung tướng Phan Văn Giang một lần 

nữa khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt 

Nam-Campuchia.  

Chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tia Banh 

tháng 1/2017 ngay sau chuyến thăm của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), 

Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen tới Việt Nam cho thấy tầm quan trọng của mối 

quan hệ quốc phòng-an ninh hai nước.  

Việt Nam và Campuchia còn quan tâm thúc đẩy hợp tác về giáo dục-đào tạo, du 

lịch... Tính đến đầu năm 2017, gần 4.000 sinh viên Campuchia đang học tập và nghiên 

cứu tại Việt Nam. Liên tiếp trong 8 năm (từ năm 2009-2017), Việt Nam luôn đứng đầu 

về số khách du lịch nước ngoài đến Campuchia.  

Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Campuchia không chỉ dừng lại ở cấp độ 

song phương, hai nước còn hợp tác, gắn bó và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế 

và khu vực.  

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn 

nước sông Mekong; tăng cường hợp tác với các nước trong khuôn khổ Tiểu vùng sông 

Mekong mở rộng (GMS), Ủy hội sông Mekong (MRC), Tam giác Phát triển ba nước 

Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) và hợp tác 4 nước Campuchia-Lào-Myanmar-Việt 

Nam (CLMV), Chiến lược Hợp tác kinh tế ba dòng sông Ayeyawady-Chao Phraya-

Mekong (ACMECS)… đồng thời, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong 

khuôn khổ ASEAN, ASEM và các diễn đàn quốc tế khác.  

Cùng hƣớng tới tƣơng lai  

Tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam-

Campuchia đã được tôi luyện qua những năm đấu tranh giành độc lập, tự do, đánh đổ 

tập đoàn diệt chủng Pol Pot và ngăn chặn chế độ diệt chủng quay trở lại. Đây là cơ sở, 

nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục phát huy trong giai đoạn hiện nay và trong 

tương lai.  

Nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia luôn sát cánh cùng nhau hợp tác trên 

nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp công 

việc nội bộ của nhau, chân thành hỗ trợ nhau cùng phát triển. Campuchia hòa bình, phát 

triển thịnh vượng trong khu vực Đông Nam Á ổn định và phát triển cũng chính là lợi 

ích của Việt Nam.  

Nhằm giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân 

dân hai nước, hai bên cần làm hết sức mình, chân thành giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua thử 
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CÁC CHỦ TRƢƠNG 

 CHÍNH SÁCH MỚI TRONG THÁNG 6 

thách khó khăn để cho mối quan hệ này ngày càng tốt đẹp, vì lợi ích tối cao của nhân 

dân mỗi nước.  

Bên cạnh đó, cần cảnh giác và ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu chống phá của các 

thế lực thù địch cả bên trong và bên ngoài đã và đang sử dụng văn hóa “bôi nhọ” và “vu 

khống” tìm cách xuyên tạc lịch sử của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống 

giữa hai nước, cũng như âm mưu kích động chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, kỳ thị dân tộc, 

phủ nhận sự thật về quan hệ đoàn kết chiến đấu chung một chiến hào, tương trợ giữa hai 

nước trong cuộc đấu tranh chung chống thực dân Pháp, can thiệp Mỹ và chế độ diệt 

chủng Pol Pot. 

Nhân dân hai nước cần chung nhận thức, cùng có trách nhiệm duy trì ổn định 

quan hệ hai nước, bảo vệ vun đắp tình hữu nghị quý báu, vì hòa bình, ổn định của nhân 

dân mỗi nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định của khu vực. Tiếp tục duy trì quan hệ 

hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia là nhu cầu lợi 

ích tự nhiên của cả hai bên.  

Với lịch sử đoàn kết gắn bó, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, kịp thời 

giúp đỡ lẫn nhau vô tư, trong sáng và có hiệu quả trong suốt nửa thế kỷ qua, quan hệ 

Việt Nam-Campuchia có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ, toàn diện trong thời 

gian tới.  

 Lãnh đạo và nhân dân hai nước đã khẳng định quyết tâm cùng nhau vun đắp cho 

mối quan hệ hữu nghị cao đẹp, hợp tác song phương phát triển toàn diện, bền vững lâu 

dài.  

 Với tinh thần như vậy, quan hệ Việt Nam-Campuchia chắc chắc sẽ được nâng lên 

tầm cao mới, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào hòa 

bình, ổn định, hợp tác, phát triển, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. 

 

Nguồn tienphong.vn  

 

 

 

 

Trong tài liệu sinh hoạt chi đoàn số tháng 6/2017, chúng tôi xin gửi đến các bạn 

đoàn viên thanh niên các thông tin, cụ thể về tăng mức cho vay hỗ trợ học sinh, sinh 

viên từ 15/6/2017, cụ thể như sau: 

Theo đó, mức cho vay tối đa đối với mỗi học sinh, sinh viên là 1.500.000 

đồng/tháng.  

Như vậy, mức vay tối đa lần này được điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng/tháng 

so với mức hiện hành tại Quyết định 07/QĐ-TTg ngày 05/01/2016.  

Đồng thời, Quyết định 751 nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan, cụ thể 

như sau: 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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-  Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành cân đối, bố trí cấp đủ nguồn vốn cấp bù chênh 

lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách theo quy định. 

- Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc cho vay, giám sát, thu hồi nợ vay 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Quyết định 751/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2017 và áp dụng đối 

với các khoản giải ngân mới từ 15/6/2017. 

Một số điểm mới của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 

Ngày 13/6/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, 

kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế, 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Sau đây là một số điểm mới tiêu biểu của Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT: 

1. Về hình thức tham gia BHYT   
Luật sửa đổi quy định tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là một hình thức bắt buộc, 

không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Đây là một điểm mới thể 

hiện quyết tâm chính trị nhằm thúc đẩy thực hiện BHYT toàn dân theo tinh thần của 

Hiến pháp 2013 và Nghị quyết 21-TW/NQ ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị. 

2. Về nhóm đối tƣợng tham gia BHYT  
Luật sửa đổi quy định đối tượng tham gia bảo hiểm được mở rộng hơn, quy định 

chi tiết và sắp xếp lại 25 nhóm đối tượng thành 5 nhóm theo trách nhiệm đóng BHYT 

để thuận lợi trong quản lý và tổ chức thực hiện, bao gồm nhóm do người lao động và 

người sử dụng lao động đóng; nhóm do tổ chức Bảo hiểm xã hội (BHXH) đóng; nhóm 

do ngân sách Nhà nước đóng; nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng và 

nhóm tự đóng BHYT, cụ thể: 

+ Bổ sung đối tượng được BHXH đóng BHYT là người đang hưởng trợ cấp bảo 

hiểm xã hội hằng tháng mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ 

đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. 

+ Bổ sung đối tượng được đóng BHYT bằng ngân sách Nhà nước là người dân tộc 

thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại 

vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo. 

+ Bổ sung đối tượng thành viên hộ gia đình bắt buộc tham gia BHYT theo hộ gia 

đình và bổ sung thêm cơ chế khuyến khích nếu có 100% thành viên trong gia đình tham 

gia BHYT thì sẽ được giảm mức đóng. Cụ thể, khi tham gia BHYT theo hộ gia đình, 

người tham gia sẽ được giảm dần mức đóng từ thành viên thứ 2 trở đi. Người thứ hai, 

thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ 

người thứ năm trở đi mức đóng bằng 40% của người thứ nhất, đảm bảo sự chia sẻ ngay 

trong hộ gia đình. 

Ngoài ra, để đảm bảo sự bình đẳng giữa các đối tượng trước pháp luật và thống 

nhất việc quản lý, tổ chức thực hiện chính sách BHYT trong hệ thống, Luật đã huy 

động thêm lực lượng công an, quân đội phải tham gia BHYT và giao Chính phủ quy 

định lộ trình tham gia BHYT phù hợp với đặc thù của lực lượng này. 

3. Trách nhiệm đóng BHYT cho ngƣời nghỉ theo chế độ thai sản 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=751%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Luật sửa đổi quy định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm đóng BHYT cho người đang 

nghỉ theo chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng 

hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản 

là do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng. 

4. Về chính sách đối với trẻ em dƣới 06 tuổi  
Bổ sung, sửa đổi một số chính sách về BHYT đối với trẻ em dưới 06 tuổi nhằm tạo 

điều kiện cho trẻ được chăm sóc sức khỏe liên tục, tháo gỡ những vướng mắc của Luật 

cũ liên quan đến thực hiện BHYT của trẻ dưới 6 tuổi và đảm bảo quyền lợi tối đa cho 

trẻ, cụ thể: 

+ Luật quy định trẻ dưới 6 tuổi được quỹ BHYT chi trả cho điều trị lác, cận thị, tật 

khúc xạ của mắt. 

+ Trong trường hợp trẻ đủ 72 tháng chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT sẽ có giá 

trị đến ngày 30 tháng 9 của năm đó. 

5. Về quy định về cấp thẻ BHYT:  
Hồ sơ cấp thẻ được rút gọn, giảm bớt chỉ còn lại hai loại giấy tờ, bao gồm tờ khai 

tham gia bảo hiểm y tế của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đối với người tham gia bảo 

hiểm y tế lần đầu, danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và hồ sơ này cũng được 

áp dụng cho trường hợp trẻ em dưới 06 tuổi, có nghĩa là hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ 

em dưới 6 tuổi không cần bản sao giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh, ngoài tờ khai 

tham gia bảo hiểm y tế chỉ cần bổ sung danh sách tham gia bảo hiểm y tế do UBND xã 

lập. 

6. Về quyền lợi BHYT và mức hƣởng BHYT:  

Việc sửa đổi bổ sung Luật lần này quan tâm nhiều đến quyền lợi của người tham 

gia BHYT nhằm giảm gánh nặng chi phí KCB, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đối 

với một số đối tượng chính sách, cụ thể: 

+ Bổ sung quy định miễn cùng chi trả 5% với người nghèo, dân tộc thiểu số đang 

sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; bỏ quy 

định cùng chi trả 20% với thân nhân người có công là cha mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con 

của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; giảm mức cùng chi trả từ 20% xuống còn 

5% với thân nhân của người có công khác và người cận nghèo;  

+ Mở rộng đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh như: binh sỹ 

quân đội đang tại ngũ; học viên công an nhân dân; cựu chiến binh; người được hưởng 

BHXH hàng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo; cha đẻ mẹ đẻ, vợ chồng, con của 

liệt sỹ…; tăng mức hưởng BHYT của thân nhân người có công cách mạng và người 

thuộc hộ gia đình cận nghèo từ 80% lên 95%; mức hỗ trợ cho trường hợp khám, chữa 

bệnh trái tuyến được quy định như sau: tuyến huyện đưỡc hỗ trợ 70%, tuyến tỉnh được 

hỗ trợ 60%, tuyến Trung ương được hỗ trợ 40%.  

+ Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh có thời 

gian tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn 

hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh (tương đương với 

khoảng 7 triệu). Đây là quy định rất mới để bảo vệ, hỗ trợ người bệnh trước rủi ro tài 

chính. 
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Luật còn bổ sung quy định quỹ BHYT thanh toán trong các trường hợp tự tử, tự gây 

thương tích; tai nạn giao thông; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổn thương về thể 

chất và tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của người đó gây ra. 

7. Về mở thông tuyến khám chữa bệnh theo BHYT:  
Cùng với việc cải cách thủ tục, quy trình khám chữa bệnh, đây là quy định hết sức 

quan trọng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tham gia BHYT trong việc tiếp cận 

các dịch vụ y tế. Theo quy định thì từ ngày 01/01/2016 sẽ mở thông tuyến khám chữa 

bệnh BHYT giữa tuyến xã và tuyến huyện trên cùng địa bàn tỉnh. Mở thông tuyến khám 

chữa bệnh BHYT đến tuyến huyện và điều trị nội trú đến tuyến tỉnh và tuyến trung 

ương trong phạm vi cả nước đối với người thuộc hộ gia đình nghèo và người dân tộc 

thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó 

khăn, người đang sinh sống tại các xã đảo, huyện đảo. Từ ngày 01/01/2021, quỹ BHYT 

chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng cho người tham gia BHYT khi khám 

chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả 

nước. 

8. Về việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT 

Luật sửa đổi quy định cụ thể, thống nhất nguyên tắc: Quỹ phải quản lý tập trung, 

thống nhất ở cấp quốc gia để tập trung nguồn lực, điều tiết chung trong phạm vi cả 

nước, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu chia sẻ rủi ro giữa các đối tượng. Tuy nhiên, 

trong giai đoạn hiện nay, do chưa có sự đồng đều về tỷ lệ tham gia BHYT và dịch vụ 

KCB giữa các tỉnh (có nơi đạt gần 100%, nhưng có tỉnh mới đạt 50 - 60% dân số tham 

gia BHYT, có tỉnh đầy đủ kỹ thuật y tế hiện đại nhưng có tỉnh còn thiếu nhiều trang 

thiết bị y tế) nên Luật cho phép các địa phương có kết dư quỹ BHYT được sử dụng 20% 

để hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên: Hỗ trợ quỹ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ 

mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã 

hội của địa phương; mua trang thiết bị y tế phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ y 

tế; mua phương tiện vận chuyển người bệnh ở tuyến huyện. 

10. Về trách nhiệm của các đơn vị liên quan 

Bổ sung trách nhiệm quản lý, thực hiện chính sách của các Bộ: Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và quy 

định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT, 

đặc biệt là: Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc quy định thống nhất giá dịch 

vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, quy định Gói dịch vụ y tế 

cơ bản do BHYT chi trả, ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với 

thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người 

tham gia BHYT; trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc lập danh sách để cấp thẻ 

BHYT cho các đối tượng quy định trong Luật, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho 

trẻ đồng thời với việc cấp giấy khai sinh. 

11. Về mức lƣơng tính các chế độ BHYT 
Dùng cụm từ mức lương cơ sở thay cho cụm từ mức lương tối thiểu, quy định cụ 

thể mức lương áp dụng tính cho các trường hợp BHYT để phù hợp hơn với quy định tại 

các văn bản pháp luật khác có liên quan và tạo sự thống nhất khi tính BHYT trong các 
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SỔ TAY NGHIỆP VỤ 

trường hợp. 

Luật có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung, trong đó có những nội dung mới được 

sửa đổi, bổ sung  mang tính đột phá mạnh mẽ để khắc phục những hạn chế, bất cập của 

Luật BHYT năm 2008, tạo cơ chế pháp lý để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. 

Nguồn: thuvienphapluat.vn 

 

 

 

  

 

 

Trong tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2017, chúng tôi xin gửi đến các bạn 

đoàn viên thanh niên về nội dung một số vấn đề về công tác đoàn vụ, trích trong Hướng 

dẫn số 54-HD/TĐ, ngày 01/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, cụ thể như sau: 

I. QUY ĐỊNH CÁC LOẠI SỔ CHO CÔNG TÁC ĐOÀN VỤ: 

1- Đối với chi đoàn, chi đoàn cơ sở: 

1.1- Sổ chi đoàn: Sổ được Trung ương Đoàn phát hành theo mẫu quy định. Các 

Chi Đoàn phải đảm bảo thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung có trong sổ Chi 

Đoàn. 

1.2- Sổ tổng hợp phiếu đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên: tập hợp các 

phiếu đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên của đoàn viên (đóng cuốn hay lưu 

thành tập). 

2- Đối với đoàn cơ sở, đoàn khoa: 

2.1- Sổ Tổ chức Đoàn: Kết cấu gồm 4 phần nội dung. 

- Công tác tổ chức (có cập nhật định kỳ hàng tháng): danh sách Ban chấp hành, 

Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư; thực lực đoàn viên; kết nạp đoàn viên mới, trao thẻ 

Đoàn; trưởng thành Đoàn; tiếp nhận và chuyển sinh hoạt Đoàn; thu đoàn phí; thực lực 

thanh niên, hội viên (nếu có tổ chức Hội, Câu lạc bộ, đội nhóm…); 

- Chương trình rèn luyện đoàn viên: Danh sách đoàn viên đăng ký; danh sách 

được công nhận; kết quả phân loại đoàn viên (theo từng chi đoàn). 

- Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú, kết nạp Đảng: lưu kết quả bình chọn, công 

nhận đoàn viên ưu tú từ đoàn viên xuất sắc; kết quả giới thiệu đoàn viên ưu tú cho 

Đảng; kết quả được công nhận cảm tình Đảng; kết quả được đi học lớp bồi dưỡng nhận 

thức về Đảng; kết quả được kết nạp Đảng (Quy trình của hướng dẫn số 02 HD/LT ngày 

14/03/2011 của Ban tổ chức Tỉnh uỷ & BTV Tỉnh Đoàn). 

- Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật: theo dõi kết quả khen thưởng, kỷ luật 

của đoàn viên. 

2.2- Sổ họp: theo dõi/ghi nhận hoạt động trong năm của đơn vị như: hoạt động 

phong trào, họp Ban chấp hành, hội nghị sơ kết, tổng kết năm … 

2.3- Sổ văn bản đi - đến: Văn bản đi (công văn, kế hoạch, chương trình, nghị 

quyết, thông báo, quyết định,…); văn bản đến (văn bản của Đoàn cấp trên, của cấp ủy, 

…). 
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3- Đối với huyện, thị Đoàn và tương đương: 

3.1- Sổ theo dõi công tác tổ chức (có cập nhật định kỳ hàng tháng): danh sách 

Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra; thực lực đội ngũ 

cán bộ đoàn (đối tượng cán bộ đoàn xác định theo Quy chế Cán bộ Đoàn); bảng theo 

dõi biến động đoàn viên (trưởng thành Đoàn; tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn; bỏ sinh 

hoạt), phát triển đoàn, cấp thẻ Đoàn theo từng cơ sở trực thuộc; bảng theo dõi phát triển 

tổ chức (cơ sở Đoàn, chi đoàn); tổng hợp tình hình thanh niên, hội viên (nếu có tổ chức 

Hội, Câu lạc bộ, đội nhóm…). 

3.2- Sổ theo dõi Chương trình Rèn luyện đoàn viên: Tổng hợp chung và theo từng 

cơ sở Đoàn kết quả đoàn viên đăng ký, kết quả công nhận RLĐV; kết quả phân loại 

đoàn viên. 

3.3- Sổ theo dõi công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú, kết nạp Đảng: Tổng hợp 

chung và theo từng cơ sở Đoàn kết quả bình chọn, công nhận đoàn viên ưu tú từ đoàn 

viên xuất sắc; kết quả giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; kết quả được công nhận cảm 

tình Đảng; kết quả được đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; kết quả được kết nạp 

Đảng (Quy trình của hướng dẫn số 02 HD/LT). 

3.4- Sổ theo dõi Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật: theo dõi kết quả xử lý 

kỷ luật thuộc thẩm quyền cấp huyện Đoàn; khen thưởng của cấp huyện đoàn trở lên 

dành cho đoàn viên. 

3.5- Sổ theo dõi thu - chi Đoàn phí. 

3.6- Sổ họp: theo dõi/ghi nhận hoạt động trong năm của đơn vị như họp Ban chấp 

hành, BTV, hội nghị sơ kết, tổng kết năm … 

3.7- Sổ văn bản đi-đến: Văn bản đi (công văn, kế hoạch, chương trình, nghị 

quyết, thông báo, quyết định,…); văn bản đến (văn bản của Đoàn cấp trên, của cấp ủy, 

…). 

*Lưu ý: Khuyến khích các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho 

công tác quản lý đoàn vụ. Đối với các loại sổ của cấp cơ sở Đoàn, huyện Đoàn do các 

đơn vị chủ động thiết kế hoặc theo hướng dẫn thống nhất của huyện đoàn, theo hướng: 

đảm bảo sắp xếp khoa học và đủ nội dung, thẩm mỹ, dễ cập nhật (Sổ có thể cập nhật 

được bằng danh sách rời). 

II. CÁC TRƢỜNG HỢP CỤ THỂ TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VỤ: 

1. Quản lý đối với đoàn viên chuyển sinh hoạt Đoàn: thực hiện quy trình chuyển 

sinh hoạt Đoàn theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn của Ban thường vụ Trung ương 

Đoàn. Tuy nhiên cần đảm bảo công tác quản lý chặt chẽ đoàn viên chuyển đi, đến hàng 

tháng: Cơ sở Đoàn cập nhật biến động đoàn viên (trưởng thành Đoàn; tiếp nhận, chuyển 

sinh hoạt Đoàn khỏi cơ sở Đoàn; bỏ sinh hoạt); Ban Thường vụ huyện, thị Đoàn và 

tương đương tổng hợp chung và theo từng cơ sở Đoàn biến động đoàn viên. 

2. Quy định về cấp quản lý hồ sơ đoàn viên: Khu vực huyện, thị Đoàn, Đoàn khối 

và khối lực lượng vũ trang do Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở (trực thuộc cấp huyện) quản 

lý; khu vực trường học do Ban thường vụ Đoàn trường quản lý (riêng đối với các Đoàn 

khoa có văn phòng riêng, cố định và có điều kiện quản lý hồ sơ đoàn viên thì có thể 

giao cho Đoàn Khoa quản lý). 
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3. Các trường hợp hủy hồ sơ đoàn viên: Đoàn viên khi chuyển đơn vị công tác, 

học tập, lao động không tiến hành làm  thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn theo quy định 

của Điều lệ Đoàn; Đoàn viên bị vi phạm kỷ luật ở mức khai trừ hoặc đoàn viên bị xoá 

tên theo quy định của Điều lệ Đoàn. 

Hàng năm, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở, Chi Đoàn cơ sở tiến hành họp và xem 

xét hủy sổ đoàn viên và xoá sổ thẻ đoàn viên trong danh sách quản lý đoàn viên của 

đơn vị và báo cáo lên Đoàn cấp trên trực tiếp. Đồng thời, không thực hiện việc xác nhận 

quá trình tham gia sinh hoạt Đoàn đối với những đoàn viên đó trong khoảng thời gian 

sau khi đã hủy hồ sơ đoàn viên khi có yêu cầu. 

4. Công tác quản lý thẻ đoàn viên: 

- Huyện, thị Đoàn và tương đương là cấp có thẩm quyền ra quyết định trao thẻ và 

quản lý số thẻ đoàn viên đã được trao (Thẻ đoàn viên được trao cùng thời điểm công bố 

quyết định kết nạp Đoàn). 

- Đoàn viên sau khi trưởng thành Đoàn được giữ lại thẻ Đoàn. 

- Những đoàn viên sau khi được trao thẻ mà vi phạm kỷ luật, khai trừ ra khỏi tổ 

chức Đoàn thì phải bị thu hồi thẻ. Trường hợp đoàn viên bị xoá tên thì Ban Chấp hành 

Chi đoàn có trách nhiệm báo cáo với Đoàn cấp trên để quản lý. 

- Những trường hợp tuỳ tiện trao thẻ cho đoàn viên không đủ tư cách, sử dụng thẻ 

sai mục đích, khi phát hiện phải thu hồi thẻ và tiến hành xử lý theo quy định. 

- Cơ sở Đoàn có trách nhiệm bảo quản số thẻ bị thu hồi và nộp về huyện, thị 

Đoàn và Đoàn tương đương để quản lý. 

 

 

 

 

 

 

 

1/Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ thanh niên khởi nghiệp năm 2017. 

 

Chương trình Chủ tịch UBND tỉnh Tiền 

Giang gặp gỡ thanh niên khởi nghiệp năm 2017 

được tổ chức với mục đích định hướng thanh 

niên khởi nghiệp phù hợp với nhu cầu của thị 

trường, mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh nhà và 

khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của thanh niên, 

để có thể tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên 

tỉnh nhà thực hiện hiệu quả chương trình khởi 

nghiệp. 

 

Nhằm cụ thể hóa những phong trào hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, thanh niên 

thực hiện chương trình khởi nghiệp thanh niên, chiều ngày 12/6, UBND tỉnh Tiền 
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Giang phối hợp với Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức chương trình gặp gỡ giữa Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh với đoàn viên, thanh niên đang thực hiện các mô hình kinh tế và ý 

tưởng khởi nghiệp tại địa phương. 

Tham dự Chương trình có ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh, ông Trần Long Thôn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận 

Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Uyên Trang - UVBCH TW Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn, đại 

diện lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, lãnh 

đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị và sự tham dự của hơn 

250 đoàn viên, thanh niên có ý tưởng và đang thực hiện khởi sự kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh tham dự. 

Tham gia chương trình các đoàn viên, thanh niên được thông tin về tình hình 

thanh niên tỉnh Tiền Giang khởi nghiệp trong thời gian qua; các vấn đề cần thiết để khởi 

nghiệp thành công, chia sẻ kinh nghiệm về những khó khăn, thuận lợi khi khởi nghiệp 

của doanh nghiệp là thanh niên gắn với mô hình kinh tế đang hoạt động. Đặc biệt, nhiều 

thanh niên bày tỏ mong muốn lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo các sở ngành 

tỉnh, huyện cần quan tâm hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi, tạo điều kiện thanh niên tham gia 

giới thiệu, quảng bá sản phẩm cũng như định hướng điểm mạnh của tỉnh trong việc tạo 

đầu ra cho các sản phẩm nông nghiêp. 

Ngoài ra, các đại biểu đã được nghe những chia sẻ về những khó khăn, gian nan, 

thử thách trong quá trình khởi nghiệp của những tấm gương khởi nghiệp như: anh Võ 

Chí Thiện, Giám đốc của HTX Thanh Long Mỹ Tịnh An, xuất khẩu  khoảng 1.000 tấn 

thanh long và 30.000 trái dừa sang Mỹ mỗi tháng; Thạc sỹ Phạm Hồng Thơm với Công 

ty TNHH MTV Cơ khí và Tự động Tân Phước Đông sản xuất máy cưa tự động… 

Trong chương trình các đoàn viên, thanh niên đã gửi gắm đến Chủ tịch UBND 

tỉnh những tâm tư, nguyện vọng về khởi nghiệp như: Hỗ trợ vốn khởi nghiệp, tạo điều 

kiện khởi nghiệp cho sinh viên, đầu ra cho các sản phẩm khởi nghiệp… 

Dịp này, các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Gò Đàng; Công ty TNHH TM&DV 

Thanh Bình; Công ty Xăng dầu Tiền Giang; Công ty TNHH Thuận Phú; Công ty Cổ 

phần Đầu tư & Xây dựng Tiền Giang; Công ty TNHH Xây dựng  Thương Mại  Dịch vụ 

Tân Hoàn Thiện tặng 300 triệu đồng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Trong đó ông Lê 

Văn Hưởng đã vận động các doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh tặng 100 triệu đồng để hỗ 

trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp. Ngân hàng Sacombank ký kết giải ngân vốn hỗ 

trợ 5 dự án khởi nghiệp với tổng kinh phí 550 triệu đồng. Ngoài ra, các ngân hàng cũng 

đang tiến hành thẩm định để tiếp tục giải ngân cho 70 dự án mô hình, dự án phát triển 

kinh doanh sản xuất còn lại đang đề xuất với số vốn là 11 tỷ đồng. 

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Văn Hưởng nhấn mạnh, khởi nghiệp được 

xem là mục tiêu và phương tiện thực hiện 3 biện pháp chiến lược Quốc gia và 5 biện 

pháp chiến lược của tỉnh gồm: Hạ tầng, nguồn nhân lực, cải cách hành chính… UBND 

tỉnh mong muốn những doanh nghiệp lớn, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh 

chung sức hỗ trợ, đầu tư Đoàn viên, thanh niên có dự án khởi nghiệp có tiềm năng phát 

triển. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị Đoàn thanh niên và các  sở, ban, ngành tiếp tục 
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phát huy vai trò trong hỗ trợ và đồng hành cùng Đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp tiến 

tới hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp năng động… 

Chương trình Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ thanh niên khởi nghiệp năm 2017 

nhằm đẩy mạnh chương trình khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên bằng những hoạt 

động thiết thực, hiệu quả góp phần đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh 

niên về xây dựng các mô hình kinh tế, phát huy các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp phát 

triển kinh tế hưởng ứng phong trào lập thân, lập nghiệp trong thanh niên. Đồng thời, kịp 

thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên, thanh niên trong quá trình 

thực hiện các mô hình kinh tế, đặc biệt là nhu cầu về vốn vay, cơ chế, sự kết nối hiệp 

hội doanh nghiệp với các các thanh niên khởi nghiệp để được hướng dẫn, học tập kinh 

nghiệp từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tỉnh nhà thực hiện hiệu quả chương 

trình khởi nghiệp. Qua đó, khuyến khích đoàn viên, thanh niên xây dựng ý tưởng khởi 

nghiệp và phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp trẻ góp phần vào nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - văn hóa - xã hội tỉnh nhà. 

2/ Hƣởng ứng chiến dịch "Hãy làm sạch biển" năm 2017 

Ngày 17-6, tại Đồn Biên phòng thuộc 

xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang phối hợp 

với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) 

tỉnh tổ chức lễ phát động và ra quân thực hiện 

chiến dịch tình nguyện “Hãy làm sạch biển” 

năm 2017.  

Đến dự có đồng chí Phạm Thương Tý, 

Phó Giám đốc Sở TN-MT; Thượng tá Bùi 

Văn Vũ, Phó Chủ nhiệm Chính trị  BĐBP 

tỉnh; anh Ngô Huỳnh Quang Thái, Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh Đoàn; đại diện lãnh đạo 

địa phương cùng hơn 250 bạn đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh. 

Tại lễ ra quân, lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang, Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phát động chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2017 với mục 

tiêu phát huy có hiệu quả cao vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên 

và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong việc tham gia bảo vệ môi trường, cùng nhau 

hành động vì một bãi biển xanh, sạch; tích cực vận động quần chúng nhân dân bảo vệ 

chủ quyền an ninh biển, đảo, tham gia bảo vệ môi trường biển; cải thiện tình trạng ô 

nhiễm môi trường thông qua các hoạt động thiết thực làm sạch bờ biển, tham gia xây 

dựng tỉnh Tiền Giang xanh - sạch - đẹp và vệ sinh môi trường, đặc biệt là môi trường 

biển. 

Nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt để phát động phong trào, từ đó thu hút đông 

đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, làm 

cho biển sạch hơn. Tại buổi lễ, Ban thư ký ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao 

quyết định thành lập “Đội hình thanh niên tình nguyện Hãy làm sạch biển” với 15 thành 

viên. 
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Ngay sau lễ phát động, các cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên đã tiến hành 

dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại chợ và bãi biển Tân Thành, vận động người dân sống ở 

khu vực ven biển nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi ra biển 

đồng thời cần mạnh dạn tố cáo các cá nhân, tổ chức có hành vi gây hại đến môi trường 

biển.   

Qua một buổi tham gia, các loại rác thải trên các bãi biển đã được cán bộ, chiến 

sĩ Bộ đội Biên phòng và lực lượng đoàn viên thanh niên thu gom, phân loại để xử lý. 

Hoạt động tình nguyện hưởng ứng ngày môi trường “Hãy làm sạch biển - Bảo vệ môi 

trường biển" giúp cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nâng cao trách nhiệm trong việc bảo 

vệ môi trường, vận động bà con không vức rác ra khu vực bãi biển, tạo môi trường 

sống ngày càng trong sạch. 

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng 3 

thùng rác để lắp đặt tại khu vực bãi biển Tân Thành.  

3/ Tỉnh đoàn thăm và chúc mừng các đơn vị báo chí nhân kỷ niệm 92 năm 

ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 
Sáng ngày 21/6/2017, Tỉnh Đoàn 

Tiền Giang đã đến thăm và chúc mừng 

tại Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền 

hình Tiền Giang nhân kỷ niệm 92 năm 

ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

(21/6/1925 - 21/6/2017), tham gia đoàn 

có đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang - 

UVBCH Trung ương Đoàn, TUV, Bí 

thư Tỉnh Đoàn, các đồng chí Ban 

thường vụ, Trưởng phó các phòng ban 

chuyên môn của Tỉnh Đoàn, Ban Biên 

tập Website Tỉnh Đoàn. 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng chí đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang 

- UVBCH Trung ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn đã trao lẵng hoa và gửi lời chúc 

mừng tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Ấp Bắc và Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh.  Qua đó đồng chí đã gửi lời cảm ơn các cơ quan báo đài trong 

tỉnh, trong thời gian qua đã đồng hành cùng tổ chức Đoàn thực hiện tuyên truyền các 

hoạt động của tuổi trẻ tỉnh nhà tạo sự hưởng ứng lan tỏa sâu rộng đến toàn thể đoàn 

viên, hội viên, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh, là cầu nối thông tin liên lạc nhanh và 

hữu ích giúp thanh niên toàn tỉnh tiếp cận và hiểu được các chủ trương đường lối đúng 

đắn của Đảng và nhà nước qua đó tạo tư tưởng chính trị và lập trường vững vàng cho 

đoàn viên thanh niên. 

4/ Tiền Giang: Ra quân chƣơng trình tiếp sức mùa thi năm 2017. 
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Sáng ngày 20/6 Ban tổ chức chương trình 

"Tiếp sức mùa thi" năm 2017 phối hợp với 

Thành đoàn Mỹ Tho đã tổ chức Lễ ra quân 

chương trình "Tiếp sức mùa thi" tỉnh Tiền 

Giang năm 2017. 

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 

2017 sẽ diễn ra từ ngày 20/6 đến 25/6/2017 với sự góp mặt của gần 2.000 đoàn viên, 

thanh niên, sinh viên sẽ tham gia hoạt động tình nguyện tại các địa điểm tổ chức kỳ thi. 

Năm 2017 Tiền Giang có 12.443 thí sinh tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia năm 

2017, trong đó có 11.919 thí sinh của hệ giáo dục THPT và 524 thí sinh hệ Giáo dục 

thường xuyên. Kỳ thi THPT Quốc gia 2017, Tiền Giang dự kiến có 26 điểm thi (hệ giáo 

dục THPT 24 điểm, Giáo dục thường xuyên 2 điểm), với 530 phòng thi đặt tại các 

trường thuộc các địa phương trong tỉnh. 

Chương trình "Tiếp sức mùa thi” là 01 trong 05 nội dung chính của Chiến dịch 

Thanh niên tình nguyện tỉnh Tiền Giang năm 2017 gồm Chiến dịch thanh niên tình 

nguyện, Chiến dịch Hoa phượng đỏ, Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, Chiến dịch Hành quân 

xanh và Chương trình tiếp sức mùa thi,... Mục đích của Chương trình "Tiếp sức mùa 

thi” năm 2017 nhằm hướng dẫn, Hỗ trợ tư vấn thông tin về các vấn đề liên quan đến kỳ 

thi THPT quốc gia cho thí sinh; tiếp nhận và giới thiệu chỗ trọ miễn phí, chỗ trọ giá rẻ 

cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho thí sinh có hoàn 

cảnh khó khăn. 

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ, 

hỗ trợ và giúp đỡ các đoàn viên thanh niên, học sinh tham dự kỳ thi THTP Quốc gia và 

tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách 

an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh để đạt kết quả cao nhất. Đồng thời tạo môi 

trường để thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tinh thần 

tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.  

 

5/ Tiền Giang: Thăm động viên, tặng quà các đội hình tình nguyện "Tiếp 

sức mùa thi" 2017 

Sáng ngày 22/06, đồng chí Nguyễn Thị 

Mỹ Nương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch 

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang 

đã tới thăm, động viên và tặng quà các đội hình 

sinh viên tình nguyện tham gia chương trình 

"Tiếp sức mùa thi" năm 2017 tại một số điểm 

thi ở ba huyện Cái Bè, Thị xã Cai Lậy và huyện 

Châu Thành 

Đến thăm sinh viên tình nguyện tại các 

điểm thi trường THCS Long Định (huyện Châu 

Thành), THPT Tứ Kiệt, THPT Đốc Binh Kiều 

(Thị xã Cai Lậy), THPT Cái Bè (huyện Cái 
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Bè), đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Nương Nương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn biểu dương, ghi 

nhận những nỗ lực của các bạn tình nguyện viên đã vượt qua nhiều khó khăn về thời 

tiết, điều kiện vật chất, hỗ trợ tốt nhất cho hàng nghìn thí sinh đi thi. Đồng thời, động 

viên các tình nguyện viên cần phát huy tinh thần tình nguyện và trách nhiệm cao nhất 

để hỗ trợ tối đa cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia. 

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, Tiền Giang có 12.443 thí sinh tham dự Kỳ thi 

THPT Quốc gia năm 2017, trong đó có 11.919 thí sinh của hệ giáo dục THPT và 524 

thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên tại 26 điểm thi (hệ giáo dục THPT 24 điểm, Giáo 

dục thường xuyên 2 điểm), với 530 phòng thi đặt tại các trường thuộc 10 huyện, thị, 

thành trong toàn tỉnh. Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2016 được tổ chức từ ngày 

20/6 - 25/6 với hơn 2.000 tình nguyện viên tham gia các hoạt động hỗ trợ thí sinh và 

người nhà thí sinh.  

Tại các điểm Tiếp sức mùa thi, các tình nguyện viên thuộc các đội hình thực hiện 

các nội dung như: tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ thí sinh và người nhà của thí sinh trong việc 

tìm địa điểm thi, phòng thi, làm thủ tục dự thi, đường đi; tìm và cung cấp địa chỉ trọ 

miễn phí hoặc giá rẻ cho thí sinh và người nhà của thí sinh, phát tờ rơi, cẩm nang các 

thông tin cần thiết cho thí sinh như: các địa điểm ăn uống rẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm trên địa bàn có địa điểm tổ chức thi, hỗ trợ lực lượng chức năng trong phân 

luồng giao thông tại các điểm thi, các điểm chốt an toàn giao thông,... 

Để chuẩn bị cho chương trình, các đội hình đã huy động được  4.016 suất cơm, 

600 ổ bánh mì, 300 suất ăn nhẹ, 02 điểm nấu ăn giá rẻ, 3.750 chai nước suối miễn phí 

cho thí sinh và phụ huynh, 25 bình nước 20 lít, phát 6.000 cẩm nang tiếp sức mùa thi, 

khảo sát, liên hệ chỗ trọ miễn phí cho 147 em và 13 phòng nghỉ, 02 số điện thoại nóng 

khi cần các em liên hệ, 25 Đội xe tình nguyện “Áo xanh chở ước mơ hồng” cũng tham 

gia hỗ trợ đưa đón thí sinh tại các điểm thi.  

Đây là chương trình có giá trị nhân văn sâu sắc, phát huy vai trò xung kích tình 

nguyện của đoàn viên thanh niên, chia sẻ những khó khăn đối với các thi sinh vùng sâu 

vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng như tri ân 

các gia đình chính sách có công Cách mạng…góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra một cách 

an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt, giúp cho thí sinh dự thi đạt kết quả cao nhất. 

Trong 02 ngày 23 và 24/6 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục thành lập các 

đoàn đến thăm động viên, tặng quà các đội hình tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" 2017  

tại các huyện. 

`6/ Tỉnh Đoàn Khai giảng lớp tập huấn báo cáo viên cấp cơ sở năm 2017 

Ngày 26/6, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Trường Chính trị tỉnh khai giảng 

lớp tập huấn báo cáo viên cơ sở năm 2017. Đến dự và phát biểu khai giảng có đồng chí 

Ngô Huỳnh Quang Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, đồng chí Nguyễn Văn 

Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang cùng 73 học viên là các báo 

cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn cấp cơ sở. 
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Năm 2017 là năm có nhiều sự kiện chính 

trị, văn hóa trọng thể của cả nước; là năm Đại 

hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm 

kỳ 2017 - 2022.... Do đó, công tác tuyên 

truyền, triển khai các hoạt động trước, trong và 

sau các sự kiện này là điều rất quan trọng. Xác 

định đoàn viên thanh niên là lực lượng xung 

kích, đi đầu trong các hoạt động, nên việc tổ 

chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ là một 

trong những bước chuẩn bị quan trọng, nhằm 

trang bị thêm kiến thức, cập nhật thêm thông tin, để từ đó, những báo cáo viên, tuyên 

truyền viên cơ sở của Đoàn có thể phát huy hết vai trò và đảm bảo tính hiệu quả trong 

suốt quá trình công tác; góp phần đảm bảo tính thông suốt, khách quan và chính xác của 

các thông tin. 

Lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 26/6 đến ngày 30/6. Tham gia lớp tập huấn, 

các học viên sẽ được tuyên truyền về các chủ trương, Nghị quyết  của Đảng, của Đoàn 

liên quan đến đoàn viên, thanh niên; Hướng dẫn, trao đổi thông tin việc nắm tình hình 

và xử lý các điểm nóng về các vấn đề tôn giáo trong tình hình hiện nay; Một số vấn đề 

về công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh Tiền Giang 

lần thứ X và Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022 và kỹ năng hoạt 

động của đội ngũ báo cáo viên; Phương pháp tuyên truyền miệng, xây dựng và tổ chức 

hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; Phương pháp tuyên truyền miệng, 

xây dựng và tổ chức hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; Kỹ năng viết 

tin, bài tuyên truyền; Tình hình Biển Đông; Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà 

nước ta về vấn đề Biển Đông; Trao đổi về nội dung xây dựng tác phong, lề lối, hình 

mẫu tác phong cán bộ Đoàn gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.…… 

Thông qua, lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chính 

trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh 

niên; cập nhật thông tin, kiến thức, trau dồi kỹ năng viết tin, bài chuyên đề và nêu cao 

tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên của 

Đoàn. 

Đây còn là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, cán bộ 

Đoàn, Hội cơ sở trên địa bàn tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng làm công 

tác tuyên truyền, kỹ năng viết tin bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử tỉnh 

Đoàn và các phương tiện thông tin đại chúng… góp phần thực hiện tốt chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội và mở 

rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. 

 

 

 

 

 

ĐỊNH HƢỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN 

THÁNG 7/2017 



25 
 

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 7 
1. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, trong đó tăng cường triển khai kế 

hoạch hành động thực hiện chỉ thị 42 CT/TW, ngày 24/3/2015 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”; Chuyên 

đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh về 

phòng, chống  suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biên”, “tự 

chuyển biến” trong nội bộ”; Nghị quyết thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh 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. 

2. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động Phòng chống ma 

túy 2017 và Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6; các hoạt động chiến dịch Thanh 

niên tình nguyện hè, gương người tốt, việc tốt.v.v... 

3. Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm 102 

năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2017), kỷ niệm 88 năm 

Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2017) nhất là kỷ niệm 70 năm 

ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền và 

tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn“ theo 565/KHLN-

TĐTN-SLĐTBXH ngày 10/4/2017 giữa BTV Tỉnh Đoàn và BGĐ Sở Lao động Thương 

binh & xã hội tỉnh về việc tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước 

nhớ nguồn” và lễ “Thắp nến tri ân” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ 

(27/7/1947 - 27/7/2017). 

4. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp cơ sở, công tác tổ chức Đại hội 

Đoàn cấp huyện, Đại hội Đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ X, Đại hội Đoàn toàn quốc lần 

thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tổ chức tuyên truyền qua các hình thức trực quan sinh 

động, các tập san, kỷ yếu, diễn đàn, các kênh thông tin truyền thông, các hoạt động, 

công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực phục vụ cho địa phương, đơn vị 

chào mừng Đại hội Đoàn...  

5. Tăng cường nắm bắt diễn biến tình hình, tư tưởng trong đoàn viên thanh niên và 

dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên trước, trong và sau Đại hội Đoàn các cấp; 

tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền và phối hợp với đoàn thể địa phương, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh, định hướng dư luận xã hội, xử lý các vấn đề bức xúc trong đoàn viên 

thanh niên, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. 


