
 

 

 

 

 

CÂU CHUYỆN VỀ CUỐN SỔ TIẾT KIỆM CỦA BÁC 
 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm chăm sóc và những tình 

cảm yêu thương cho cán bộ và chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, những người đang 

ngày đêm phải chịu nhiều khó khăn, gian khổ để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền  độc lập 

của dân tộc. 

Tình cảm và sự quan tâm chăm sóc của Bác được thể hiện qua từng bức điện, thư, 

từng lời dạy bảo ân cần, tỉ mỉ, cụ thể nhưng cũng rất sâu sắc. Hay qua những lần Bác 

đến tận nơi thăm nơi ăn, chốn ở, quan tâm đời sống… của các đơn vị bộ đội, thăm nơi 

điều dưỡng của thương bệnh binh. Ở đâu Bác cũng thân tình và nồng hậu như một 

người cha. 

Tình cảm đó còn được thể hiện cả ở trong những món quà bất ngờ Bác dành gửi 

tặng các chiến sĩ, như câu chuyện được ghi lại dưới đây: 

Thủ đô Hà Nội những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 1967, chiến tranh ngày 

càng ác liệt, đế quốc Mỹ không chỉ đánh phá miền Bắc, chúng còn định đưa miền Bắc 

Việt Nam “quay lại thời kỳ đồ đá”. Không sợ Mỹ, quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ, 

những trận chiến đấu xuất sắc của quân dân là  những chiến công dâng tặng nhân dịp 

Bác tròn 77 tuổi. Khi ấy, mỗi khi nghe đồng chí Vũ Kỳ - Thư ký của Bác báo cáo, hoặc 

khi xem báo, nghe đài về những chiến công, Bác thường gửi tặng lẵng hoa cho bộ đội 

phòng không- không quân và gửi thư khen quân dân thủ đô. Người theo dõi chặt chẽ 

những bước leo thang, những bước phiêu lưu quân sự mới của không quân Mỹ, đồng 

thời cũng quan tâm sâu sát tình hình sơ tán của nhân dân ở Hà Nội, Hải Phòng và tình 

hình trực gác, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội phòng không - không quân trong dịp hè 

nóng nực… 

Riêng đối với bản thân, dù trời nóng nực, Bác vẫn không có thói quen dùng quạt 

điện, Người chỉ dùng chiếc quạt giấy tự quạt cho mình. Có nhiều khi đồng chí Vũ Kỳ 



 

 

vì thương Bác quá, đề nghị dùng quạt điện và máy điều hoà, Bác gạt đi ngay, và nhắc 

đến những người chiến sĩ đang phải chịu cái oi, cái nóng ngoài trận địa. 

Những hôm trời oi bức, Bác nhiều lần nhìn lên sân thượng nhà Hội trường Ba 

Đình và sau nhiều lần đắn đo, lượng sức mình không thể đi lên sân thượng thăm các 

chiến sĩ, Bác nói với đồng chí Vũ Kỳ: “Nắng nóng thế này, các chú bộ đội trực phòng 

không trên nóc Hội trường Ba Đình thì sao chịu được? Các chú ấy có đủ nước uống 

không? Chú thử lên tìm hiểu xem thế nào, về cho Bác biết”. 

Làm theo lời Bác, đồng chí Vũ Kỳ leo lên và biết được trên đó chỉ có một ụ cát sơ 

sài, vừa nguy hiểm, trời lại nắng chói, mặt bê tông hấp nắng, tỏa hơi nóng hầm hập, 

chẳng có gì có thể làm dịu cái nóng như thiêu như đốt. Chỉ đứng một lúc đồng chí Vũ 

Kỳ đã thấy hoa cả mắt. Đồng chí Vũ Kỳ liền hỏi: Các đồng chí có nước ngọt uống 

không? Nước chè thường còn chưa có, lấy đâu ra nước ngọt, anh em trả lời. 

Sau khi về, nghe đồng chí Vũ Kỳ báo cáo lại “những điều đã thấy” Bác gọi điện 

ngay cho đồng chí Văn Tiến Dũng nhắc nhở: “Sao các chú không lo đủ nước uống cho 

các chiến sĩ trực phòng không? Nghe nói ụ súng trên nóc hội trường rất sơ sài, chú phải 

lo sửa ngay để đảm bảo an toàn cho chiến sĩ trong chiến đấu!” 

Ngồi lặng một lúc, Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ đi lấy sổ tiết kiệm, xem tiền của 

Người còn bao nhiêu? Cuốn sổ tiết kiệm đó đứng tên đồng chí Lê Hữu Lập, nguyên cán 

bộ Văn phòng Phủ Chủ tịch (từ năm 1958 đến 1969) được gửi ở quầy tiết kiệm phố 

Hàng Gai, Hà Nội. Đồng chí Lập là người lo nhiều việc chi tiêu  của Bác do  chính Bác 

giao quyển sổ tiết kiệm này. Sau khi xem, đồng chí Vũ Kỳ báo cáo: Thưa Bác, còn lại tất 

cả hơn 25.000 đồng (món tiền đó khi ấy rất lớn, tương đương với khoảng 60 lượng 

vàng). 

Sau đó, Bác nói: “Chú chuyển số tiền ấy sang Bộ Quốc phòng và nói: “Bác tặng số tiền 

đó cho các chú bộ đội phòng không Hà Nội để có thêm nước giải khát trong những 

ngày nắng nôi”. Và ngày 11/7/1967, đồng chí Lê Hữu Lập đã ra Quỹ tiết kiệm số 1, 

Chi nhánh Hoàn Kiếm rút 25.000 đồng (bản thống kê thanh toán tiền gủi tiết kiệm ghi 

rõ từng mục gửi, số lãi, theo tài khoản: Ông Vũ Văn Thêm, 732-10 Ngân hàng Hoàn 

Kiếm, ngày 11/7/1967). Số tiền đó được chuyển cho mục người nhận: Quân uỷ Trung 



 

 

ương, mục lý do chi ghi rõ: Bác tặng cho bộ đội phòng không,  và  mục số tiền chi: 

25.000đ.  (phiếu chi tiền số 11, Phủ Thủ tướng, ngày 11/7/1967). 

Nhận được quà tặng của Bác, ngày 23/9/1967, đồng chí Đặng Tính đã thay mặt 

toàn thể cán bộ và chiến sĩ bộ đội Phòng không viết thư gửi đến Bác. Trong bức thư đó, 

đồng chí viết: “Lòng yêu thương không bờ bến và sự ân cần chăm sóc của Bác làm cho 

toàn thể cán bộ và chiến sĩ thuộc bộ đội phòng không rất vui mừng và cảm động… Với 

tinh thần đoàn kết thương yêu nhau, tất cả số tiền Bác gửi cho, chúng cháu đã nhường 

để anh em ở các đơn vị chiến đấu vất vả hơn dùng để ăn uống bồi dưỡng thêm sức 

khoẻ”. Thư cũng viết tiếp, “việc Bác gửi cho tiền tiết kiệm là động viên cổ vũ rất lớn, vì 

vậy, nhân dịp này,  bộ đội Phòng không đã phát động một  tuần lễ thi đua lập thành tích 

dâng lên Bác, học tập sâu sắc thêm về đạo đức cần, kiệm, liêm chính, tác phong cách 

mạng và quan điểm yêu thương quần chúng của Bác… ra sức nâng cao sức mạnh chiến 

đấu về mọi mặt để biết đánh giỏi, bắn rơi nhiều máy  bay Mỹ, bắt sống và tiêu diệt nhiều 

giặc Mỹ lái máy bay hơn nữa, thực hiện kỳ được mong ước của Bác và cũng là của 

chúng cháu là: đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược để bảo vệ miền Bắc, giải phóng 

miền Nam, thống nhất Tổ quốc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế”. 

Số tiền từ quyển sổ tiết kiệm của vị Chủ tịch nước và tấm phiếu chi tiền số 11 gửi 

tặng bộ đội phòng không đã động viên rất nhiều tinh thần của các cán bộ và chiến sĩ. 

Đáp lại tình cảm và tấm lòng yêu thương của Bác, thực hiện lời hứa với Bác, cán bộ và 

chiến sĩ quân chủng Phòng không - Không quân đã đạt nhiều thành tích trong chiến 

đấu, rèn luyện và học tập, làm nên trận Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm năm 

1972 góp phần đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù, tiến đến giải phóng hoàn toàn miền 

Nam, thu non sông về một mối. 
 

 

 




 

 

 

 

 

KỶ NIỆM 45 NĂM GIẢI PHÓNG 

HUYỆN PHÖ NINH, TỈNH QUẢNG NAM 24/3 (1975-2020) 

Giải phóng Phú Ninh, Tam Kỳ, địa bàn quyết định giải phóng hoàn toàn tỉnh 

Quảng Nam 

Ngày 10 tháng 3 năm 1975, chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975 bắt đầu 

bằng trận đánh vào thị xã Buôn Mê Thuột. Phối hợp với chiến trường Tây Nguyên, quân 

ta đồng loạt nổ súng tiến công chi khu quân sự quận lỵ Tiên Phước- Phước Lâm; cắt trục 

đường Tam Kỳ- Tiên Phước tại Suối Đá xã Kỳ Ngọc, 16 giờ ngày 10 tháng 3, quân ta 

hoàn toàn làm chủ các mục tiêu đã định, tiêu diệt và làm  tan rã toàn bộ quân địch ở đây. 

Truy bắt, gọi hàng hơn 3.000 tên ngụy quân, ngụy quyền, giải phóng một khu vực rộng 

lớn với 21.000 dân. Địch phải  điều quân các nơi về đối phó. 

Ngày 11 tháng 3 năm 1975, Trung đoàn 5, Sư đoàn 2 ngụy, Liên đoàn 12 biệt động 

quân và 03 tiểu đoàn bảo an, 02 chi đoàn xe bọc thép từ các nơi tập trung về Bắc Tam 

Kỳ chuẩn bị giải tỏa huyện Tiên Phước. Địch chia thành hai hướng: một hướng theo 

đường Kỳ Lý lên Cẩm Khê,  Dương Côn;  một hướng theo đường 616  lên Dương Leo, 

Dãy Thám. 

Theo kế hoạch, ngày 14 tháng 3, các đơn vị của tỉnh nổ súng tiêu diệt  một  số cứ 

điểm, giải phóng 3 xã phía tây huyện Thăng Bình. Đêm 18 tháng 3 năm 1975, C42 và du 

kích các xã Kỳ Thịnh, Kỳ An, Kỳ Phước, Kỳ Nghĩa, Kỳ Long... đột nhập vào các khu 

dồn, ấp chiến lược truy lùng bọn ngụy quân, ngụy quyền ác ôn, phát động quần chúng; 

đồng thời, dẫn đường và phối hợp với các đơn vị bộ đội chủ lực chiến đấu theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Cùng đêm, cán bộ dân chính đảng của huyện, huyện đội, Đại đội V12, đội 

công tác, du kích các xã Kỳ Anh Đông, Kỳ Anh Tây, Kỳ Phú và Tiểu đoàn 72 của tỉnh 

xuống vùng Đông. Trên đường hành quân bị địch phục kích ta hy sinh 02, bị bắt 1 đồng 

chí; bộ đội đánh trả quyết liệt, buộc địch phải tháo chạy. Ta hoạt động mạnh tại vùng 

Đông, địch sử dụng một tiểu  đoàn  của  Trung đoàn 56, Sư đoàn 3 xuống giải tỏa, V12 

chặn đánh, bắn cháy 02 xe tăng, diệt hàng chục tên địch, buộc chúng phải tháo lui lên 



 

 

quốc lộ 1A. 

Đêm 20 rạng 21 tháng 3, V12 đánh hội đồng xã Kỳ Anh, địch từ đồn 40 nống  ra 

phản kích tại thôn Ngọc Mỹ; bộ đội, du kích xã trụ bám chiến đấu từ 7 giờ sáng đến 11 

giờ trưa, diệt hàng chục tên địch, bảo vệ vững chắc địa bàn mới mở  ra.  Trong ngày 21 

tháng 3, địch bắn hàng trăm quả đạn pháo vào các trận địa bộ đội, du kích đang chiếm 

giữ tại hai thôn Thạch Tân, Vĩnh Bình. Đêm 21  rạng  ngày 22 tháng 3, ta đồng loạt tấn 

công các Đồn 40, Nổng Thị, đến 11 giờ ngày 22 tháng 3, ta giải phóng hoàn toàn xã Kỳ 

Anh Tây, mở rộng vùng giải phóng phía đông thị xã. 

Ở phía tây của huyện, địch không đủ lực lượng thực hiện ý định phản kích chiếm lại 

Tiên Phước- Phước Lâm, phải chuyển sang phòng ngự các điểm cao Dãy Thám, Dương 

Huê,  Núi Mỹ, Núi Thị, Hố Bạch..., nhằm ngăn chặn ta tiến công thị  xã Tam Kỳ. 

Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 3, thực hiện ý định phá vỡ tuyến phòng ngự lâm thời 

của địch, các đơn vị của Sư đoàn 2 chủ lực quân khu tiến công tiêu diệt 05 đại đội biệt 

động quân ngụy tại khu vực Dương Côn, Núi Vũ, Trà Vu. Ngày 21 tháng 3, ta diệt gọn 

một tiểu đoàn của trung đoàn 5 ngụy tại thôn Kỳ Tân, xã Kỳ Long. Đến trưa ngày 21 

tháng 3, tuyến phòng ngự của địch ở đông Suối Đá bị phá vỡ. Trung đoàn 5 bị đánh quỵ, 

liên đoàn 12 biệt động quân  bị diệt 01 tiểu đoàn. Để củng cố  thế trận đang bị nguy ngập, 

chiều ngày 21 tháng 3, địch điều Trung đoàn 4 ở Chu  Lai ra phía tây thị xã Tam Kỳ. Tổ 

chức lập tuyến phòng ngự mới, từ Chóp Chài ra Trà Gó đến Cốc Rạng, Cẩm Khê..., âm 

mưu của chúng là tập trung nhiều lực lượng hòng tạo ra mật độ dày, có chiều sâu để tăng 

thêm sức đề kháng cho tỉnh đường Quảng Tín. 

Khu ủy- Bộ Tư lệnh Quân khu quyết tâm giải phóng các tỉnh đồng bằng trong thời 

gian ngắn nhất, mục tiêu trước mắt là thị xã Tam Kỳ và thành phố Đà Nẵng.  Các đơn vị 

tham chiến ở phía tây Tam Kỳ khẩn trương hoàn thành các mặt công tác chuẩn bị, sẵn 

sàng tiêu diệt Trung đoàn 4, Sư đoàn 2 ngụy và liên đoàn 12 biệt động quân. Đêm 22 

tháng 3, quân khu ra lệnh cho các tiểu đoàn của tỉnh đang chiến đấu ở vùng Đông Thăng 

Bình, gấp rút tổ chức cho bộ đội đánh địch đang tiến vào phía đông thị xã Tam Kỳ. Đêm 

23 tháng 3, Tiểu đoàn 72 đánh chiếm cầu  Kỳ Phú; Đại  đội 19 công binh của tỉnh dùng 

70 kg thuốc nổ đánh sập cầu. V12  và  Đại đội 2,  Tiểu đoàn 72 đánh chiếm Núi Cấm, 

thu 03 khẩu pháo 155mm, 04 khẩu  pháo 105mm, 03 xe GMC, 01 xe zéep, 02 máy 

PRC25. Tiểu đoàn 70 giải phóng Kỳ Anh Đông, phát triển vào giải phóng xã Kỳ Trung. 



 

 

Các đơn vị xây dựng trận địa thực hành bao vây thị xã Tam Kỳ ở hướng Đông. Trong 

ngày 23 tháng 3, hàng trăm tên lính biệt lập mang vũ khí ra đầu hàng. 

Đêm 23 tháng 3, các đơn vị ở phía tây thị xã hành quân chiếm lĩnh mục tiêu, đường 

xa, pháo địch bắn cầm canh trên các trục hành lang. C42, đội công tác, du  kích các xã 

Kỳ Mỹ, Kỳ An, Kỳ Thịnh..., dẫn các đơn  vị  bộ đội chủ lực luồn lách  qua tuyến phòng 

ngự lâm thời của địch, đưa đội hình vào đúng các vị trí qui định. 

5 giờ 15 phút ngày 24 tháng 3 năm 1975, pháo binh của 2 trung đoàn 368, 572 và 

pháo đi cùng của các đơn vị đồng loạt bắn phá các mục tiêu bên t rong thị xã, Núi Lân, 

Khánh Thọ, Cẩm Khê. 5 giờ 25 phút, tất cả các cánh quân của ta đồng loạt  xông lên 

đánh vào tuyến phòng ngự của địch ở phía Tây thị xã. Trung đoàn 38 tiến công tuyến 

phòng ngự của hai tiểu đoàn biệt động quân 37 và 39 ở Trà Gó đến Cốc Rạng, Cẩm Khê, 

khiến địch  không kịp trở tay. Sau 01 giờ 30 phút chiến đấu, ta  đánh chiếm Cẩm Khê, 

tiếp tục phát triển xuống Kỳ Mỹ, Kỳ Thịnh. C42 và cán bộ, đội công tác các xã trực tiếp 

chiến đấu cùng bộ đội chủ lực, đánh chiếm Núi Lân,  cốc Bà Tỏ, sau đó phát động quần 

chúng nhân dân nổi dậy giải phóng quê hương. 

Thế trận của địch bị phá vỡ, 06 tiểu đoàn chủ lực bị tiêu diệt hoặc bị đánh tan rã, 

tuyến ngăn chặn cuối cùng bảo vệ thị xã bị đập tan. Bọn ngụy quyền tỉnh Quảng Tín và 

sở chỉ huy lâm thời Sư đoàn 2 ngụy ra lệnh đốt giấy tờ tháo chạy. Các cánh quân của ta 

đẩy nhanh tốc độ tiến công giải phóng thị xã Tam Kỳ. 11 giờ huyện Bắc Tam Kỳ hoàn 

toàn được giải phóng. 

Sau 10 ngày đêm, Đảng bộ, quân và dân huyện Bắc Tam Kỳ đã phối hợp chặt chẽ 

với các đơn vị bộ đội chủ lực của quân khu, tỉnh, chiến đấu liên tục đập tan hệ thống căn 

cứ quân sự, đồn bót, ấp chiến lược dày đặc của địch giải phóng hoàn toàn địa bàn huyện. 

Toàn bộ ngụy quân, ngụy quyền đã bị tiêu diệt, bị bắt sống và tan rã tháo chạy tán loạn. 

Đây là thời điểm lịch sử đánh dấu một mốc son chói lọi của Đảng bộ, quân và dân huyện 

nhà trong suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước,  đồng thời tạo điều kiện giải 

phóng thành phố Đà Nẵng vào ngày 29/3/1975. Qua đó, góp phần quan trọng để Trung 

ương quyết định mở chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, 

thống nhất đất nước./. 

 



 

 

ĐỀ CƢƠNG TUYÊN TRUYỀN 

89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020) 

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

 

I. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - chặng đƣờng 89 năm xây dựng 

và trƣởng thành 

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng và Bác Hồ đã nhận thấy sự 

cần thiết phải thành lập tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi. Chính vì thế, Hội 

nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá I) tháng 10/1930 đã ra “Án 

nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động”.  

Thực hiện Án nghị quyết tháng 10/1930, các cơ sở Đoàn đã được xây dựng trên 

khắp cả nước từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, hệ thống của Đoàn chưa được thống nhất và 

Đoàn chưa có sinh hoạt riêng. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai tại 

Sài Gòn từ ngày 20 đến 26/3/1931, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư 

đầu tiên của Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về 

công tác thanh niên. Trên cơ sở nghiên cứu bức thư của Ban Chấp hành Quốc tế Thanh 

niên Cộng sản gửi cho Đảng ta, Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm đánh giá việc thực hiện 

nghị quyết lần thứ nhất (tháng 10/1930). 

Đến tháng 3/1931, sau một quá trình chuẩn bị, được sự lãnh đạo và tổ chức của 

Hội Việt Nam cách mạng Đông Dương Đảng Cộng sản Đông Dương; sự lãnh đạo, 

trực tiếp bồi dưỡng, đào tạo của Nguyễn Ái Quốc, tổ chức cơ sở Đoàn ở nước ta “từ 

bắt đầu hiếm hoi” với một nhóm nhỏ 8 thiếu niên do Bác Hồ trực tiếp chăm sóc dìu 

dắt, sau 5 năm đã phát triển và trưởng thành vượt bậc. Lúc này, trên cả ba miền Bắc, 

Trung, Nam của nước ta đã xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với hơn 1.500 đoàn 

viên. Ở một số địa phương, đã hình thành Đoàn từ cơ sở huyện, tỉnh, dần dần đã trở 

thành lực lượng hùng hậu, xung kích của Đảng, cống hiến hết mình trong cuộc kháng 

chiến, kiến quốc, xây dựng Tổ quốc Việt Nam quang vinh. 

Thể theo nguyện vọng và đề nghị của tuổi trẻ cả nước, của Ban Bí thư Trung 

ương Đoàn, được sự đồng ý của Bộ chính trị và Bác Hồ kính yêu, Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (họp từ ngày 22 đến 



 

 

ngày 25/3/1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là Ngày thành lập Đoàn. Từ đó, 

ngày 26/3 hàng năm trở thành Ngày kỷ niệm, tôn vinh truyền thống vẻ vang của tuổi 

trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh. 

Ngay sau khi thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương đã phát triển được 

nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô - viết 

Nghệ Tĩnh. Từ phong trào cách mạng giai đoạn này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên 

đấu tranh oanh liệt, tiêu biểu là người đoàn viên thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu 

nói nổi tiếng trước tòa án kẻ thù: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, 

không thể có con đường nào khác”. 

Tháng 7/1936, Hội nghị Trung ương Đảng đã định ra đường lối chuyển hướng 

nhiệm vụ từ đấu tranh bí mật, bất hợp pháp sang đấu tranh công khai, hợp pháp và nửa 

hợp pháp. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương tiếp nối truyền thống của Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Đông Dương tích cực vận động thanh niên đấu tranh chống thực 

dân, đế quốc, phản động tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. Tháng 9/1939, 

chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ, trong tình hình mới, tổ chức Đoàn phải chuyển 

vào hoạt động bí mật và xây dựng tổ chức chặt chẽ với tên mới là Đoàn Thanh niên 

Phản đế Đông Dương. 

Mùa xuân năm 1941, Bác Hồ trở về nước cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh 

đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5 năm 1941, Người đã chủ trì Hội nghị Trung ương 

VIII tại Pắc Bó, Cao Bằng. Dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII, Đoàn 

Thanh niên Cứu quốc Việt Nam ra đời tiếp nối sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc 

của các tổ chức thanh niên trước đó do Đảng, Bác Hồ tổ chức, giáo dục và rèn luyện. 

Dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, Đoàn Thanh niên Cứu quốc và tuổi trẻ cả 

nước đã xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vùng lên tiến hành thành công 

Cách mạng tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc, thành lập 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam 

châu Á. 

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cách mạng, đoàn 

viên, thanh niên là lực lượng hăng hái đi đầu trong phong trào chống “giặc đói, giặc dốt và 

giặc ngoại xâm”. Thời gian độc lập không được bao lâu, thực dân Pháp trở lại xâm lược 

nước ta một lần nữa, cả dân tộc lại bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ, hy 



 

 

sinh. Tiêu biểu cho những ngày đầu kháng chiến là tuổi trẻ Sài Gòn - Chợ Lớn đã thành 

lập các đội Thanh niên xung phong cảm tử, thanh niên tự vệ kiên quyết đánh trả kẻ thù. 

Tại Thủ đô Hà Nội suốt 60 ngày đêm, nhiều chiến sỹ với tuổi đời còn rất trẻ đã ôm bom ba 

càng chặn xe tăng giặc ngay trên đường phố. 

Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần 

thứ I được tổ chức tại Đại Từ, Thái Nguyên (từ ngày 07 đến ngày 14/02/1950) với chủ đề 

“Chiến đấu và xây dựng tương lai”. Phát huy thành công của Đại hội, hàng vạn nam nữ thanh 

niên hăng hái xung phong tham gia phục vụ các chiến dịch, phong trào “Tòng quân giết giặc 

lập công” phát triển khắp mọi nơi. Sau chín năm trường kỳ kháng chiến, tháng 5/1954, quân 

và dân ta đã làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Trong cuộc trường kỳ kháng 

chiến ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương tuổi trẻ kiên cường, dũng cảm như: Trần Văn Ơn, Võ 

Thị Sáu, La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Nguyễn Thị Chiên, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô 

Vĩnh Diện... Họ thật xứng đáng đại diện cho một lớp trẻ “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. 

Ngày 19/10/1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết đổi tên Đoàn 

Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Tại Đại 

hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (từ ngày 25/10 đến ngày 04/11/1956), Bác Hồ đã ân cần 

căn dặn: “Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đã tạo nên một thế hệ thanh niên dũng 

cảm như các cháu và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ 

Tổ quốc, xây dựng nước nhà”. Từ sau Đại hội, tuổi trẻ miền Bắc đã dấy lên phong trào 

thi đua lao động sản xuất để khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng xã hội mới. Hàng vạn 

thanh niên tham gia xây dựng các công trình thủy lợi, khai hoang phục hóa đất đai; hàng 

triệu thanh niên hăng hái theo học các lớp bổ túc văn hóa... Ở miền Nam, phong trào đấu 

tranh chính trị của thanh niên, học sinh - sinh viên tuy bị đế quốc Mỹ và tay sai đàn áp dã 

man song không hề nao núng. Trong những ngày đồng khởi, các đội “Trung kiên”, 

“Xung phong” do thanh niên đảm nhận đã được thành lập ở khắp mọi nơi, tiến hành vây 

đồn, lấy bốt, trừ gian, phá ấp chiến lược... Tiêu biểu cho tinh thần ấy là chị Trần Thị Lý, 

người con gái anh hùng đất Quảng nhiều lần bị địch bắt, mang trong mình nhiều vết 

thương nhưng không hề nhụt chí trước quân thù. 

Từ ngày 23 đến ngày 25/3/1961, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III được triệu 

tập tại Hà Nội, Đại hội đã phát động phong trào “Xung phong tình nguyện vượt mức kế 

hoạch 5 năm lần thứ nhất”. Tháng 8/1964, đế quốc Mỹ leo thang gây chiến tranh phá 



 

 

hoại bằng không quân đối với miền Bắc, tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội đã phát động phong trào 

“Ba sẵn sàng”. Được sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đoàn, phong trào đã phát triển 

sâu rộng trong cả nước. Ở miền Bắc, hàng triệu đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia 

phong trào “Ba sẵn sàng” nêu cao quyết tâm chi viện cho chiến trường miền Nam với 

tinh thần “Chưa thắng giặc Mỹ, chưa về quê hương”. 

Tháng 02/1965, Đại hội Đoàn Thanh niên toàn miền Nam đã phát động phong 

trào “Năm xung phong”, sau một thời gian ngắn, có hàng vạn đoàn viên, thanh niên 

tham gia phong trào này. Từ phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong” đã xuất 

hiện nhiều tập thể và cá nhân với những chiến công xuất sắc như: Bảy dũng sỹ Điện 

Ngọc, Quảng Nam anh dũng đánh trả một tiểu đoàn địch; Tạ Thị Kiều tay không đoạt 

bốt giặc; Lê Thị Hồng Gấm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng không chịu đầu hàng giặc; 

Dũng sỹ diệt Mỹ - Anh hùng Lê Mã Lương với lẽ sống “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận 

tuyến chống quân thù”; câu nói bất hủ của người thợ điện trẻ tuổi Nguyễn Văn Trỗi 

“Còn giặc Mỹ thì không có hạnh phúc” đã gây xúc động cho tuổi trẻ và nhân dân tiến 

bộ khắp 5 châu; lời hô của Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân “Nhằm thẳng quân thù 

mà bắn!” đã trở thành hiệu lệnh thúc giục quân và dân ta xông lên tiêu diệt quân thù. 

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đảng, thể theo nguyện vọng của cán 

bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết định: 

Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được  mang tên Đoàn Thanh niên Lao động Hồ 

Chí Minh. Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã làm nên một đại thắng 

mùa xuân năm 1975, cả nước thống nhất và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong 

chiến thắng vĩ đại ấy, có sự đóng góp to lớn của đoàn viên, thanh niên trên khắp các 

mặt trận. Đảng ta, nhân dân ta, Đoàn ta đã giáo dục, rèn luyện một thế hệ thanh niên 

Việt Nam vô cùng dũng cảm, thông minh, không sợ gian khổ, hy sinh, quyết chiến - 

quyết thắng. Sau ngày thống nhất nước nhà, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV 

(1976) đã ra quyết định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Từ ngày 20 đến ngày 22/11/1980, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV đã được 

tiến hành tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã quyết định đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Ba 

xung kích” thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi 

sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vào thời 



 

 

điểm này, hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào “Ba xung kích làm 

chủ tập thể”; gần 9 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào “Thanh niên xung 

kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; hàng chục vạn thanh niên gia nhập lực lượng vũ 

trang, góp phần tích cực bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ 

quốc tế. Tiếp đó là các phong trào “Hành quân theo bước chân những người anh hùng” 

đã thu hút gần 6 triệu đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia và “Hành quân theo chân 

Bác” đã có 10 triệu thiếu niên nhi đồng tham gia. 

Từ ngày 27 đến ngày 30/11/1987, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V đã phát 

động phong trào “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội 

Đoàn toàn quốc lần thứ VI (diễn ra từ ngày 15/10 đến 18/10/1992). Tháng 02 năm 

1993, Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VI đã quyết định 

triển khai hai phong trào lớn là “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”, được 

đông đảo đoàn viên thanh niên cả nước hưởng ứng sôi nổi và nhiệt tình. 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII (từ ngày 26 đến ngày 29/11/1997) đã quyết 

định tiếp tục phát triển và nâng hai phong trào trên lên một tầm cao mới. Năm 2000, Bộ 

Chính trị và Chính phủ quyết định là “Năm thanh niên Việt Nam”. Từ thời điểm này 

phong trào “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển mới, đi vào thực tiễn, được đông 

đảo các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên ấn tượng tốt đẹp về lớp 

thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới. Tổ chức Đoàn các cấp đã chủ động đề xuất và đảm 

nhận hàng ngàn chương trình, dự án kinh tế - xã hội quan trọng, tiêu biểu như: Dự án xóa 

cầu khỉ, xây cầu mới vùng đồng bằng Nam bộ; xây dựng Đảo thanh niên; làm đường Hồ 

Chí Minh; xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp... Phong trào thi đua học tập, lao động 

sáng tạo để chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, khoa học công nghệ mới; sinh hoạt chính trị 

“Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh”... đã 

lôi cuốn hàng triệu thanh thiếu niên tham gia. Từ trong phong trào của tuổi trẻ đã xuất 

hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác. 

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện”, Đại hội Đoàn toàn 

quốc lần thứ VIII (từ ngày 08/12 đến ngày 11/12/2002) đã mở ra một trang mới trong 

lịch sử phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đại hội đã phát động 

phong trào lớn “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và kêu gọi tuổi trẻ 

Việt Nam cùng siết chặt tay dưới lá cờ vinh quang của Đoàn, nguyện đi theo con đường 



 

 

cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, nắm chắc thời cơ, vượt qua 

thách thức, góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Phong trào mới với sức 

sống mới, hàng triệu thanh niên thi đua học tập, tiến quân vào khoa học - công nghệ; thi 

đua lao động sáng tạo để lập thân lập nghiệp; xung phong tình nguyện vì cuộc sống 

cộng đồng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Các 

cuộc vận động, phong trào mới được triển khai như: “Sáng tạo trẻ”, “Bốn mới” (kỹ 

thuật mới, ngành nghề mới, thị trường mới, mô hình mới), “Cán bộ công chức trẻ với 

cải cách hành chính”, “Học tập tốt, rèn luyện tốt”, “Trí thức trẻ tình nguyện”... đã góp 

phần khơi sức thanh niên trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra nhiều mô hình 

hay, cách làm sáng tạo từ thực tiễn. Đặc biệt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ với tư tưởng 

Hồ Chí Minh”, “Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi hai mươi”, diễn đàn “Tuổi trẻ 

sống đẹp, sống có ích”, cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”  

đã được các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên triển khai thực hiện nghiêm túc, có sức 

lôi cuốn và lan toả mạnh mẽ, tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng góp phần quan trọng nâng 

cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng và niềm tin cho thế hệ trẻ.  

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX (diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 17/12 đến 

21/12/2007). Trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tập 

trung triển khai hai phong trào lớn là “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ 

Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Hai phong trào trên 

vừa phát huy mạnh mẽ tiềm năng của thanh niên, vừa tạo môi trường giáo dục, rèn luyện 

cho thanh niên, vì sự phát triển của thanh niên, của cộng đồng và đất nước; đồng thời góp 

phần định hướng, bảo vệ, chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên, khơi dậy mạnh mẽ 

tiềm năng của thanh niên, huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ thanh niên. Nhiều chương 

trình lớn của Đoàn như Tháng thanh niên, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, chương 

trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam, chương trình Thắp nến tri ân các anh hùng liệt 

sỹ, Khi Tổ quốc cần... với nội dung có nhiều đổi mới, sáng tạo, hấp dẫn đã thực sự tập 

hợp, đoàn kết được đông đảo các lực lượng thanh niên trong xã hội tham gia, được xã hội 

ghi nhận, ủng hộ và đánh giá cao. 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 là Đại hội của khát 

vọng tuổi trẻ. Đại hội được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2012 tại Thủ 

đô Hà Nội. Đại hội đã quyết định tiếp tục triển khai 2 phong trào “Xung kích, tình 



 

 

nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên 

lập thân, lập nghiệp” (có điều chỉnh, bổ sung các nội dung của hai phong trào để phù 

hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới) nhằm tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò 

xung kích, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên tham gia 

thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập 

quốc tế.  

Trong nhiệm kỳ Đại hội, nhiều phong trào lớn của Đoàn được triển khai mạnh 

mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên và tạo được hiệu ứng tốt 

đẹp trong cộng đồng xã hội như phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn 

mới”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, các phong trào học sinh, sinh 

viên như: “Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18”, “Sinh viên 5 tốt”; hay phong trào thi 

đua “3 trách nhiệm”, “Sáng tạo trẻ”... Phong trào “Thanh niên tình nguyện” có bước 

phát triển cả về chất lượng và số lượng với các hoạt động nổi bật, ý nghĩa như Chiến 

dịch thanh niên tình nguyện hè, Tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, các hoạt động 

tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, các hoạt động tình nguyện của y, bác sỹ trẻ, 

đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn... Nhiều chương trình, cuộc vận động hướng 

về biển đảo thu hút sự quan tâm, tham gia của tuổi trẻ cả nước như: “Hành trình tuổi 

trẻ vì biển đảo quê hương”, “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi”... với nội dung có 

nhiều đổi mới, sáng tạo đã thu hút được đông đảo thanh niên tham gia, được xã hội ghi 

nhận, ủng hộ và đánh giá cao. 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thức XI, diễn ra từ ngày 09 đến ngày 13 tháng 12 

năm 2018 tại Thủ đô Hà Nội, với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - bản lĩnh - đoàn 

kết - sáng tạo - phát triển”. Đại hội biểu thị quyết tâm thực hiện mục tiêu công tác đoàn 

và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022: “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ 

mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo 

đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri 

thức, sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin 

cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên 

Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, 

nhi đồng. Phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây 



 

 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. 

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, khẳng 

định vai trò to lớn của tuổi trẻ Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc trong các thời kỳ cách mạng và trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh nêu ra các hạn 

chế còn tồn tại, Tổng Bí thư cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn 

và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; bày tỏ mong muốn các cấp bộ 

đoàn tập trung thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ: Một là, tăng cường giáo 

dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Hai là, chăm lo củng 

cố xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh về tư 

tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng 

sản Việt Nam. Ba là, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình của 

Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai 

trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh 

niên. 

Nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là tăng 

cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, trọng 

tâm là giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên. 

Tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”; 

“Tuổi trẻ sáng tạo”; “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, 

tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù. Toàn Đoàn triển khai 3 chương trình đồng hành 

với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên 

khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng 

trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, góp phần phát triển 

thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của thanh niên. Thu hút, tập hợp, giáo dục thanh niên qua phong trào 

góp phần phát huy tính tích cực chính trị - xã hội của thanh niên, tạo môi trường thực 

tiễn rộng lớn, phong phú để giáo dục, rèn luyện, phát huy thanh niên. 

Trải qua 88 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, là lực lượng 

xung kích cách mạng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị 



 

 

tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Qua các 

phong trào, các cuộc vận động do Đoàn phát động, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã 

không ngại khó khăn, gian khổ, vượt lên mọi thử thách, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; 

tích cực, năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất; xung kích, tình nguyện 

bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước. Khẳng định, việc giữ gìn, phát huy truyền thống 

vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn được các thế hệ cán 

bộ, đoàn viên, thanh niên xem là nghĩa vụ, trách nhiệm và là mệnh lệnh đặc biệt của 

trái tim và khối óc.  

 Mỗi năm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn là mỗi lần tổ chức Đoàn đón nhận và 

giới thiệu thành quả trong rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu của thanh 

niên Việt Nam. Với những cống hiến to lớn trong 88 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã hai lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân 

chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Điều đó khẳng định sự ghi 

nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những cống hiến xứng 

đáng của thế hệ trẻ nước nhà và sự phát triển, lớn mạnh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Ngày nay, Đoàn THCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam quyết tâm trở thành 

những người đi đầu trong ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, xây dựng Tổ quốc 

ngày càng giàu mạnh, phát triển. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực 

hiện hiệu quả các chương trình hành động, bảo đảm cho phong trào thanh thiếu nhi phát 

triển đúng hướng, đem lại lợi ích thiết thực cho tuổi trẻ; lựa chọn những nội dung trọng 

tâm, trọng điểm, việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong 

từng giai đoạn, phù hợp với tâm lý, nhu cầu của thanh niên; đáp ứng mong mỏi của mỗi 

gia đình, xã hội, từ đó tạo ảnh hưởng, lan tỏa tích cực trong giới trẻ, khẳng định mạnh mẽ 

hơn lòng trung thành tuyệt đối, niềm tin của tổ chức Đoàn, thế hệ trẻ hôm nay vào con 

đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn. 

 

 

 



 

  



 

 

 
 

 

1- Cấp huyện. 

Tổ chức giao ban cơ sở đoàn tháng 02 năm 2020, đánh giá tình hình hoạt động 

trong thời gian qua và triển khai kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2020.  

Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh 

Covid -19 trên địa bàn huyện; Đoàn các xã, thị trấn, phối hợp với các liên đội trên địa 

bàn huyện tổ chức dọn vệ sinh, khử trùng các thiết bị dạy học; tổ chức tuyên truyền lưu 

động, treo pano, áp phích tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tại các chợ, khu dân cư 

trên địa bàn huyện. Kịp thời thông tin nhanh các chủ trương của cấp trên trong việc chỉ 

đạo phòng chống dịch. 

Ban hành Kế hoạch giám sát theo quyết định 217 của Bộ Chính trị năm 2020. 

Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2020 gắn với 

xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

Tổ chức phát động cuộc thi viết Ngày Tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam nhân kỷ 

niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-  03/02/2020) và 

kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930-28/3/2020) gắn 

với kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng quê hương (24/3/1975- 24/3/2020) và chào mừng 

Đại hội Đảng các cấp; Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, Đảng bộ tỉnh 

Quảng Nam lần thứ XXII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Trong đợt sinh hoạt chính trị 03/2, các Chi đoàn trên toàn huyện tổ chức các hoạt 

động sinh hoạt chính trị theo chủ điểm với chủ đề "Tuổi trẻ Phú Ninh sắt son niềm tin 

với Đảng" với gần 4200 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn 

trực thuộc làm tốt công tác trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; 

dịp này toàn huyện đã có 46 đoàn viên ưu tú được các cấp bộ đoàn giới thiệu cho cấp 

ủy đảng; và trong thời gian qua đã tổ chức kết nạp 114 đoàn viên mới. 



 

 

2- Cấp cơ sở. 

Trong tháng qua các cơ sở Đoàn trực thuộc đã tập trung triển khai làm tốt công tác 

tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19, phối hợp với các trường trong việc tổ chức 

dọn dẹp vệ sinh trường lớp, khử trùng các vật dụng đồ chơi trẻ em tại các cơ sở giáo 

dục; tổ chức tuyên truyền lưu động về cách phòng chống dịch Covid – 19 tại các điểm 

chợ, khu dân cư trên địa bàn huyện; phối hợp với các ban, ngành làm tốt công tác nắm 

tình hình tư tưởng cũng như tổ chức thăm, tặng quà, vận động thanh niên lên đường 

nhập ngũ đảm bảo số lượng.  Tham mưu cấp ủy địa phương triển khai cuộc thi viết 

Ngày Tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam do Huyện đoàn phát động và vận động cán 

bộ, đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về truyền thống lịch sử, 

văn hóa Quảng Nam;  lịch sử Đảng  bộ tỉnh Quảng Nam trên Internet,.... làm tốt công 

tác phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tổ chức vận động quyên góp trao quà cho gia 

đình chính sách, người có công, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên 

địa bàn huyện 

Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn trực thuộc cũng tích cực triển khai một số nội dung, 

phần việc tại địa phương, đơn vị mình, cụ thể: 

- Đoàn xã Tam An: Tổ chức ra quân phát tờ rơi tuyên truyền cách phòng chống 

dịch corona và cấp phát khẩu trang y tế miễn phí tại các trường TH, THCS và 02 chợ 

trên địa bàn xã. Tổ chức gặp mặt 20 thanh niên trúng tuyển lên đường làm nghĩa vụ bảo 

vệ tổ quốc. 

- Đoàn xã Tam Dân: Phối hợp với Hội CCB xã tổ chức buổi toạ đàm kỷ niệm 90 

năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với Chủ đề “Tuổi trẻ Tam Dân tự hào tiến 

bước dưới cờ Đảng” và triển khai các bài lý luận chính trị của Đoàn năm 2020.Tổ chức 

trao danh sách 09 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp nhân dịp 03/2; 

Tổ chức ra quân xây dựng công trình thanh niên xây dựng Khu vui chơi, khu vườn hoa, 

thư viện cho bé gắn với hành trình thứ 2 của lốp xe tại trường MG Ánh Hồng. 

- Đoàn xã Tam Đại: Đã vận động tặng 420 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, 

gia đình khó khăn; học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 100 triệu đồng; Tiếp tục 

tham gia các hạng mục xây dựng và chỉnh trang lại tuyến đường hoa tại khu dân cư 

NTM kiểu mẫu Long Khánh. 



 

 

- Đoàn xã Tam Đàn: Tổ chức Lễ kết nạp cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 

2020; phối hợp tổ chức giải bóng chuyền Nam – nữ Mừng Đảng – đón Xuân năm Canh 

Tý năm 2020. Cũng trong dịp 3/2, Chi đoàn thôn Đàn Trung đã tổ chức sinh hoạt chi 

đoàn tháng 1, 2 năm 2020 chuyên đề “Tuổi trẻ Quảng Nam sắt son niềm tin với Đảng. 

Thông qua buổi sinh hoạt chi đoàn đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, 

thông qua nội dung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng 

Nam (28/3/1930-28/3/2020). Phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch Covid–19. 

- Đoàn xã Tam Lãnh: Tặng 11 xuất quà trị giá mỗi xuất quà 100.000đ cho thanh 

niên lên đường nhập ngũ đợt 1/2020 và tổ chức kết nạp 11 đoàn viên mới. Đoàn xã đã 

triển khai vận động ĐVTN quyên góp sách, truyện, …nhằm xây dựng Phòng đọc sách 

thân thiện. Phòng đọc sách dự kiến ra mắt vào đầu tháng 3/2020. 

- Đoàn xã Tam Lộc: Phối hợp với Hội LHPN và ngành Quân sự xã tổ chức thăm, 

hỏi động viên và trao tặng 20 xuất quà, mỗi suất trị giá 100.000đ cho thanh niên lên 

đường làm NVQS năm 2020; tổ chức ra quân trồng hoa trên tuyến đường ĐH 5 tại thôn 

Tây Lộc với chiều dài 600m. Tập trung hướng dẫn thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay 

giải quyết việc làm để khởi nghiệp, lập nghiệp được 04 hồ sơ với tổng nguồn vốn 200 

triệu đồng. 

- Đoàn xã Tam Phước: Phối hợp với Đoàn cơ sở cơ quan Chính quyền đến thăm và 

tặng quà cho 03 hộ gia đình có thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, Đoàn xã cũng đã đến 

thăm và tặng quà cho 02 hộ TNXP, mỗi suất trị giá 300.000đ. Các Chi đoàn tổ chức gặp 

mặt thanh niên cuối năm hoặc đầu năm, qua đó cũng đã có những phần quà để trao cho 

các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tổ chức gặp mặt thanh niên lên 

đường làm nghĩa vụ quân sự đợt I năm 2020. Tổ chức cho ĐVTN sơn chữ trên bia mộ 

tại NTLS xã. 

- Đoàn xã Tam Thái: Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) đoàn xã tổ chức xây dựng 30 pano tuyên truyền dọc 

theo tuyến đường ĐH8 với tổng trị giá công trình hơn 30 triệu đồng. Tổ chức diễn đàn 

gặp mặt, tọa đàm giữa lãnh đạo địa phương với Đảng viên trẻ với chủ đề “Tuổi trẻ Tam 

Thái sắt son niềm tin với Đảng”, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết 

nạp; Ra quân trồng cây xanh tại đường giao thôn nông thôn đoạn từ cầu Khánh Thuận 



 

 

đến kênh N6 thôn Hòa Bình. Chi đoàn Khánh Thịnh tổ chức các hoạt động đón giao thừa 

và nấu bánh tặng cho các gia đình khó khăn trong thôn với hơn 20 xuất. Chi đoàn Xuân 

Phú, Hòa Bình phối hợp với Chi hội người cao tuổi tổ chức tốt điểm vui xuân tại thôn và 

tổ chức thành công đêm hội diễn văn nghệ gây quỹ hoạt động hơn 35 triệu đồng. 

- Đoàn xã Tam Thành: Đoàn xã phối hợp thăm và tặng 423 xuất quà cho các hộ 

gia đình khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp tết Canh Tý năm 2020. Thăm và tặng quà tết 

cho gia đình ông Hồ Thái Nguyên thôn Phú Văn và gia đình bà Nguyễn Thị Chinh thôn 

Tú Hội – là các hộ gia đình chính sách. Ra quân xây dựng sân thể thao xóm Tro Môn 

thôn Tú Hội. Sáng ngày 16/2 Đoàn xã ra quân diễu hành tuyên truyền về cách phòng, 

chống dịch nCov. 

- Đoàn xã Tam Vinh: Đoàn xã ra mắt câu lạc bộ Quỹ tấm lòng vàng anh chị em 

làng Tú Bình trao 43 suất quà cho các cụ ông, cụ bà có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 

Bình Thạnh, mỗi suất quà tiền mặt là 400.000đ, tổng giá trị là 17.200.000đ; Từ ngày 02-

10/2, Đoàn xã tổ chức thi trực tuyến kỷ niệm 90 năm  ngày thành lập Đảng thu hút đông 

đảo ĐVTN tham gia; Tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19 theo hình 

thức thi trắc nghiệm, cuộc thi diễn ra từ ngày 4 đến ngày 12/2, thu hút hơn 100 lượt 

ĐVTN tham gia thi. 

- Đoàn thị trấn Phú Thịnh: Chỉ đạo cho các Chi đoàn tổ chức mặt Đoàn viên, thanh 

niên đi làm ăn xa về trong dịp tết, trong buổi gặp mặt các chi đoàn lồng ghép tuyên 

truyền kỷ niệm 90 năm Ngày  thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 03/2/1930 - 

03/2/2020) thu hút  đông đảo ĐVTN tham gia. Chi Đoàn trường Nguyễn Hiền, Lê Quý 

Đôn, Nguyễn Duy Hiệu phối hợp tổ chức thăm và tặng quà cho 03 Mẹ VNAH do Chi 

đoàn nhận chăm sóc và 9 người thuộc gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong 

dịp tết. Chi Đoàn khối phố Thạnh Đức, Tam Cẩm,Tân Thịnh đã quyên góp và tặng 15 

xuất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo mỗi xuất quà trị giá 200.000 đồng. Tiếp tục nhận 

đỡ đầu 02 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khối phố Tam Cẩm, Tân Thịnh với số tiền 

3.000.000 đồng/năm. 

 





 

 

 

 

 

CẨM NANG 10 CÂU HỎI ĐÁP 

ĐỂ CHỦ ĐỘNG PHÕNG CHỐNG DỊCH BỆNH 

VIÊM ĐƢỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS CORONA MỚI (2019-nCoV) 

 

Hãy share/chia sẻ thông tin đến cộng đồng và những người xung quanh để có đầy 

đủ thông tin hiểu biết và phòng ngừa dịch bệnh nhé. 

Câu hỏi 1: Corona virus 2019 là gì ? 

Trả lời: Coronavirus 2019 (2019-nCoV) là một loại virus đường hô hấp mới gây 

bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang người. 

Virus này được xác định trong một cuộc điều tra ổ dịch bắt nguồn từ khu chợ lớn 

chuyên bán hải sản và động vật ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. 2019- nCoV là 

chủng virus mới chưa được xác định trước đó. Ngoài chủng coronavirus mới phát hiện 

này, đã có 6 chủng coronavirus khác được biết tới ngày nay có khả năng lây nhiễm ở 

người. 

Câu hỏi 2: NGUỒN GỐC CỦA 2019-nCoV TỪ ĐÂU? 

Trả lời: Các cơ quan y tế và đối tác y tế đang nỗ lực để xác định nguồn gốc của 

2019-nCoV. Virus corona là một betacoronavirus, giống như MERS và SAR, tất cả đều 

có nguồn gốc từ vật chủ từ loài dơi. Virus corona là một họ virus lớn, phổ biến ở nhiều 

loài động vật khác nhau bao gồm lạc đà, mèo và dơi. Phân tích cây di truyền của virus 

này đang được tiếp tục để biết nguồn gốc cụ thể của virus. SARS, một loại coronavirus 

khác xuất hiện lây nhiễm cho người, bắt nguồn loài từ cầy hương, trong khi MERS, một 

loại coronavirus khác lây nhiễm cho người, bắt nguồn từ lạc đà. 

Câu hỏi 3: CƠ CHẾ 2019-nCoV LÂY LAN NHƢ THẾ NÀO? 

Trả lời: Vi-rút này ban đầu xuất hiện từ nguồn động vật nhưng có khả năng lây lan 

từ người sang người. Điều quan trọng cần lưu ý là sự lây lan từ người sang người có thể 

xảy ra liên tục. Ở người, virus lây từ người này sang người kia thông qua tiếp xúc với 



 

 

dịch cơ thể của người bệnh. Tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus, việc ho, hắt 

hơi hay bắt tay có thể khiến người xung quanh bị phơi nhiễm. 

Virus cũng có thể bị lây từ việc ai đó chạm tay vào một vật mà người bệnh chạm 

vào, sau đó đưa lên miệng, mũi, mắt họ. Những người chăm sóc bệnh nhân cũng có thể 

bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh. 

Câu hỏi 4: 2019-nCoV CÓ GIỐNG VỚI VI RÖT MERS-CoV HOẶC SARS 

KHÔNG? 

Trả lời: Không. Coronavirus là một họ virus lớn, một số virus gây bệnh ở người và 

virus lây truyền giữa các loài động vật, bao gồm lạc đà, mèo và dơi. 2019- nCoV mới 

xuất hiện gần đây không giống với coronavirus gây ra Hội chứng hô hấp Trung Đông 

(MERS) hoặc coronavirus gây ra Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS). Tuy nhiên, 

các phân tích di truyền cho thấy virus này xuất hiện từ một loại virus liên quan đến 

SARS. Hiện nay, những cuộc điều tra đang diễn ra để tìm hiểu thêm. 

CÁCH PHÕNG NGỪA BỆNH 

Câu hỏi 5: LÀM THẾ NÀO GIÖP TÔI CÓ THỂ BẢO VỆ BẢN THÂN? 

Trả lời: Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng chủ động thực hiện tốt các 

biện pháp sau: 

- Tránh đi lại, du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở. Đến ngay cơ sở y tế khi có 

triệu chứng nghi ngờ. Đồng thời, chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế. 

- Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh 

chạm tay vào mắt, mũi, miệng. 

- Khi ho, hắt hơi hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau khi sử 

dụng khăn giấy bỏ vào thùng rác rồi rửa tay sạch sẽ. 

- Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch cần thông báo ngay cho nhân viên 

hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. 

- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín. 

- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc gần với các động vật nuôi 

hoặc hoang dã. 



 

 

- Đeo khẩu trang khi đi đến chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu 

chứng bệnh. 

- Những người từ Trung Quốc trở về Việt Nam cần tự cách ly tại nhà và theo dõi 

sức khỏe trong vòng 14 ngày. Cần khai báo với cơ quan sở tại nơi gần nhất để được hỗ 

trợ khi cần thiết. 

- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông  báo  ngay 

đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Khi đến cần gọi điện 

trước để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây 

để có biện pháp hỗ trợ. Những người đến Trung Quốc 

- Nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất, không nên đến Trung Quốc 

trong dịp này. 

- Trường hợp bắt buộc, phải hạn chế ra khỏi nhà, thường xuyên áp dụng các biện 

pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở 

y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Khi đến cần gọi điện trước  để 

thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có 

biện pháp hỗ trợ. 

Câu hỏi 6: TÔI PHẢI LÀM GÌ KHI CÓ LỊCH TRÌNH ĐI LẠI, DU LỊCH? 

Trả lời: 

1. Tránh đi lại, du lịch nếu bạn đang có các triệu chứng sốt, ho hoặc khó thở 

- Cần đến ngay cơ sở y tế khi có các triệu chứng kể trên. 

- Hãy chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế. 

2. Một số lưu ý để phòng, chống lây nhiễm nCoV 

- Tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt hay bị ho. 

- Rửa sạch tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch; hoặc các loại nước rửa 

tay có chứa cồn. 

- Tránh chạm tay vào mắt, mũi hay miệng 

3. Sử dụng khẩu trang y tế đúng cách 



 

 

- Khi ho hay hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau 

khi sử dụng khăn giấy, vứt khăn giấy vào thùng rác. Rửa sạch tay ngay lập tức. 

- Khi sử dụng khẩu trang, hãy chắc chắn rằng khẩu trang che kín miệng và mũi và 

tránh chạm vào khẩu trang khi đang sử dụng. 

- Nếu sử dụng các loại khẩu trang dùng 1 lần, sau khi sử dụng cần loại bỏ ngay lập 

tức vào thùng rác và rửa sạch tay sau khi bỏ khẩu trang. 

4. Chủ động tìm đến cơ sở y tế nếu bạn bị ốm 

- Nếu cảm thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch cần thông báo ngay cho nhân 

viên hàng không, đường sắt hoặc ô tô và tìm đến chăm sóc y tế càng sớm càng tốt 

- Hãy chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế 

- Lưu ý quan trọng để phòng, chống lây nhiễm nCoV. 

- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm được nấu chín và đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng 

- Tránh tiếp xúc quá gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã, dù là động vật 

sống, bị ốm hay đã chết. 

Câu hỏi 7: TÔI CÓ THỂ LIÊN HỆ THÔNG BÁO THÔNG TIN BẰNG 

CÁCH NÀO? 

Trả lời: Bộ Y tế công bố số điện thoại đường dây nóng cung cấp thông tin về bệnh 

Viêm đường hô hấp cấp do nCoV 2019: 19003228. Hoặc có thể liên hệ trực tiếp qua 

các đường dây nóng của các cơ sở y tế tại địa phương. 

THÔNG TIN VỀ BỆNH 

Câu hỏi 8: NHỮNG TRIỆU CHỨNG VÀ BIẾN CHỨNG 2019-nCoV CÓ 

THỂ GÂY RA LÀ GÌ? 

Trả lời: Theo báo cáo ở bệnh nhân mắc 2019-nCoV từ nhẹ đến nặng bao gồm các 

triệu: sốt, ho và khó thở. Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi 

tiếp xúc nguồn bệnh. Tới khi khởi phát, nCOV có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, 

suy hô hấp tiến triển và tử vong, đặc biệt ở những người có  bệnh  mạn tính, suy giảm 

miễn dịch. 



 

 

Câu hỏi 9: LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIỂM TRA MỘT NGƢỜI CÓ NHIỄM 

2019-nCoV HAY KHÔNG? 

Trả lời: Tại thời điểm này, các kiểm tra chẩn đoán chính xác 2019-nCoV chỉ có 

thể được tiến hành tại các cơ sở y tế được phép thực hiện xét nghiệm. Kỹ thuật xác định 

chủng 2019-nCov đó là kỹ thuật Real time RT - PCR với bệnh phẩm là dịch đường hô 

hấp, đờm, dịch nội khí quản được thu thập bằng tăm bông và bảo quản trong môi 

trường phù hợp. Trong trường hợp người mới nghi nhiễm virus Corona, các cơ sở y tế 

sẽ làm thủ tục lưu mẫu máu để chuyển đến các đơn vị được Bộ Y tế  cho phép khẳng 

định. 

Ngày 28/1/2020, Bộ Y tế đã có văn bản 362/BYT-KCB gửi Bệnh viện, Sở Y tế, y 

tế các bộ, ngành thực hiện việc tiếp nhận, thu dung, điều trị và quản lý người nghi ngờ 

mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona với phân tuyến 

khu vực cho các Bệnh viện, Viện cụ thể.  

Câu hỏi 10: CÁC CHUYÊN GIA Y TẾ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ VÀ CÁC 

CƠ SỞ Y TẾ CẦN LÀM GÌ? 

Trả lời: Về nguyên tắc điều trị bệnh, các ca bệnh nghi ngờ đều phải được khám ở 

khu riêng tại bệnh viện, được lấy bệnh phẩm đúng cách để làm xét nghiệm đặc hiệu để 

chẩn đoán xác định bệnh. Ca bệnh cần nhập viện theo dõi và cách ly hoàn toàn. Hiện 

nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin phòng bệnh vì vậy chủ yếu điều 

trị triệu chứng, phát hiện và xử trí kịp thời tình trạng suy hô hấp, suy thận và các tạng 

khác (nếu có). 

Ngày 16/1/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-BYT về việc ban 

hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới 

(nCoV) cho tất cả các cơ sở y tế trên toàn quốc. Xem thêm chi tiết tại: 

https://emoh.moh.gov.vn/publish/home?documentId=7773 
 

Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

 



 

 

 

 

THỂ LỆ 
Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam” 

(Ban hành kèm theo kế hoạch số: 108 - KH/HĐTN, ngày 30/12/2019 của BTV Huyện đoàn về 

việc tổ chức Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam”) 
 

I. ĐỐI TƢỢNG DỰ THI 

Tất cả đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là công dân huyện Phú Ninh, đang sinh 

sống, lao động, học tập trong và ngoài huyện có tuổi đời không quá 35 tuổi. 

II. THỜI GIAN VÀ NƠI NHẬN BÀI DỰ THI 

1. Thời gian 

- Thời gian triển khai: Từ tháng 02/2020 đến hết ngày 15/7/2020. 

- Thời gian nhận bài dự thi: Trước ngày 15/7/2020. 

- Tổng kết và trao giải Cuộc thi: Các bài dự thi xuất sắc sẽ được Ban tổ chức Cuộc 

thi trao giải tại Diễn đàn gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện và đảng viên trẻ, đoàn 

viên ưu tú với chủ đề “Tuổi trẻ Phú Ninh sắc son niềm tin với Đảng” và được truyền 

thông trên Website: tuoitrephuninh.net, các kênh thông tin, tuyên truyền chính thống 

của Đoàn. 

2. Địa điểm nhận bài dự thi: Văn phòng Huyện đoàn Phú Ninh, khối phố Tân 

Thịnh, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (Liên hệ Đ/c Phan Ngô 

Thanh Tài, số điện thoại: 0833.357.222). 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung: Bài viết dự thi có thể chọn một số nội dung trong các nội dung sau: 

- Nêu cảm nhận, tình cảm của cá nhân đảng viên trong giây phút vinh dự được 

đứng vào hàng ngũ của Đảng tại Lễ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 



 

 

- Chia sẻ lại những kỉ niệm trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở 

thành đảng viên ĐCS Việt Nam. 

- Xác định vai trò, nhiệm vụ tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đề xuất giải pháp 

của cá nhân đảng viên gắn với công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội hiện 

nay tại địa phương, đơn vị. Cảm nhận của đồng chí về những chủ trương, đường lối của 

Đảng có ảnh hưởng tích cực đến lĩnh vực, ngành mà đồng chí đang công tác, lao động 

và học tập; trên cơ sở đó đề xuất các ý tưởng, giải pháp để những chủ trương, đường lối 

đó ngày càng đi vào thực tế và mang lại hiệu quả cao hơn. 

2. Hình thức: 

- Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy; Khuyến khích 

các bài dự thi viết tay, rõ ràng, sạch đẹp, có tranh, ảnh minh họa, trang trí đẹp mắt và 

những tư liệu dẫn chứng có liên quan đến bài dự thi. 

- Bài dự thi có thể nhiều thể loại như bài cảm tưởng, văn xuôi, thơ,…, tối đa 

không quá 10 trang giấy A4.  

- Ngoài bài dự thi ghi rõ: Bài tham gia Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng 

sản Việt Nam”, kèm theo: Họ và tên, năm sinh, chức vụ, giới tính, dân tộc, tôn giáo, 

nghề nghiệp, đơn vị công tác, học tập, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên lạc. Mỗi thí 

sinh chỉ tham gia một bài dự thi. 

3. Lƣu ý 

- Bài dự thi đã gửi tham gia Cuộc thi sẽ không được trả lại và Ban tổ chức có 

quyền được sử dụng để tuyên truyền. 

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi không được gửi 

bài tham gia dự thi. 

- Bài dự thi phải gửi đúng thời gian quy định, Ban Tổ chức không chịu trách 

nhiệm nếu bài dự thi bị thất lạc trong quá trình gửi đến Ban Tổ chức. 

- Ban Tổ chức sẽ loại bài dự thi: 

+ Bài viết vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc thông tin không phù hợp sẽ 

bị loại bỏ mà không cần thông báo trước. 



 

 

+  Không chấp nhận các bài tham gia dự thi giống nhau, các bài lấy từ các trang 

mạng xã hội, các tác phẩm đã đạt giải ở các cuộc thi khác tương tự. 

 IV. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

1. Giải tập thể: 

Ban tổ chức sẽ trao các giải tập thể cho các đơn vị có số lượng thí sinh dự thi đông 

nhất và có kết quả cao trong Cuộc thi: 

+ 01 Giải Nhất: 1.000.000 đồng. 

+ 01 Giải Nhì: 500.000 đồng. 

+ 01 Giải Ba: 300.000 đồng. 

2. Giải các nhân: 

Ban tổ chức sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc 

tại Cuộc thi. Ngoài ra, tùy thuộc vào tình hình thực tế, sẽ xét giảm hoặc trao thêm một 

số giải thưởng phụ khác: 

+ 01 Giải Nhất: 1.500.000 đồng. 

+ 01 Giả Nhì: 1.000.000 đồng. 

+ 02 Giải Ba: 500.000 đồng. 

+ 03 Giải Khuyến khích: 300.000 đồng. 

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

- Thể lệ này có hiệu lực từ ngày ký ban hành kế hoạch. Sau khi có kết quả thi, Ban 

Tổ chức sẽ thông báo kết quả các thí sinh đạt giải cho các cơ sở Đoàn, hội trực thuộc để 

thông báo đến thí sinh hoặc đăng tải trên các kênh thông tin của Đoàn. Nếu thí sinh có 

khiếu nại về kết quả thi (chỉ được khiếu nại sau 05 ngày công bố kết quả), đề nghị 

khiếu nại đến Ban Tổ chức Cuộc thi thông qua các cơ sở Đoàn trực thuộc (nơi thí sinh 

nộp bài dự thi) để giải quyết./. 

 


