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Câu chuyện đạo đức ăn cơm
Một chiến sĩ bảo vệ Bác - sau này được
phong quân hàm cấp tướng - có lần nói rằng:
"Bác thường dạy quân dân ta "Cần, kiệm, liêm,
chính, chí công, vô tư", Bác dạy phải làm gương
trước. Bác dạy phải nêu cao đạo đức cách mạng.
Có cán bộ nghĩ rằng "đạo đức" cách mạng là để
áp dụng trong công tác thôi. Bản thân tôi, được
gần Bác thấy ngay trong khi ăn cơm. Bác cũng
đã dạy cho chúng tôi thế nào là "đạo đức".
Thứ nhất, Bác không bao giờ đòi hỏi là Chủ tịch nước phải được ăn thứ này, thứ
kia. Kháng chiến gian khổ đã đành là Bác sống như một người bình thường, khi hoà
bình lập lại có điều kiện Bác cũng không muốn coi mình là vua có gì ngon, lạ, là cống,
hiến.
Thứ hai, món ăn của Bác rất giản dị, toàn các món dân tộc, tương cà, cá
kho....thường là chỉ 3 món trong đó có bát canh, khá hơn là 4, 5 món thôi...
Thứ ba, Bác thường bảo chúng tôi, ăn món gì cho hết món ấy, không đụng đĩa
vào các món khác. Gắp thức ăn phải cho có ý. Cắt miếng bơ cũng phải cho vuông vức.
Nhớ lần đi khu 4, đồng chí bí thư và chủ tịch Quảng Bình ăn cơm với Bác, trong mâm
có một bát mắm Nghệ hơi nhiều. Bác dùng bữa xong trước, ngồi bên mâm cơm. Hai
cán bộ tỉnh ăn tiếp rồi buông đũa. Bác nhìn bát mắm nói:
- Hai chú xẻ bát mắm ra, cho cơm thêm vào ăn cho hết.
Hai quan đầu tỉnh đành phải ăn tiếp vừa no, vừa mặn.... Chiều hôm đó, hai đồng
chí đưa Bác đi thăm bờ biển, trời nắng, ăn mặn nên khát nước quá.
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Lần khác, một cán bộ ngoại giao cao cấp người Hà Tĩnh được ăn cơm với Bác, đã
gắp mấy cọng rau muống cuối cùng vào bát tương ăn hết. Tưởng là đã hoàn thành
nhiệm vụ nào ngờ Bác lại nói:
- Tương Nghệ đồng bào cho Bác, ngon lắm. Cháu cho thêm ít cơm vào bát, quẹt
cho hết....
Thứ tư, có món gì ngon không bao giờ Bác ăn một mình, Bác sẻ cho người này,
người kia rồi sau cùng mới đến phần mình, thường là phần ít nhất. Ăn xong thu xếp bát
đũa gọn gàng, để đỡ vất vả cho người phục vụ.
Thứ năm, tôi có cảm giác là đôi khi ăn cơm có những giây phút Bác cầm đôi đũa,
nâng bát cơm. Bác như tư lự về điều gì đó. Tưởng như Bác nghĩ đến đồng bào, cụ già,
em bé đói rách ở đâu đâu. Tưởng như Bác nhớ lại những ngày lao động ở xứ người
kiếm từng mẩu bánh để ăn, để uống, để làm cách mạng... Hay là Bác lại nghĩ đến những
lần tù đày không có gì ăn. Thật khó hiểu mà càng khó hiểu, tôi lại càng thương Bác quá,
thương quá. Bây giờ vào những bữa tiệc cao lương, mỹ vị, rượu bia thức ăn bày la liệt,
quái lạ tôi lại nhớ đến Bác rồi... có ăn cũng chẳng thấy ngon như khi xưa ngồi vào mâm
cơm đạm bạc với Bác.
Liên hệ bản thân và bài học rút ra: Mỗi khi nghĩ về Bác là chúng ta nghĩ đến
một nhân cách vĩ đại ở Hồ Chủ Tịch, đó là một sự thống nhất giữa tư tưởng và hành
động, sự thống nhất giữa hoạt động và nhân cách chính trị với thái độ rất giản dị, khiêm
tốn, cần kiệm. Do đó, dù chúng ta là ai, đã và đang làm công việc gì, chúng ta cần sống
giản dị, sống có chuẩn mực đạo đức, tiết kiệm và nhất là khi chúng ta là một người cán
bộ Đoàn thì những chuẩn mực ấy lại càng được rèn luyện hơn nữa. Có được như vậy,
chúng ta sẽ có được nhân cách, tiết kiệm được thời gian và những việc nhỏ nhất giúp
ích cho đơn vị của mình.

TRUYỀN THỐNG

25-4-1976: Ngày tổng tuyển cử bầu quốc hội chung của cả nước
Ngày 25-4-1976, nhân dân khắp hai miền Bắc – Nam nô nức tham gia Tổng
tuyển cử bầu Quốc hội. Đây là lần thứ hai cuộc Tổng tuyển cử được tổ chức trên phạm
vi cả nước, sau lần đầu tổ chức từ ngày 6-1-1946. Hơn 23 triệu cử tri (98.8% tổng số cử
tri) đi bầu và đã bầu ra 492 đại biểu. Kết quả của Tổng tuyển cử là một thắng lợi có ý
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nghĩa quyết định trên con đường tiến tới hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà
nước.
Ngày 24-6-1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất, được gọi là Quốc hội
khóa VI với ý nghĩa kế tục sự nghiệp của 5 khóa Quốc hội trước, họp kỳ đầu tiên tại Hà
Nội. Quốc hội quyết định đặt tên nước Việt Nam thống nhất là Công hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, thông qua chính sách đối nội, đối ngoại, bầu các cơ quan, chức vụ lãnh
đạo cao nhất của Nhà nước, quy định các nguyên tắc xây dựng bộ máy chính quyền các
cấp, quy định quốc kỳ, quốc ca, bầu Ủy ban dự thảo Hiến pháp. Với kết quả của kỳ họp
thứ nhất Quốc hội khóa VI, công việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước đã hoàn
thành, đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu tất yếu khách
quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam, tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản
để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, tập trung cho công cuộc xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc thống nhất, mở ra khả năng to lớn để phát triển quan hệ với các nước trên
thế giới.
Những thành quả bước đầu trong sự nghiệp thống nhất đất nước năm đầu tiên sau hòa
bình đã cho phép hai miền cùng bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm trên phạm vi cả
nước.
------------------27-4-1998: Kỷ niệm ngày mất cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
Đồng chí Nguyễn Văn Linh, tên thật là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 01/7/1915
trong một gia đình công chức tại xã Giai Phạm, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên.
Năm 1929, tham gia Học sinh đoàn do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
lãnh đạo.
Ngày 01/5/1930, bị địch bắt, kết án tù chung thân và đày đi Côn
Đảo.
Năm 1936, do thắng lơi của Mặt trận Bình dân Pháp, đồng chí
được trả tự do, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, tham
gia hoạt động trong công nhân lao động ở Hải Phòng, Hà Nội. Năm
1939, Đảng điều động vào công tác ở Sài Gòn, tham gia Ban Chấp
hành Đảng bộ Thành phố. Cuối năm 1939, ông được phân công tham
gia lập lại Xứ uỷ Trung kỳ. Đầu năm 1941, bị địch bắt ở Vinh, rồi bị
đưa về Sài Gòn xử án 5 năm tù và đày ra Côn Đảo lần thứ hai.
Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí được đón về Nam Bộ
hoạt động ở miền Tây, sau đó lên Sài Gòn - Chợ Lớn trực tiếp lãnh đạo kháng chiến với
các chức vụ Bí thư Thành uỷ, Bí thư Đặc khu uỷ Sài Gòn - Gia Định.
Năm 1947, đồng chí được bầu vào Xứ uỷ Nam Bộ. Năm 1949, đồng chí tham gia
Thường vụ Xứ uỷ Nam Bộ. Từ 1957 đến 1960, đồng chí là quyền Bí thư Xứ uỷ Nam
Bộ. Năm 1960, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, đồng chí được bầu vào Ban Chấp
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hành Trung ương Đảng, được Trung ương chỉ định làm Bí thư Trung ương Cục và sau
đó là Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam.
Năm 1960, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, được bầu vào Ban Chấp hành
Trung ương Đảng, được Trung ương chỉ định làm Bí thư Trung ương Cục và sau đó là
Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Năm 1976, đồng chí là Bí thư Thành uỷ Thành
phố Hồ Chí Minh.
Tháng 12/1976, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, đồng chí được bầu lại vào
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí
thư Trung ương Đảng, được phân công giữ các chức vụ Trưởng ban Cải tạo xã hội chủ
nghĩa của Trung ương, Trưởng ban Dân vận Mặt trận Trung ương, Chủ tịch Tổng Công
đoàn Việt Nam đến năm 1980. Sau đó, được phân công theo dõi thực hiện Nghị quyết
của Đảng và Chính phủ ở các tỉnh miền Nam.
Tháng 12/1981, đồng chí làm Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng
3/1982, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp
hành Trung ương Đảng. Tháng 6/1985, tại Hội nghị Trung ương 8, đồng chí được bầu
vào Bộ Chính trị, làm Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.
Tháng 6/1986, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, và được phân công
Thường trực Ban Bí thư.
Tháng 12/1986, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, đồng chí được bầu vào
Ban Chấp hành Trung ương và được Trung ương bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây nước ta bắt đầu bước vào thời kỳ Đổi
mới .
Năm 1987, đồng chí kiêm chức Bí thư Đảng uỷ Quân sự Trung ương. Tháng
6/1987, đồng chí được bầu làm Đại biểu Quốc hội khoá VIII. Tháng 6/1991, tại Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ VII, đồng chí được cử làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương
Đảng. Tháng 6/1996, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, được cử lại làm Cố vấn
Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã trải qua biết
bao gian khổ về vật chất và tinh thần, bình tĩnh trước mọi hiểm nguy và biến cố, có
niềm tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, có tầm nhìn chiếc lược và tình
thương yêu đồng bào, đồng chí sâu sắc. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là nhà lãnh đạo
uy tín của dân tộc, có đóng góp to lớn cho cách mạng Việt Nam, đặc biệt tiêu biểu cho ý
chí và nguyện vọng trong công cuộc đổi mới của toàn Đảng và toàn dân ta. Cuộc đời
và sự nghiệp của đồng chí mãi là tấm gương sáng cho nhân dân noi theo.
Với những đóng góp to lớn cho đất nước, Đồng chí đã được Nhà nước tặng
thưởng Huân chương Sao vàng và nhiều Huân, Huy chương và các phần thưởng cao
quý khác. Đồng chí Nguyễn Văn Linh mất ngày 27/4/1998 tại Thành phố Hồ Chí Minh,
thọ 83 tuổi.
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30-4-1975: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Sau một tháng tiến công và nổi dậy, quân dân ta đã giành toàn thắng trong 2
chiến dịch Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng, giải phóng hơn nữa đất đai và nử số dân
toàn miền Nam,chiếm giữ một khối lượng lớn vật chất trang bị phương tiện chiến tranh.
Các lực lượng vũ trang của ta trưởng thành nhanh chóng.
Nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 25/3/1975 đã quyết định chuẩn bị chiến dịch
giải phóng Sài Gòn mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh.
Ngày 9/4 quân ta tiến công Xuân Lộc, một căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch
bảo vệ Sài Gòn từ phía Đông. Tại đây đã diễn ra những trận chiến đấu ác liệt. Ngày
16/4 quân ta phá vỡ tuyến phòng thủ của địch ở Phan Rang. Ngày 21/4 toàn bộ quân
địch ở Xuân Lộc tháo chạy. Cũng ngày này Nguyễn Văn Thiệu đã tuyên bố từ chức
Tổng thống.
17 giờ ngày 26/4 quân ta được lệnh nổ súng mở đầu chiến dịch. Tất cả 5 cánh quân từ
các hướng vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch tiến vào Sài Gòn.
Đêm 28 rạng sáng 29/4 tất cả các cánh quân của ta được lệnh đồng loạt tổng công
kích vào trung tâm thành phố, đánh chiếm tất cả các cơ quan đầu não của địch.
9 giờ 30 phút ngày 30/4 Dương Văn Minh vừa lên làm Tổng thống đã kêu gọi
“ngừng bắn để điều đình giao chính quyền” nhằm cứu quân nguỵ khỏi sụp đổ.
10giờ 45 phút ngày 30/4 xe tăng của ta tiến thẳng vào dinh Tổng thống nguỵ
(dinh Độc Lập), bắt sống toàn bộ ngụy quyền Trung ương. Dương Văn Minh tuyên bố
đầu hàng không điều kiện. 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc
phủ tổng thống ngụy, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Miền
Nam được giải phóng, đất nước hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối.
--------------------------------Ngày Quốc tế lao động 1-5: Lịch sử và ý nghĩa
Ngày Quốc tế lao động, ngày hội của những người lao động toàn thế giới, được
tổ chức vào 1-5 hàng năm.
Trong cuộc đấu tranh giữa tư bản và lao động, vấn đề thời gian lao động có ý
nghĩa quan trọng. Ngay sau khi thành lập Quốc tế I năm 1864, Mác coi việc rút ngắn
thời gian lao động là nhiệm vụ đấu tranh của giai cấp vô sản. Tại Đại hội I Quốc tế I
họp tại Giơ-ne-vơ tháng 9-1866 vấn đề đấu tranh cho ngày làm việc 8 giờ được coi là
nhiệm vụ trước mắt. Khẩu hiệu ngày làm 8 giờ sớm xuất hiện trong một số nơi của
nước Anh – nước có nền công nghiệp phát triển sớm nhất. Yêu sách này dần lan sang
các nước khác.
Phong trào đòi làm việc 8 giờ phát triển mạnh ở nước Mỹ từ năm 1827 đi đôi với
sự nảy nở và phát triển phong trào Công đoàn. Năm 1868, giới cầm quyền Mỹ buộc
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phải thông qua đạo luật ấn định ngày làm 8 giờ trong các cơ quan, xí nghiệp thuộc
Chính phủ. Nhưng xí nghiệp tư nhân vẫn giữ ngày làm việc từ 11 đến 12 giờ.
Tháng 4-1884 tại thành phố công nghiệp lớn Si-ca-gô, Đại hội Liên đoàn lao
động Mỹ thông qua Nghị quyết nêu rõ: từ ngày 1-5-1886 ngày lao động của tất cả công
nhân sẽ là 8 giờ.
Ngày 1-5-1886, công nhân toàn thành phố Si-ca-gô tiến hành bãi công, 40 nghìn
người không đến nhà máy. Họ tổ chức mittinh, biểu tình trên thành phố với biểu ngữ
“Từ hôm nay không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ
làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ học tập”, cuộc đấu tranh lôi cuốn ngày càng đông người
tham gia. Cùng ngày đó, các Trung tâm công nghiệp ở nước Mỹ đã nổ ra 5.000 cuộc bãi
công với 340 nghìn công nhân tham gia. Ở một số nơi như Niu-Oóc, Pi-Xbớc, Ban-timo, Oa-sinh-tơn… có khoảng 12 vạn rưỡi công nhân giành được quyền làm việc 8 giờ
một ngày, khẩu hiệu “Ngày làm việc 8 giờ” trở thành tiếng nói chung của toàn thể giai
cấp công nhân. Ở nhiều nơi cảnh sát đã đàn áp các cuộc biểu tình, đặc biệt ở thành phố
Si-ca-gô cảnh sát đã tàn sát đẫm máu cuộc đấu tranh, làm hơn một trăm người chết,
nhiều thủ lĩnh Công đoàn bị bắt và bị kết án tử hình.
Mặc dù cuộc bãi công ở Si-ca-gô bị trấn áp, nhưng khí phách anh hùng của công
nhân và yêu cầu thiết thực của cuộc đấu tranh đã gây chấn động lớn trong giai cấp công
nhân thế giới; công nhân nhiều nước đã đồng tình và hưởng ứng yêu sách của công
nhân Si-ca-gô. Vì thế tại Đại hội thành lập Quốc tế II do Ph.Ăng-ghen lãnh đạo họp
ngày 14-7-1889, Đại biểu của giai cấp công nhân thông qua Nghị quyết lấy ngày 1-5
hàng năm làm ngày đoàn kết đấu tranh của giai cấp vô sản toàn thế giới.
Thực hiện Nghị quyết trên, năm 1890 lần đầu tiên ngày Quốc tế lao động 1-5
được tổ chức trên quy mô thế giới.
Ngày 1-5 ở các nước xã hội chủ nghĩa, đã coi là ngày mừng thắng lợi đã đạt
được, nêu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mới và biểu lộ tình đoàn kết với những người
lao động các nước khác. Ở các nước thuộc hệ thống tư bản chủ nghĩa, ngày 1-5 là ngày
biểu dương cho lực lượng lao động, đấu tranh cho hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội.
Ở Việt Nam, sau khi Đảng cộng sản Đông Dương ra đời (1930), giai cấp công
nhân Việt Nam cũng lấy ngày 1-5 là ngày đoàn kết đấu tranh của mình. Cuộc đấu tranh
ngày 1-5-1930 là một bước ngoặt của cao trào cách mạng 1930 – 1931, từ thành thị đến
nông thôn, từ Bắc đến Nam nhiều nơi treo cờ Đảng, tổ chức mittinh, tuần hành thị uy,
lần đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng và hướng dẫn vận động của Công hội, công
nhân ta biểu tình kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1-5 đấu tranh đòi quyền lợi, tỏ tình
đoàn kết với công nhân lao động thế giới.
Trong thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám việc kỷ niệm ngày Quốc tế lao động
1-5 phần nhiều phải tổ chức bí mật bằng hình thức treo cờ, rải truyền đơn. Năm 1936,
do thắng lợi của Mặt trận bình dân Pháp và Mặt trận dân chủ Đông Dương, ngày Quốc
tế lao động lần đầu tiên được tổ chức công khai tại Hà Nội, thu hút đông đảo các tầng
lớp nhân dân tham gia.
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Ngày nay, ngày Quốc tế lao động là ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân
lao động nước ta, ngày đoàn kết giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế
giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Nguồn: lichsuvietnam.vn
Nguồn: lichsuvietnam.vn

CÁC CHỦ TRƯƠNG
CHÍNH SÁCH MỚI TRONG THÁNG 3

Trong tài liệu sinh hoạt chi đoàn số tháng 3/2017, chúng tôi xin gửi đến các bạn
đoàn viên thanh niên, các tổ chức Đoàn thông tin Quyết định số 329/QĐ-TTg về việc
Phấn đấu đến 2020: trung bình mỗi người đọc 04 cuốn sách/năm, cụ thể như sau:
Theo đó, phấn đấu tăng cường hoạt động thư viện, xuất bản đến năm 2020 sẽ đạt
- Trung bình mỗi người dân đọc 04 cuốn sách/năm;
Mức hưởng thụ bình quân sách là 05 bản/người dân và đạt 01 bản sách/người dân
trong hệ thống thư viện công cộng;
- Số lượng người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 300.000.000
lượt/năm;
- 100% cơ sở giáo dục ở các cấp bậc, cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp
(50% cơ sở giáo dục bậc phổ thông có thư viện đạt chuẩn);
90% thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp đủ khả năng phục vụ cho mọi
đối tượng (trong đó có bộ phận phục vụ thiếu nhi và người khuyết tật);
80% thư viện của các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học có đủ vốn tài liệu
chuyên sâu.
Quyết định 329/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2017.

SỔ TAY NGHIỆP VỤ

Quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam
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I. QUY TRÌNH GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ KẾT NẠP ĐẢNG CỦA
CÁC CẤP BỘ ĐOÀN:
1. Bước 1: Bình chọn, công nhận đoàn viên ưu tú từ đoàn viên xuất sắc.
- Chi đoàn tổ chức phân loại đoàn viên định kỳ hàng năm theo hướng dẫn của
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, đoàn cấp trên trực tiếp (phân loại đoàn viên được gắn với
đăng ký rèn luyện đoàn viên hàng năm).
- Ban chấp hành cơ sở Đoàn (đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở) dựa trên kết quả phân
loại đoàn viên của chi đoàn, hướng dẫn cho đoàn viên xuất sắc viết bài cảm nhận về
Đảng, về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bài viết cần thể hiện rõ nhận thức, suy
nghĩ, tình cảm, trách nhiệm của đoàn viên đối với Đảng và việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Ban chấp hành (BCH) cơ sở Đoàn nhận xét, đánh giá kết quả từng bài viết. Trên
cơ sở đánh giá nhận thức về Đảng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua bài viết;
ý kiến sơ bộ của cấp ủy cơ sở về lịch sử chính trị của đoàn viên xuất sắc, BCH cơ sở
Đoàn họp xét và bình chọn đoàn viên ưu tú.
- BCH cơ sở Đoàn thông báo công nhận kết quả bình chọn đến chi đoàn nơi đoàn
viên ưu tú đang sinh hoạt; báo cáo danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng gắn với các
cuộc gặp gỡ, trao đổi với cấp ủy (Danh sách được tổng hợp theo mẫu 1a và sơ lược quá
trình phấn đấu của từng đoàn viên ưu tú theo mẫu 1b).
*Lưu ý:
- Đối với đoàn khoa của các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Tỉnh thì được
thực hiện các bước bình chọn đoàn viên ưu tú tương đương như cơ sở Đoàn.
- Đoàn viên ưu tú của năm hiện tại phải là đoàn viên xuất sắc của năm trước
(hoặc năm học trước) liền kề.
- Việc báo cáo, trao danh sách đoàn viên ưu tú sang Đảng cần kịp thời, được thực
hiện gắn với các ngày lễ lớn trong năm (dịp 3/2, 26/3, 30/4, 2/9,..) .
- Trường hợp những đoàn viên ưu tú được công nhận đã hơn 2 năm, BCH cơ sở
Đoàn cần trao đổi với cấp ủy để nắm rõ nguyên nhân đoàn viên ưu tú chưa được công
nhận là cảm tình đảng để có biện pháp bồi dưỡng, giúp đỡ phù hợp.
2. Bước 2: Bồi dưỡng, hướng dẫn đoàn viên ưu tú phấn đấu rèn luyện.
- BCH cơ sở Đoàn giao nhiệm vụ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho đoàn viên ưu tú
thử thách; theo dõi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua hoạt động tại chi
đoàn, cơ sở Đoàn;
- Phân công đoàn viên là đảng viên đang tham gia sinh hoạt đoàn (hoặc cán bộ
Đoàn nếu không có đảng viên) phụ trách, giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu, rèn luyện;
- Định kỳ 3 tháng/lần, BCH cơ sở Đoàn nhận xét kết quả phấn đấu, rèn luyện của
đoàn viên ưu tú (đã được chi bộ công nhận là cảm tình Đảng), báo cáo với cấp ủy trên
các mặt: phẩm chất chính trị; đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng.
*Lưu ý:
- Nếu đoàn viên ưu tú thay đổi, chuyển nơi học tập, lao động thì BCH cơ sở Đoàn
có trách nhiệm chuyển sinh hoạt (giao hồ sơ đoàn viên có nhận xét, đánh giá) và đề
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nghị cấp ủy cùng cấp chuyển hồ sơ cảm tình đảng về đơn vị mới (tổ chức Đảng và tổ
chức Đoàn) để tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ.
- Nếu đoàn viên ưu tú trưởng thành Đoàn thì tổ chức lễ trưởng thành; BCH cơ sở
Đoàn giới thiệu, thông tin với cấp ủy và đoàn thể nơi đoàn viên đang lao động, học tập
để có hướng tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng.
3. Bước 3: Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào đảng.
Trên cơ sở kết quả phấn đấu, rèn luyện của đoàn viên ưu tú, căn cứ ý kiến của
cấp ủy cơ sở về việc phát triển đảng viên mới, BCH cơ sở Đoàn tiến hành thực hiện thủ
tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp:
- BCH chi đoàn nơi đoàn viên ưu tú đang sinh hoạt trao đổi với đảng viên đang
tham gia sinh hoạt đoàn (hoặc cán bộ Đoàn ) phụ trách, giúp đỡ đoàn viên để thống nhất
nhận xét đánh giá và tổ chức họp xét và biểu quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng. BCH
chi đoàn lập nghị quyết đề nghị gửi về chi bộ và BCH cơ sở Đoàn
- BCH cơ sở Đoàn họp xét và ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.
BCH cơ sở Đoàn gửi nghị quyết kèm với nghị quyết đề nghị của chi đoàn cho cấp ủy cơ
sở.
*Lưu ý:
- Đối với đoàn khoa của các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Tỉnh thì BCH
đoàn khoa tiếp tục xét và ra nghị quyết đề nghị gửi về cấp ủy và BCH Đoàn trường; sau
đó BCH Đoàn trường họp xét và ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng
- Đơn vị có tổ chức chi đoàn cơ sở, thì tổ chức hội nghị chi đoàn và ra nghị quyết
giới thiệu; BCH chi đoàn cơ sở lập nghị quyết đề nghị gửi về cấp ủy cơ sở.
- Những tổ chức cơ sở Đoàn lớn, hoạt động trên địa bàn rộng, nếu được cấp ủy cơ
sở đồng ý và BCH đoàn cơ sở ủy quyền, thì Ban thường vụ đoàn cơ sở được ra nghị
quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.
- Nghị quyết của chi đoàn, BCH cơ sở Đoàn được biểu quyết theo quy định của
Điều lệ Đoàn.
- Quá 12 tháng, kể từ khi lập hồ sơ đề nghị xét kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng
mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp được thì phải làm lại nghị quyết của BCH chi
đoàn, cơ sở Đoàn.
4. Bước 4: Theo dõi quá trình phấn đấu của đảng viên dự bị.
- Nếu còn trong độ tuổi đoàn, đảng viên dự bị phải gương mẫu tham gia sinh hoạt
đoàn. Khi hết thời gian dự bị, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm; nội dung kiểm
điểm phải nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp
khắc phục khuyết điểm, tồn tại (trong đó có nhiệm vụ của người đoàn viên).
- Ban chấp hành chi đoàn họp góp ý cho quá trình phấn đấu của đảng viên dự bị;
lập biên bản và văn bản đề nghị gửi về chi bộ và ban chấp hành cơ sở Đoàn.
II. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, BỒI DƯỠNG VÀ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN
ƯU TÚ VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG:
1. Bước 1: Tạo nguồn kết nạp đảng viên.
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- Chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể tạo nguồn kết nạp đảng viên cho từng năm và
cả nhiệm kỳ; chỉ đạo tổ chức đoàn thanh niên bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho
chi bộ;
- Tiếp nhận danh sách đoàn viên ưu tú do Ban chấp hành cơ sở đoàn, chi đoàn
(thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ) giới thiệu; xét đưa những đoàn viên ưu tú vào danh
sách cảm tình Đảng, đồng thời có nghị quyết công nhận danh sách đó.
- Chi bộ phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đoàn viên ưu tú là cảm tình
Đảng (gọi tắt là cảm tình đảng) phấn đấu vào Đảng. Định kỳ đảng viên được phân công
có trách nhiệm báo cáo với chi bộ, trao đổi với BCH cơ sở đoàn về quá trình phấn đấu,
rèn luyện của cảm tình đảng.
2. Bước 2: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
Trên cơ sở danh sách cảm tình Đảng; cấp ủy cơ sở xem xét cử cảm tình Đảng đi
học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (trong trường hợp đảng bộ cơ sở thì phải được
chi bộ trực thuộc nhất trí đề nghị).
3. Bước 3: Kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng.
- Định kỳ 6 tháng, chi bộ có nhận xét, đánh giá của chi bộ về ưu điểm và hạn chế
của cảm tình Đảng (thông tin cho cảm tình Đảng và BCH cơ sở Đoàn biết) trên các mặt:
nhận thức chính trị; năng lực chuyên môn, kết quả học tập – lao động; đạo đức, lối
sống; tham gia sinh hoạt đoàn thể và tự rèn luyện (Mẫu 4).
- Đảng viên được phân công giúp đỡ có trách nhiệm trao đổi, thông báo nhận xét
của chi bộ cho cảm tình đảng. Đối với những cảm tình đảng còn có mặt hạn chế, đảng
viên được phân công có trách nhiệm giúp đỡ khắc phục, tiếp tục phấn đấu.
- Những trường hợp cảm tình Đảng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có kết quả phấn
đấu tốt, thì chi bộ xét, tiến hành các thủ tục kết nạp; chi ủy chỉ đạo các tổ chức quần
chúng thực hiện các thủ tục theo quy định, chỉ đạo việc hướng dẫn cảm tình Đảng thực
hiện các thủ tục xin vào Đảng.
- Đưa những cảm tình Đảng thiếu ý thức phấn đấu khỏi danh sách cảm tình đảng
(thông báo cho BCH cơ sở Đoàn giới thiệu biết); bổ sung những đoàn viên ưu tú mới
vào danh sách cảm tình Đảng (Quy trình bước 1);
- Chi bộ hoàn tất thủ tục, ra nghị quyết kết nạp Đảng cho cảm tình Đảng. Chi ủy,
cấp ủy cơ sở thực hiện quy trình xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ theo quy
trình của Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW và Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW của Ban Tổ
chức Trung ương.
III. KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:
1. Trường hợp học sinh, sinh viên học tập trung ở trường từ 12 tháng trở
lên; người lao động làm hợp đồng từ 12 tháng trở lên tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn
vị sự nghiệp là đoàn viên thì phải chuyển sinh hoạt đoàn về nơi học tập hoặc nơi công
tác; việc xét kết nạp Đảng do tổ chức Đảng tại nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp, đơn
vị sự nghiệp nơi người đó học tập, công tác xem xét, kết nạp.

10

Nếu dưới 12 tháng thì sẽ do tổ chức đảng nơi cư trú xem xét kết nạp; trước khi
làm thủ tục xem xét kết nạp phải lấy ý kiến nhận xét của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị
sự nghiệp nơi người đó học tập, công tác.
Người đã tốt nghiệp ra trường về địa phương chờ việc làm thì tổ chức đảng địa
phương xem xét kết nạp.
2. Việc xem xét kết nạp Đảng đối với những đoàn viên ưu tú ở các doanh
nghiệp khu vực ngoài nhà nước chưa có tổ chức Đảng:
Trong các doanh nghiệp có thành lập tổ chức cơ sở Đoàn thì thực hiện quy trình
giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng kết nạp như hướng dẫn trên đây. Ban chấp hành cơ
sở Đoàn có trách nhiệm chủ động phối hợp cùng với cấp ủy có trách nhiệm để thực hiện
công tác phát triển Đảng.
2.1- Các doanh nghiệp ở bên ngoài các khu công nghiệp:
Tùy tình hình thực tế ở địa phương, cấp ủy huyện - thị xem xét phân công cho tổ
chức Đảng phù hợp làm công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp ở địa bàn (Đảng
ủy cấp xã, chi bộ các cơ quan Liên Đoàn Lao động, Đoàn thanh niên cấp huyện,…). Tổ
chức Đảng có trách nhiệm chỉ đạo hoặc trao đổi, phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên,
Công đoàn tại doanh nghiệp để giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng.
Thông qua Ban tổ chức Đề án “Đoàn kết, tập hợp Thanh niên công nhân Bình
Dương giai đoạn 2011 – 2015”, Ban thường vụ cấp huyện Đoàn có trách nhiệm hướng
dẫn từng cơ sở Đoàn thực hiện quy trình giới thiệu, kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng
cho tổ chức Đảng được phân công.
2.2- Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp:
Ở các doanh nghiệp có tổ chức Đoàn nhưng chưa có tổ chức Đảng hoặc tại các
“Cơ sở Đoàn lưu động” của khu công nghiệp (đoàn viên đang làm việc tại các doanh
nghiệp khác nhau sinh hoạt chung ở cơ sở Đoàn), Ban thường vụ Đoàn Khối tham mưu
cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp hướng dẫn, chỉ đạo, phân công tổ chức Đảng phụ
trách từng cơ sở Đoàn cụ thể thực hiện quy trình giới thiệu, kết nạp đoàn viên ưu tú vào
Đảng.
3. Việc xem xét kết nạp Đảng đối với những đoàn viên ưu tú cư trú tại các
khu nhà trọ, ký túc xá công nhân, khu nhà ở xã hội:
Đối với các đoàn viên đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước nhưng
nơi đây chưa có tổ chức Đảng hoặc đoàn viên làm việc mà hợp đồng lao động dưới 12
tháng thì có thể xem xét kết nạp đoàn viên vào Đảng tại nơi cư trú (đã tạm trú ổn định
từ 12 tháng trở lên) theo quy trình sau:
- Cấp ủy xã, phường, thị trấn phân công, bố trí đảng viên làm công tác phát triển
Đảng ở những chi đoàn trên. Đảng viên được phân công có trách nhiệm phối hợp cùng
tổ chức Đoàn thanh niên thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên theo các quy trình nêu
trên.
4. Việc xem xét kết nạp Đảng đối với những đoàn viên ưu tú học tập trong
trường trung học phổ thông (THPT), trung cấp (chuyên nghiệp, nghề):
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BCH cơ sở Đoàn có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ các đoàn viên có thành tích
học tập và hoạt động Đoàn nổi bật, thực hiện quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho
cấp ủy nhà trường (nếu trường không có tổ chức Đảng thì báo cáo với cấp ủy địa
phương).
Cấp ủy nhà trường có trách nhiệm chủ động thực hiện quy trình kết nạp kịp thời;
cần hoàn tất các thủ tục cần thiết trước ngày học sinh thi tốt nghiệp (ít nhất 1 tháng).
Khi có kết quả thi tốt nghiệp, thi đại học, cấp ủy xem xét kết nạp từng trường hợp cụ
thể. Khi cấp ủy cơ sở ra nghị quyết đề nghị ban thường vụ cấp trên cơ sở kết nạp đảng
viên thì cảm tình Đảng phải đủ 18 tuổi và đã có giấy chứng nhận học lớp nhận thức về
Đảng.
Đối với học sinh trường THPT, do hầu hết kết nạp trong học kỳ II của năm học
lớp 12, nên Đoàn thanh niên, cấp ủy nhà trường lưu ý chuẩn bị hồ sơ kịp thời như sau:
+ Tạo môi trường học tập, hoạt động Đoàn thuận lợi cho học sinh thông qua các
câu lạc bộ, đội nhóm sở thích, học tập; các hoạt động phong trào;… Qua kết quả học tập
và kết quả phân loại đoàn viên của cuối năm học, Đoàn trường chỉ đạo, hướng dẫn để
bình chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng; cấp ủy nhà trường xét đưa vào danh
sách cảm tình Đảng.
+ Trên cơ sở danh sách cảm tình Đảng; trên cơ sở nhận xét, đánh giá định kỳ,
hàng quý của chi bộ, những đoàn viên có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của
Điều lệ Đảng thì chi bộ xem xét, tiến hành thực hiện và hoàn tất thủ tục hồ sơ kết nạp
mà không chờ đến đủ 18 tuổi. Những nơi do điều kiện khách quan mà chưa tổ chức cho
đoàn viên học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng thì vẫn có thể cho tiến hành các quy
trình, thủ tục hồ sơ kết nạp (trường hợp này phải báo cáo cấp ủy cơ sở).
+ Trong trường hợp học sinh chưa đủ 18 tuổi khi tốt nghiệp THPT, cho học sinh
chuyển sinh hoạt đoàn về chi đoàn giáo viên; giao nhiệm vụ phù hợp cho học sinh, tham
gia các hoạt động với nhà trường để tiếp tục theo dõi, giúp đỡ (trong thời gian chưa
hoàn chỉnh thủ tục nhập học tại các trường sau THPT). Khi đủ 18 tuổi và đã hoàn tất
các thủ tục, quy trình, theo quy định vẫn có thể tổ chức kết nạp Đảng tại cơ sở đảng nhà
trường.
Trong trường hợp cấp ủy cơ sở gửi nghị quyết và hồ sơ kết nạp đảng viên lên cấp
có thầm quyền, cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp học sinh vào Đảng trong
thời hạn 30 ngày, kể từ ngày học sinh nhập học (ngày nhập học theo quyết định triệu
tập của trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp), thì gửi công văn kèm theo
quyết định và hồ sơ kết nạp đề nghị cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng
nhà trường của học sinh để chỉ đạo chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Không tổ chức
lễ kết nạp tại chi bộ trường THPT.
Một số trường hợp cụ thể khác thực hiện theo Điểm 3.13, Hướng dẫn số 03HD/BTCTW, ngày 29/12/2006.
+ Nếu học sinh đang là cảm tình Đảng mà chưa kịp kết nạp tại trường THPT,
trung cấp thì cấp ủy nhà trường cấp giấy chứng nhận (Mẫu 5) học sinh đó là cảm tình
đảng, đang được tổ chức Đảng giúp đỡ, xem xét kết nạp để cấp ủy cơ sở nơi đến (nhà
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trường, địa phương cư trú) giao cho chi bộ cấp dưới trực tiếp tiếp tục phân công đảng
viên chính thức theo dõi giúp đỡ.
5- Việc xem xét kết nạp đảng viên đối với đoàn viên ưu tú đang trong thời kỳ
được tổ chức Đảng xem xét kết nạp thay đổi đơn vị công tác, học tập hoặc nơi cư
trú:
Đối với cảm tình đảng đang trong thời kỳ được tổ chức Đảng xem xét kết nạp mà
chuyển sang đơn vị công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới thì cấp ủy cơ sở nơi chuyển đi
cấp giấy chứng nhận người đó là cảm tình đảng (Mẫu 5), đang được tổ chức Đảng giúp
đỡ, xem xét kết nạp (có nhận xét về quá trình phấn đấu); cấp ủy cơ sở nơi đến giao cho
chi bộ cấp dưới tiếp tục phân công đảng viên chính thức (không lệ thuộc vào thời gian
đảng viên chính thức cùng công tác với cảm tình đảng) theo dõi giúp đỡ.

THÔNG TIN THỜI SỰ

1/ Tiền Giang: Khởi động Tháng Thanh niên bằng nhiều hoạt động thiết
thực, ý nghĩa.
Hòa chung không khí thi đua
sôi nổi của tuổi trẻ cả nước lập thành
tích chào mừng kỷ niệm 86 năm
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) Ngày
01/3, Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức
Lễ phát động và ra quân Tháng
Thanh niên năm 2017.
Tham dự buổi lễ có đồng chí
Lê Văn Nghĩa - UVTV Tỉnh ủy, Phó
chủ tịch thường trực Ủy ban nhân
dân tỉnh, đồng chí Thái Ngọc Bảo
Trâm - TUV, Phó trưởng ban thường
trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí
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Nguyễn Thị Uyên Trang - UVBCH Trung ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn cùng
các đồng chí đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt
các cơ sở Đoàn và 500 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tiêu biểu của tỉnh.
Thay mặt tuổi trẻ Tiền Giang đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang - UVBCH Trung
ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn phát động ra quân Tháng Thanh niên 2017 với chủ
đề ““Tuổi trẻ Tiền Giang chung tay xây dựng Nông thôn mới và văn minh đô thị”.”.
Đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn kêu gọi mỗi một cán bộ, ĐVTN trong toàn tỉnh hãy phát
huy vai trò tuổi trẻ, tiên phong đi đầu tổ chức các hoạt động để tạo ra các phong trào
lớn, các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.
Đồng thời, đề nghị các cấp bộ Đoàn - Hội phải chủ động tham mưu với các cấp ủy
Đảng, tranh thủ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền, các ngành chức năng và xã hội hóa
trong hoạt động. Thể hiện quyết tâm chính trị cao, đề ra các giải pháp quyết liệt triển
khai thực hiện tốt các hoạt động trong Tháng Thanh niên cũng như các nội dung trọng
tâm, các chỉ tiêu mà Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề ra trong năm 2017 với nhiều phần
việc, nhiều công trình thanh niên thực sự hữu ích, được thanh niên và cộng đồng thừa
nhận; khẳng định được tinh thần “ đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” của
đoàn viên thanh niên Tiền Giang.
Tháng Thanh niên năm 2017 tại Tiền Giang diễn ra từ ngày 01/3 - 31/3/2017,
chia làm 4 đợt hoạt động trọng tâm, gắn với từng chủ đề: Tuần 1, “Nghề nghiệp, việc
làm” (từ ngày 01/3/2017 - 05/03/2017): sẽ tổ chức các hoạt động “Phiên chợ việc làm”,
“Ngày hội khởi nghiệp”, hoạt động khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ vốn vay, giới
thiệu việc làm cho thanh niên, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên hoàn
lương. Tuần 2“Môi trường xanh” ( Từ ngày 06/3/2017 - 12/3/2017) sẽ tổ chức các hoạt
động tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng tới thay đổi hành vi cho đoàn viên, thanh
thiếu nhi về bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, ứng phó với biến đổi khí
hậu; tiếp tục thực hiện công trình “Đoàn thanh niên tham gia trồng 1 triệu cây xanh
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Tuần 3“ An sinh xã hội” (từ ngày
13/3/2017 - 19/3/2017) Tổ chức các hoạt động tư vấn sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc
miễn phí và tặng quà cho người nghèo,đối tượng chính sách, đoàn viên, thanh niên có
hoàn cảnh khó khăn; vận động đoàn viên, thanh niên hiến máu tình nguyện. Đồng thời
tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội với đối tượng gia đình chính sách,
gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải
đảo,...Tuần 4 “Mừng sinh nhật Đoàn” (Từ ngày 20/3/2017 - 31/3/2017) Tổ chức đồng
loạt “Ngày hội Thanh niên khoẻ” tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể dục, thể thao cho thanh thiếu nhi, vào ngày 26/3/2017.Tổ chức bồi dưỡng, giới thiệu
đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tổ chức “Ngày đoàn viên ”, bồi dưỡng, phát
triển lớp đoàn viên 26/3. Tổ chức các hoạt động míttinh, họp mặt, văn hoá, văn nghệ
chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 26/3/2017) gắn với tuyên dương cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tiêu biểu và gặp gỡ,
giao lưu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ.
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Ngay sau Lễ phát động, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã tham gia các
hoạt động thiết thực, cụ thể: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp bệnh viện Chợ Rẫy
(Thành phố Hồ Chí Minh) Tổ chức khám sàng lọc mổ tim miễn phí cho các bệnh nhân
bệnh tim trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; trao tặng và Khởi công xây dựng Nhà khăng
quàng đỏ; Thực hiện công trình thanh niên ‘Trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn
các xã xây dựng nông thôn mới; Ra quân thực hiện công trình “ Làm đẹp đường phố”
tại các tuyến đường trên địa bàn Tp. Mỹ Tho..... với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng.
Song song đó, tại các huyện, thành phố, thị xã Lễ khởi động Tháng Thanh niên
năm 2017 cũng được tổ chức đồng loạt trong ngày 01/3.
Với khí thế mạnh mẽ, cùng với sự quyết tâm của tuổi trẻ, hứa hẹn các hoạt động
Tháng Thanh niên 2017 của tuổi trẻ Tiền Giang sẽ thành công rực rỡ, đáp ứng yêu cầu,
mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Qua đó, thiết thực lập thành tích chào mừng 86 năm ngày
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017).
2/ Tỉnh Đoàn trao tặng hồ bơi di động cho thiếu nhi huyện Gò Công Tây
Tại trường THCS Long Bình, huyện Gò
Công Tây, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng
Đội tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ trao tặng hồ bơi
di động cho thiếu nhi huyện Gò Công Tây.
Tham dự Lễ bàn giao có đồng chí Thái
Ngọc Bảo Trâm - TUV, Phó Trưởng ban Ban
Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Thị Phượng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đồng
chí Ngô Huỳnh Quang Thái - Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh;
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Gò Công Tây
cùng các em học sinh trường THCS Long Bình.
Công trình hồ bơi di động được trao lần này cho hơn 400 em học sinh của
Trường THCS Long Bình, huyện Gò Công Tây có trị giá 100 triệu đồng do Công ty Cổ
phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn chi nhánh Sông Tiền tài trợ. Hồ bơi có kết
cấu khung sắt, võ bằng chất liệu nhựa, độ sâu của lòng hồ 1,5 mét.
Chương trình trao tặng hồ bơi di động cho thiếu nhi nhằm cụ thể hóa Nghị quyết
Đại hội Đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017 về phổ cập bơi cho các
em thiếu nhi, đội viên học sinh. Đồng thời, tổ chức các công trình phần việc măng non,
các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn tỉnh Tiền Giang lần
thứ X nhiệm kỳ 2017 – 2022 và hướng tới kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh, 76 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.
Nhận được hỗ trợ hồ bơi di động là niệm hạnh phúc của trẻ em huyện Gò Công
Tây và cũng là giúp cho trẻ em vùng sông nước có điều kiện học tập bơi lội nhằm giảm
thiểu đến mức thấp nhất trình trạng trẻ em đuối nước trong điều kiện hiện nay.
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3/ Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải thăm, làm việc với Hội đồng Đội và
một số Liên đội ở Tiền Giang
Chiều 22/3, đoàn công tác Trung ương
Đoàn do đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư
BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội
Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm
việc với Hội đồng Đội tỉnh, Nhà thiếu nhi và
một số Liên đội ở Tiền Giang
Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn
Thị Uyên Trang - UVBCH Trung ương Đoàn,
TUV, Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Ngô Huỳnh
Quang Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh
đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh, các đồng chí
trong BTV Tỉnh đoàn, đại diện lãnh đạo các
ban chuyên môn Tỉnh Đoàn, Ban Giám đốc
Nhà thiếu nhi Tiền Giang.
Đoàn công tác đã có buổi làm việc cùng với Hội đồng Đội tỉnh tại Nhà thiếu nhi
tỉnh với các nội dung kiểm tra về kết quả triển khai Chương trình Công tác Đội và
phong trào thiếu Học kỳ I năm học 2016 - 2017; Kết quả triển khai Chương trình rèn
luyện đội viên và các phong trào lớn của Đội trong nhà trường; Kế hoạch triển khai các
hoạt động phối hợp giữa ngành Giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2015 2016; Công tác tập huấn, sử dụng đội ngũ cán bộ phụ trách Đội; Công tác phối hợp giữa
Hội đồng Đội với ngành Giáo dục trong triển khai các nhiệm vụ công tác Đội và phong
trào thiếu nhi trong năm học, một số hoạt động của Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang trong
thời gian vừa qua…..
Trong buổi chiều cùng ngày, Đoàn đã thăm và làm việc với liên Đội Trường THCS
Phước Thạnh. Trong Học kỳ I, Liên Đội đã bám sát vào chủ đề năm học, nhiều mô hình
sáng tạo trong thực hiện chủ đề Chương trình công tác Đội, có nhiều câu lạc bộ thu hút
học sinh tham gia, phong trào kế hoạch nhỏ có nhiều sáng tạo trên cơ sở thực tế của đơn
vị; Chương trình rèn luyện đội viên triển khai đồng bộ đến học sinh. Ngoài ra, Đoàn
công tác đã tham dự sinh hoạt câu lạc bộ năng khiếu trường THCS Phước Thạnh
Bên những thuận lợi, Liên Đội cũng không gặp ít khó khăn về cơ sở vật chất, tuy
nhiên với sự nỗ lực cố gắng và tâm huyết của người Tổng phụ trách Đội thì Liên Đội đã
có nhiều thành tích đáng kể, vận động một số nguồn lực để hỗ trợ học bổng cho các em
học sinh khó khăn. Cũng tại Trường THCS Phước Thạnh, Trung ương Đoàn đã trao 10
suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.00.000đ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng 10 phần quà
cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập,
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4/ Tiền Giang: Sôi nổi chuỗi các hoạt động Ngày hội "Khi tôi 18"
Trong hai ngày 18 và 19/3, tại trường
THPT Phan Việt Thống, huyện Cai Lậy, Ban
Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban Giám
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang tổ
chức Ngày hội Học sinh khối các trường THPT
tỉnh Tiền Giang năm học 2016 - 2017.
Ngày hội Ngày hội "Khi tôi 18" năm 2017
với chủ đề “Khát vọng - Tuổi 18 ” có sự tham gia
của 800 học sinh khối THPT, Trung tâm Dạy
nghề và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên trên
địa bàn tỉnh.
Ngày hội “Khi tôi 18” năm nay được tổ
chức với nhiều điểm mới, thực sự là sân chơi mang đậm màu sắc học đường sôi nổi và
bổ ích với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Kỹ năng Lều trại; Hội thi không gian “Teen
18” với các phần thi: Hội thi “Mô hình ý tưởng sáng tạo”, Gian hàng “Tiền Giang quê
hương tôi”, Khu vực biểu tượng cát “Tuổi 18 - vươn cao, vươn xa”, Khu vực “Ấn tượng
Selfie”; Hội thi Gala “Tuổi 18 - Tài năng”: Mỗi đơn vị thực hiên 02 phần thi năng
khiếu với các hình thức sau: Phần bắt buột “Tài năng ca hát”: Thực hiện 01 tiết mục văn
nghệ theo hình thức đơn ca, song ca, tam ca hoặc tốp ca có minh họa với chủ đề về Bác
Hồ, Đảng, Đoàn, phong trào học sinh tình nguyện, thầy cô, mái trường, tình bạn, biển,
đảo, quê hương, đất nước… Phần tự chọn: Tài năng nhảy, múa: Các đơn vị thực hiện 01
tiết mục múa các điệu múa dân tộc, nhảy hiện đại, dance sport, break dance, dân vũ…
Tài năng diễn xuất: Tham gia biểu diễn tài năng bằng các hình thức như tiểu phẩm vui
về câu chuyện học đường; kỹ năng thuyết trình theo chủ đề, hùng biện, kể chuyện có
họat cảnh, nhạc kịch, ảo thuật, xiếc,… Lễ hội sắc màu; hoạt động lửa trại, sinh hoạt tập
thể; lễ hội hóa trang, buffet tối...
Ngoài ra các trại sinh được tham gia Chương trình huấn luyện kỹ năng “Tuổi 18”
với câu lạc bộ kỹ năng tỉnh và các huấn luyện viên đến từ Trường Đoàn Lý Tự Trọng,
thành phố Hồ Chí Minh với các phần như: “Chào 18!”, “18 chinh phục, “18 trưởng
thành” và “vinh quang tuổi 18” bao gồm các trò chơi tập thể, trò chơi dân gian, kỹ
năng làm việc nhóm, team - building, kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng
hoạt động Đoàn, Hội…
Dịp này, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức tuyên dương 39 học sinh tiêu biêu
Tuổi 18 tỉnh Tiền Giang, trao15 suất học bổng “Tuổi trẻ học đường Tiền Giang” (mổi
suất 1 triệu đồng).
Kết quả ngày hội, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị Hhuyện Cai
Lậy, giải nhì huyện Gò Công Đông và huyện Cái Bè đạt giải 3.
Ngày hội “Khi tôi 18” hàng năm đã thật sự trở thành một sân chơi lành mạnh, rất
bổ ích và thiết thực cho đội ngũ Đoàn viên thanh niên học sinh, để các em có điều kiện
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giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong học tập, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng
thực hành xã hội.
5/ Tiền Giang: Hơn 800 đoàn viên, thanh niên tham dự chương trình “Ngày
Đoàn viên”
Ngày 18/3 tại Trường THPT
Phan Việt Thống, huyện Cai Lậy,
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền
Giang tổ chức “Ngày đoàn viên” với
chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ
chức đoàn” năm 2017 với nhiều
hoạt động sôi nổi nhân kỷ niệm 86
năm ngày thành lập Đoàn.
Tại ngày hội, đồng chí
Nguyễn Quang Minh - Phó Bí thư
Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng
Đội tỉnh đã phát biểu ôn lại truyền
thống 86 năm xây dựng và trưởng
thành của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) và kêu gọi tất cả
cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trong toàn tỉnh hãy tiếp tục phát huy truyền thống vẻ
vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện và làm theo lời
Bác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được giao, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của
Đảng, là người bạn thân thiết và gần gũi với mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam, góp
phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá vì mục tiêu “Dân
giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” - vì tương lai tươi sáng của tuổi
trẻ.
Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động: Lễ kỷ niệm, xem phim tư liệu, lịch sử; tọa
đàm, hội thảo chuyên đề; các cuộc thi tìm hiểu kiến thức; các hoạt động về nguồn; hội
trại truyền thống; hội thao; hội thi, văn hóa văn nghệ trong các đối tượng thanh niên;
thăm và hỗ trợ các gia đình cán bộ đoàn, đoàn viên khó khăn,Tư vấn tuyển
sinh,…..Triển khai đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh trong đoàn viên và đặc biệt dịp này đã tổ chức kết nạp 86 đoàn viên là thanh niên
tiên tiến trên địa bàn tỉnh…
Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao 15 suất học bổng cho những đoàn viên
là học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.
Thông qua ngày hội nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tham gia sinh
hoạt, hoạt động Đoàn, nhất là đoàn viên, thanh niên khối trường học, sinh viên địa bàn
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dân cư,... Đồng thời, Góp phần chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
cho đoàn viên, thanh niên, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên;
tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức
của đoàn viên trong việc tham gia sinh hoạt Đoàn. Kết hợp khảo sát, nắm tình hình
đoàn viên, tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp, nhất là
doanh nghiệp ngoài nhà nước.
6/ Tiền Giang: Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ
chức Đoàn tại cơ sở; họp mặt truyền thống kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2017.
Hòa chung trong không khí náo
nức thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả
nước lập thành tích chào mừng kỷ
niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh
niên năm 2017. Ngày 23/3/2017 Tỉnh
Đoàn Tiền Giang tổ chức Chương
trình Tọa đàm “Giải pháp nâng cao
chất lượng hoạt động của tổ chức
Đoàn tại cơ sở” và họp mặt truyền
thống kỷ niệm 86 năm ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/193126/3/2017.
Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu - Nguyên UVBCH
Trung ương Đảng, Nguyên UVTV Quốc hội, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã
hội của Quốc hội; Nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Tiền Giang, đồng chí Dương Quang Huy UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn, đồng chí
Võ Văn Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền
Giang, các đồng chí Ủy viên Thưởng vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, đảng Tinh ủy, lãnh
đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cô chú nguyên là lãnh đạo Tỉnh đoàn, cựu cán bộ
Đoàn qua các thời kỳ; đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang - UVBCH Trung ương Đoàn,
TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn , các đồng chí trong Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách Tỉnh
đoàn; Bí thư các Huyện, Thành đoàn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn tương
đương, Đoàn trường học trực thuộc cùng các bạn đoàn viên, thanh niên tiêu biểu.
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, song thực
tế hoạt động của các cơ sở đoàn đã bộc lộ một số tồn tại nhất định: lực lượng đoàn viên
mỏng và luôn biến động; chất lượng hoạt động của các Chi đoàn còn thấp; nội dung,
sinh hoạt chi đoàn chưa được tổ chức thường xuyên, hình thức sinh hoạt và hoạt động
còn thiếu hấp dẫn, ít sáng tạo, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Vai
trò của người đoàn viên chưa được phát huy, khả năng vận động, tập hợp đoàn viên,
thanh niên còn nhiều hạn chế; một bộ phận đoàn viên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ
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chức chưa cao, tình trạng bỏ sinh hoạt đoàn, thờ ơ với hoạt động và sinh hoạt của tổ
chức đoàn vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi.
Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình Tọa đàm
“Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn tại cơ sở”. Phát biểu dề
dẫn tại chương trình đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang đã nêu: “ Có nhiều nguyên nhân
dẫn đến tình trạng trên, trong đó phải kể đến các nguyên nhân như: sự thiếu quan tâm
của cấp ủy, chính quyền của đơn vị; năng lực hạn chế của đội ngũ cán bộ đoàn; công tác
tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên đang còn cứng nhắc, rập khuôn; nội dung,
phương thức hoạt động của chi đoàn cơ sở chậm đổi mới, chưa phù hợp với nhu cầu,
nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; công tác quản lý đoàn viên thiếu chặt chẽ, thậm
chí buông lỏng; kinh phí cho hoạt động đoàn quá hạn hẹp thậm chí còn không có; thời
gian dành cho hoạt động đoàn ít một phần là do đời sống đoàn viên, thanh niên vẫn còn
nhiều khó khăn”.
Tại buổi tọa đàm, các đồng chí cán bộ Đoàn đã thẳng thắn bày tỏ, chia sẻ những
thuận lợi, khó khăn trong quá trình tham gia công tác Đoàn tại cơ sở và mạnh dạn đề
xuất, kiến nghị với Đoàn cấp trên cần tăng cường các giải pháp và đẩy mạnh hơn nữa
các hoạt động hỗ trợ để nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn địa bàn dân cư.
Tham dự chương trình tọa đàm các đại biểu nguyên là lãnh đạo Tỉnh Đoàn qua
các thời kỳ cũng đã truyền lại những tâm huyết và kinh nghiệm quý báu trong việc tập
hợp, tổ chức và lãnh đạo thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế,
xã hội của đất nước. Giúp Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề ra các giải pháp khắc phục,
góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức của Đoàn trong thời gian tới.
Trong chương trình họp mặt truyền thống kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2017 đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang - Bí thư
Tỉnh Đoàn Tiền Giang đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử, truyền thống 86 năm xây dựng,
rèn luyện, cống hiến của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong 86 năm qua, Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ
đoàn kết, tập hợp, giáo dục, vận động thanh niên tham gia các phong trào cách mạng.
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, thanh niên thời đại Hồ Chí Minh đã không ngừng
phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao,
góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân viết nên những trang sử hào hùng, giải
phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì mục tiêu xây dựng
một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, tuổi trẻ Tiền Giang đã phát động nhiều phong
trào xung kích, tình nguyện, sáng tạo. Nổi bật là phong trào hành động cách mạng lớn
“Xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên
lập thân, lập nghiệp” đã đi vào cuộc sống; phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng
nông thôn mới", "TN 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 "4
nhất", "3 trách nhiệm", "Sáng tạo trẻ", phong trào khởi nghiệp trong thanh niên. Phong
trào “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển cả về chất lượng và số lượng với các
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hoạt động nổi bật, ý nghĩa như Chiến dịch TNTN 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 với nội dung có
nhiều đổi mới, sáng tạo đã thu hút được đông đảo thanh niên tham gia, được xã hội ghi
nhận.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn
đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả
nổi bật mà các cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.
Đồng chí cũng nhấn mạnh: Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc
hơn nữa vai trò, vị trí của thanh niên, không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, tu dưỡng,
rèn luyện đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới. Cần đổi
mới và mở rộng các hình thức sinh hoạt, học tập phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác
giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống. Đoàn phải là cầu nối quan trọng giữa thanh niên với
Đảng và Nhà nước, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, khắc phục một số
hoạt động mang tính hình thức, hành chính hóa trong công tác Đoàn. Cần phát huy vai
trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, hoạt động Đoàn phải hướng về cơ sở, nhất là những
địa bàn khó khăn. Đảng bộ tỉnh mong muốn và tin tưởng thế hệ đoàn viên, thanh niên sẽ
luôn kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, chung tay xây
dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp.
7/ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản
của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc học tập Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XII của Trung ương Đảng.
Ngày 7/3/2017, Tỉnh đoàn Tiền
Giang tổ chức Hội nghị Báo cáo viên
và giao ban dư luận xã hội quí 1 năm
2017, quán triệt chuyên đề “Những
nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức
phong cách Hồ Chí Minh” gắn với
việc học tập Nghị quyết Trung ương 4
khóa XII của Trung ương Đảng. Hơn
100 báo cáo viên, tuyên truyền viên
tại các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh
tham dự.
Tại hội nghị, đồng chí Phạm
Văn Phong - Trưởng phòng Tuyên
truyền, Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai các nội dung chính về
chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”
gắn với việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Trung ương Đảng; một số
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nét về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 2 tháng đầu năm 2017; tình hình thế giới, khu
vực và nước ta thời gian gần đây.
Ngoài ra, các đại biểu còn được phổ biến những nội dung cơ bản của công tác
tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh Tiền Giang lần thứ
X, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; công tác nắm bắt tình
hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên quí 1 năm 2017.
Trong chương trình Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Thị Mỹ Nương đã
thông tin với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên toàn tỉnh về kết quả hoạt động
công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Tiền Giang quí năm 2017. Đồng chí
cũng đã quán triệt tới các báo cáo viên một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên
truyền Đại hội Đoàn các cấp, hoạt động Tháng thanh niên năm 2017 tại cơ sở. Trong
đó, đội ngũ cán bộ Đoàn toàn tỉnh nói chung và báo cáo viên, tuyên truyền viên nói
riêng cần tập trung tuyên truyền về lịch sử vẻ vang 86 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
bám sát chủ đề công tác “Tuổi trẻ Tiền Giang Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn” trong
năm Đại hội. Về nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đặc
biệt lưu ý các báo cáo viên cần tích cực hơn nữa trong công tác giám sát, phản biện các
thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội.
Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các báo cáo viên tham gia tiếp thu đầy đủ,
chính xác nội dung của Hội nghị, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phát huy và nhân
rộng các mô hình, cách làm hay để tiếp tục phổ biến, lan tỏa nội dung, tinh thần đến các
cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của Đoàn viên,
thanh niên trong lối sống sinh hoạt, học tập và làm việc.

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN
THÁNG 4/2017

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 4
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác 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”.
2. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các nội
dung về xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới và Nghị quyết Trung ương 4
của BCH Trung ương Đảng khóa XII.
3. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động có ý nghĩa 41 năm Ngày tổng tuyển cử
bầu cử quốc hội chung của cả nước (25/4/1976 - 25/4/2017); Kỷ niệm 42 năm Ngày
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Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017); Kỷ niệm 19 năm
Ngày mất đồng chí Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2017).
4. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các cuộc thi, hội thi,
diễn đàn.v.v… chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh Tiền Giang
lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
5. Đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải
pháp được nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã được
thông qua; nội dung cụ thể tinh thần của Nghị quyết vào chương trình hành động của
Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X và
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
II. NỘI DUNG - HÌNH THỨC SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 4/2017
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về của Bộ
Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh” gắn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của BCH Trung ương Đảng khóa
XII; 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”;
- Nắm bắt diễn biến tình hình, tư tưởng trong đoàn viên thanh niên và dư luận xã
hội trong đoàn viên thanh niên; 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.
- Tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp cơ sở và công tác chuẩn bị
Đại hội Đoàn cấp huyện;
- Tổng kết, đánh giá lại những kết quả đạt được trong Tháng Thanh niên năm 2017
với chủ đề “Nâng cao chất lượng đoàn viên - Tuổi trẻ Tiền Giang chung tay xây dựng
nông thôn mới và văn minh đô thị”.

23

