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TRUYỀN THỐNG 

 

 

 

 

Hội LHTN Việt Nam – Xây dựng, phấn đấu, cống hiến 

và trưởng thành 

 

Sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, theo chỉ thị của chủ tịch Hồ Chí 

Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức đoàn kết, tập hợp thanh niên do Đoàn 

thanh niên làm nòng cốt đã hoạt động liên tục và phát triển mạnh mẽ từ đó tới nay. 

Ngày 27/3/1946, chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 38 về việc thành lập nhà thanh 

niên và thể thao. Cũng vào thời gian đó, ban thường vụ Trung Ương Đảng chỉ thị cho 

tổng bộ Việt Minh chuẩn bị thành lập Đoàn thanh niên Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu 

cầu đoàn kết , tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp “kháng 

chiến kiến quốc”. Tháng 6/1946, tổng Đoàn thanh niên Việt Nam ra đời (gọi tắt là đoàn 

thanh niên Việt Nam), sau đổi tên thành liên đoàn thanh niên Việt Nam – là một tổ chức 

rộng rãi của mọi tầng lớp thanh niên yêu nước tự nguyện đứng vào hàng ngũ của liên 

đoàn. Với ý nghĩa mở rộng khối đại đoàn kết thanh niên, tăng thêm các thành viên tập 

thể của mắt trận đoàn kết tập hợp thanh niên (ở vùng tự do và vùng mời giải phóng) đại 

hội đại biểu toàn quốc liên đoàn thanh niên Việt Nam lần II (từ ngày 8 đến ngày 

15/10/1956 tại thu đô Hà Nội) đã quyết định thành lập Hội liên hiệp thanh niên Việt 

Nam và coi đại hội này là đại hội lần I thành lập hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam. 

Qua hơn 60 năm cống hiến, xây dựng và trưởng thành, Hội liên hiệp thanh niên 

Việt Nam đã lận nhiều chiến công, viết những trang vàng vào lịch sử dân tộc gắn liền 

với những địa danh, những gương oanh liệt của tuổi trẻ Việt Nam. Ngày 15/10/1956 là 

ngày đánh dấu sự ra đời của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và ngày này hàng năm là 

ngày truyền thống của hội.                                               Nguồn: Lichsuvietnam.vn 
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CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI 

 
 

 

 

 
1. Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 
Theo Nghị quyết số 116 ngày 24/9/2021, Chính phủ sẽ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng 
bởi đại dịch COVID-19 có đóng bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 
đến hết năm 2020, với số tiền khoảng 30.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ từ 
ngày 1/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. 

Đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 
30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do 
ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên). 

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động 
hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có 
thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, 
không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng. 

2. Thêm nhiều trường hợp học sinh, sinh viên được miễn học phí 

Nghị định 81/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo 
dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 
tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. 

Trong đó, Điều 15 Nghị định này đã bổ sung thêm nhiều học sinh, sinh viên thuộc đối tượng 
được miễn học phí so với quy định trước đây như: Người học chương trình trung cấp, cao 
đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; học sinh cấp hai ở thôn/bản đặc biệt khó 
khăn; người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù… 

Ngoài ra, mức hỗ trợ chi phí học tập tại khoản 10 Điều 20 Nghị định 81 cũng tăng thêm 
50.000 đồng/tháng so với quy định trước đây (từ 15/10/2021, mức hỗ trợ chi phí học tập là 
150.000 đồng/tháng/học sinh). 

Nghị định này cũng quy định cụ thể về lộ trình tăng học phí với tất cả các cấp học từ mầm 
non, phổ thông đại học… 

Nguồn:Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 

 

 

 

 

 

 
 



4 

 

 

 

 

 

1. Tiếp tục, tuyên truyền tốt các chủ trương, đường lối, các Nghị quyết, Chỉ thị của 

Đảng và các chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền về tình hình biên 

giới, biển đảo Việt Nam.  

2. Chia sẻ, định hướng tuyên truyền các tin, bài viết từ các trang được quản trị bởi 

các cơ quan Đảng, Nhà nước, kênh thông tin của Đoàn Thanh niên, các tin bài từ chuyên 

mục “Theo dấu chân Bác”, chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện 

đẹp” trên website và các trang mạng xã hội của Đoàn…; Đồng thời lưu ý nhận diện, 

không tuyên truyền, không chia sẻ tin, bài viết từ các trang thông tin phản động của các 

thế lực thù địch trên mạng xã hội. 

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

dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên; 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. Đặc biệt quan tâm các vấn đề về tình hình covid-19 trên địa bàn. 

4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2021 (9/11) đảm bảo 

theo công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 tại địa phương. 

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN 

 

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN 

THÁNG 11/2021 


