
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH GIA LAI 

TÀI LIỆU 
SINH HOẠT CHI ĐOÀN 

NỘI DUNG CHÍNH  

01. Thông tin tuyên truyền, giáo dục 

02. Sổ tay nghiệp vụ, kỹ năng 

03. Nhịp sống trẻ 

04. Định hướng SHCĐ tháng 01/2022 

Tháng 12/2021 



TÀI LIỆU 
SINH HOẠT CHI ĐOÀN 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC 

Trong phạm vi nhất định, có thể nói, hạn chế là khó tránh khỏi, nhất là khi diễn biến dịch 

bệnh trong nước cũng như trên thế giới còn rất phức tạp. Tuy nhiên dựa vào một vài thiếu sót 

đó, các thế lực thù địch, thiếu thiện chí đã cố tình bóp méo, xuyên tạc nỗ lực của Đảng, Nhà 

nước Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh. 

Trước bối cảnh làn sóng lần thứ tư dịch COVID-19 tạm thời lắng xuống, Nghị quyết 128/NQ-CP về 

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” được Chính 

phủ ban hành vào ngày 11/10/2021 là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế trong thời điểm hiện 

tại. Sau gần một tháng triển khai, Nghị quyết bước đầu phát huy hiệu quả, được đông đảo người 

dân, doanh nghiệp và các tầng lớp xã hội đồng tình, ủng hộ. 

Bằng việc áp dụng Nghị quyết 128/NQ-CP về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (Nghị quyết 128), từ ngày 11/10 đời sống của người dân trên 

cả nước cơ bản đã trở lại trạng thái bình thường mới. Dịch COVID-19 được phân loại theo bốn cấp 

độ tương ứng với các màu xanh, màu vàng, màu cam, màu đỏ trên quy mô từ cấp xã, nên mỗi địa 

phương có thể tự chủ động thực hiện đánh giá cấp độ dịch dựa trên tỷ lệ ca mắc mới tại cộng 

đồng/số dân/thời gian, độ bao phủ vắc-xin, khả năng thu dung, điều trị các tuyến. Đến nay cơ bản tất 

cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã triển khai đúng với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế 

về công bố cấp độ dịch, phục hồi sản xuất, lưu thông hàng hóa, từ đó đem lại nhiều kết quả khả 

quan. Có thể nói đây là một bước tiến về tư duy trong phòng, chống dịch, hình thành sự thống nhất 

trên toàn quốc, không còn tình trạng cục bộ ở từng địa phương, giải tỏa các yếu tố từng gây trở ngại 

trong đời sống nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội.  

Sau gần một tháng thực hiện Nghị quyết 128, dựa trên tình hình thực tế riêng, các địa phương ban 

hành kế hoạch thích ứng, phương án phòng, chống dịch cũng thay đổi linh hoạt theo thời điểm, 

trong đó có vấn đề cần quan tâm nhất là kiểm soát lượng người từ vùng dịch trở về. Sau khi Nghị 

quyết 128 được áp dụng, hàng trăm nghìn người từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long 

An,… trở về các tỉnh phía nam, miền trung, miền bắc, dẫn đến xuất hiện nhiều F0 ở nhiều địa 

phương. Thực tế này yêu cầu mỗi địa phương phải linh hoạt trong phòng, chống dịch, không thể chủ 

quan, lơ là trong kiểm tra, giám sát, kiểm soát người mới trở về, đồng thời tổ chức tốt việc xét 

nghiệm, cách ly và các biện pháp khác không để dịch lây lan ra cộng đồng. Những người đã tiêm đủ 

hai mũi vaccine được theo dõi sức khỏe tại nhà, xét nghiệm theo quy định, và thực hiện tốt 5K, tùy 

điều kiện mà người chưa tiêm được tiến hành cách ly tại nhà hay tập trung, luôn có sự giám sát của 

chính quyền, cơ quan y tế địa phương. Cách làm này thực sự đã mang lại hiệu quả, người dân giảm 

căng thẳng tâm lý, chính quyền cũng không phải sử dụng quá nhiều nguồn lực phòng, chống dịch. 

Với cách thức chống dịch mới theo tinh thần Nghị quyết 128, yếu tố sống còn, tiên quyết là năng 

lực quản lý, giám sát của mỗi địa phương. Thực tế cho thấy địa phương nào không chủ quan, “thả 

lỏng” thì dù lúc đầu tình hình phức tạp nhưng sau đó do chủ động phòng, chống nên dịch bệnh đã 

nhanh chóng bị khống chế, bảo đảm an toàn đời sống của người dân, cũng như hoạt động sản xuất, 

kinh doanh.  

 

Thích ứng an toàn trong tình hình mới 
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Một vấn đề quan trọng để bảo đảm thích ứng dịch bệnh tình hình mới là bao phủ vaccine, vì đây là 

một trong các tiêu chí để phân loại cấp độ dịch ở từng địa phương. Theo thống kê trên Cổng thông 

tin tiêm chủng quốc gia, đến nay cả nước đã tiêm được hơn 85 triệu liều vaccine. 62 trong số 63 

tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ người dân trong độ tuổi được tiêm ít nhất 1 liều vaccine đạt từ 50% trở lên. 

Có 54 địa phương đạt tỷ lệ phủ mũi 1 là 70% trở lên. Đầu tháng 11 bắt đầu triển khai chương trình 

tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi, hiện đã có 6 địa phương đang tiêm cho đối tượng 

này. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, từ đầu tháng 11, sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine khu vực đồng 

bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, vì đây là các khu vực hiện đang xuất hiện một số ổ dịch phức 

tạp, độ phủ vaccine chưa cao. Ngoài ra, các địa phương cũng cam kết chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, hệ 

thống điều trị, giường bệnh cho tình huống xuất hiện nhiều ca nặng để kiểm soát dịch, giảm tối đa 

số người chết; đồng thời xác định nâng cao năng lực điều trị cho cán bộ, nhân viên y tế là tiêu chí 

quan trọng quyết định việc nâng hoặc hạ cấp mức độ dịch ở mỗi địa phương. 

Song song với chiến lược thích nghi an toàn chống dịch là chiến lược khôi phục, phát triển kinh tế, 

đó là hai nội dung cốt lõi của Nghị quyết 128. Bên cạnh các giải pháp phòng, chống dịch linh loạt, 

việc mở cửa để tổ chức sản xuất, kinh doanh đã góp phần giảm nỗi lo lắng và sức ép tinh thần, tạo 

điều kiện thuận lợi giúp người dân, doanh nghiệp trở lại hoạt động có hiệu quả, giúp kinh tế dần 

phục hồi. Tất nhiên, trong khi tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, các doanh 

nghiệp không thể hoàn toàn chủ động, nhưng quy chiếu những quy định của Nghị quyết 128 vào 

tình hình cụ thể, mỗi địa phương, doanh nghiệp có thể chủ động hoạch định kế hoạch hoạt động, 

phần nào yên tâm sản xuất, kinh doanh. Nghị quyết 128 được ví như đã mở ra “cánh cửa”, cho 

phép doanh nghiệp trong mọi tình huống, diễn biến của dịch vẫn có thể sản xuất, chỉ cần đáp ứng tốt 

yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn. Có thể thấy gần một tháng qua, việc lưu thông hàng hóa cơ 

bản thông suốt, nhiều doanh nghiệp đã sản xuất trở lại, đây được xem là cơ hội tăng tốc để đạt hiệu 

quả tối đa trong những tháng cuối năm. 

Như vậy, một thời gian dài sau khi làn sóng thứ tư dịch COVID-19 bùng phát (từ cuối tháng 4), 

nhiều tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo các Chỉ thị 15, 16, 19 kéo dài gây khó khăn cho cuộc 

sống của người dân, ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, thì việc thay đổi phương án chống dịch 

linh hoạt và duy trì sản xuất, kinh doanh là việc làm kịp thời, cần thiết. Tuy nhiên, quan điểm của 

Chính phủ và Bộ Y tế rất cụ thể, và cả nước cần thông suốt nguyên tắc thích ứng không có nghĩa 

chủ quan, lơ là phòng, chống dịch mà là phòng, chống dịch với tinh thần mới. Theo đó, dù không 

phải “chôn chân” tại chỗ như trước, người dân và doanh nghiệp vẫn phải chịu sự kiểm soát một 

cách khoa học, chặt chẽ, linh hoạt của chính quyền. Chính vì thế, cần phải nhìn thẳng vào một thực 

tế cần nhanh chóng khắc phục là trong khi đa số địa phương triển khai tốt Nghị quyết 128 thì ở một 

vài địa phương vẫn tồn tại tình trạng chưa thống nhất từ trên xuống dưới, còn thiếu đồng bộ trong 

chỉ đạo, thực hiện phòng, chống dịch, đáng chú ý là tình trạng trì trệ, thiếu sáng tạo, thiếu linh hoạt, 

chống dịch như là theo bản năng, không dựa trên cơ sở khoa học, các yếu tố dịch tễ…  

Thích ứng an toàn trong tình hình mới 
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Trong phạm vi nhất định, có thể nói, hạn chế là khó tránh khỏi, nhất là khi diễn biến dịch bệnh trong 

nước cũng như trên thế giới còn rất phức tạp. Tuy nhiên dựa vào một vài thiếu sót đó, các thế lực 

thù địch, thiếu thiện chí đã cố tình bóp méo, xuyên tạc nỗ lực của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong 

phòng, chống dịch bệnh. Như sau khi Nghị quyết 128 được ban hành, một số phương tiện truyền 

thông ở nước ngoài lập tức cho rằng đó là thể hiện “thất bại” của Việt Nam trong phòng, chống 

dịch, hoặc vin vào một vài trường hợp cá biệt để “bé xé ra to” cho rằng chống dịch ở Việt Nam có 

tình trạng “trên bảo dưới không nghe”! Họ vẫn sử dụng thủ đoạn quen thuộc: một mặt cố tình phủ 

nhận thành quả phòng, chống dịch của Việt Nam; một mặt thổi phồng một vài hạn chế để suy diễn, 

quy kết làm ảnh hưởng tới uy tín của Việt Nam, và tác động làm giảm lòng tin của nhân dân.  

Trong quá trình triển khai Nghị quyết 128, bên cạnh việc tổ chức tập huấn quy mô cho lực lượng 

chống dịch ở các địa phương, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên tổ chức nhiều cuộc họp trực 

tuyến để trực tiếp đánh giá, biểu dương, phê bình, chấn chỉnh. Việc làm này là bình thường và cần 

thiết, thể hiện sự sâu sát của một Chính phủ vì dân, hàng ngày, hàng giờ sát cánh cùng nhân dân, 

kiểm soát dịch bệnh. Phải khẳng định, trong gần hai năm dịch bệnh hoành hành, Đảng, Nhà nước 

Việt Nam đã làm hết sức mình, cùng nhân dân chống chọi, đẩy lùi dịch bệnh trong điều kiện muôn 

vàn khó khăn, và đó là điều không thể phủ nhận. Đặc biệt, các kết quả khả quan đạt được từ khi áp 

dụng Nghị quyết 128 trong thời gian qua cho thấy Đảng, Nhà nước luôn lấy lợi ích của người dân, 

doanh nghiệp lên hàng đầu trong hoạch định chính sách. Chính phủ luôn có giải pháp phù hợp từng 

thời điểm, hoàn cảnh cụ thể để  

phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch.  

Nghị quyết 128 xác định mục tiêu sống còn là bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn 

chế đến mức thấp nhất số ca mắc bệnh nặng, đặc biệt là số người chết do COVID-19, từng bước 

khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện mục tiêu 

kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, qua đó củng cố, tăng 

cường niềm tin của toàn dân. Với hàng loạt giải pháp cụ thể được hướng dẫn kỹ càng cho các địa 

phương, có thể thấy, Chính phủ và các cấp, các ngành, địa phương luôn ưu tiên hàng đầu công tác 

kiểm soát dịch bệnh, không để lây lan bùng phát trong cộng đồng. Bám sát diễn biến thực tế, vừa 

làm vừa điều chỉnh, rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện sao cho phù hợp với tình hình là cách 

phòng, chống dịch sáng suốt, thông minh, nhờ đó mọi khó khăn đều được giải quyết kịp thời, nhanh 

chóng điều chỉnh, xử lý hiệu quả vấn đề bất cập nảy sinh trong bối cảnh mới. Đó là cơ sở để vừa 

qua Tổ chức Y tế thế giới đánh giá cao cách tiếp cận toàn dân trong phòng, chống dịch COVID-19 

của Việt Nam. Dù trước mắt dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường, thời điểm hiện tại nhiều địa 

phương đang phải đối mặt nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng, nhưng với sự tổ chức, lãnh đạo, 

chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ 

của các ngành liên quan và các địa phương, của các lực lượng tuyến đầu, đặc biệt là vai trò của toàn 

dân, cùng với các kinh nghiệm phòng, chống dịch đã tích lũy, chúng ta hoàn toàn tin tưởng công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 ở Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục tạo ra những chuyển biến tích cực, 

cuộc sống mọi mặt của người dân Việt Nam được ổn định và phát triển./. 

Thích ứng an toàn trong tình hình mới 

Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo Trung ương 
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THEO DÒNG LỊCH SỬ 

01 
Kỷ niệm 101 năm Ngày sinh đồng chí cố Chủ tịch nước  

Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2021) 

02 
Kỷ niệm 73 năm Ngày Nhân quyền thế giới  

(10/12/1948 - 10/12/2021) 

03 
Kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến 

(19/12/1946 - 19/12/2021) 

04 
Kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng  

miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2021) 

05 

Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

(22/12/1944 - 22/12/2021) 

Kỷ niệm 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân  

(22/12/1989 - 22/12/2021) 

06 
Kỷ niệm 24 năm Ngày Dân số Việt Nam  

(26/12/1997 - 26/12/2021) 
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NHỊP SỐNG TRẺ 

9 

"Chắp cánh" ý tưởng khởi nghiệp 

Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ V-2021 không chỉ để các tác giả, 

nhóm tác giả giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà còn khơi nguồn và phát triển 

những ý tưởng, dự án khởi nghiệp.  

Khởi động từ tháng 3-2021, cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ V đã thu hút 

sự tham gia của 46 tác giả, nhóm tác giả với các dự án, ý tưởng thuộc lĩnh vực: nông 

nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch… Trải qua vòng bán kết, 10 ý tưởng sáng tạo, khả 

thi nhất đã vào vòng chung kết.  

Biến ý tưởng thành hiện thực 

Vượt qua nhiều dự án, ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng, Dự án “Trồng sầu riêng 

Mongthong và Musaking xen canh theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ” của anh 

Lê Thế Đô-Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông đã xuất sắc đạt giải nhất của cuộc thi. Trước 

khi tham gia cuộc thi, anh Đô đã tìm hiểu điều kiện sinh trưởng của cây sầu riêng 

Mongthong và Musaking cũng như tiềm năng phát triển của chúng trong tương lai gần. 

Bởi sầu riêng là cây trồng không mới nhưng tìm được đầu ra, xuất khẩu ổn định còn 

nhiều cái khó. Từ năm 2016 đến 2019, anh Đô đã trồng 600 cây sầu riêng Mongthong 

và Musaking. Anh lên mạng internet nghiên cứu kỹ thuật trồng sầu riêng và áp dụng 

vào dự án của mình. Hiện tại, vườn sầu riêng của anh đã cho thu hoạch, mỗi cây thu 

được 50-70 kg quả. Với giá bán 30.000 đồng/kg, anh thu về khoảng 450 triệu đồng. 

Ngoài giá trị kinh tế, dự án hướng đến việc tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, an 

toàn. 

 

 

 

Ban giám khảo đánh giá, góp ý cho các dự án, ý tưởng tham gia cuộc thi 

ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ V 
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"Chắp cánh" ý tưởng khởi nghiệp 

Anh Đô cho biết: “Trồng cây sầu riêng đòi hỏi kỹ thuật cao, chi phí đầu tư lớn. Những 

lời nhận xét, góp ý tâm huyết của Ban giám khảo giúp tôi biết cách để hoàn thiện sản 

phẩm và liên kết với các doanh nghiệp để có thể xuất khẩu sản phẩm”. 

Nhận thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh từ các loại cây thảo mộc tự nhiên 

ngày càng cao, năm 2020, anh Đỗ Văn Huy (tổ 1, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa) 

đã thu mua hoa đu đủ đực để tạo ra sản phẩm dược liệu. Tham gia cuộc thi với Dự án 

“Trồng cây đu đủ đực lấy hoa làm dược liệu”, anh Huy tự tin thuyết trình để bảo vệ ý 

tưởng. Theo chia sẻ của anh Huy, hoa đu đủ đực có rất nhiều công dụng như: ngâm 

mật ong trị ho, hỗ trợ điều trị ung thư và các bệnh về tiêu hóa, điều hòa huyết áp… Qua 

khảo sát thực tế, cây đu đủ đực chỉ được người dân trồng nhỏ lẻ, không đủ cung cấp 

để sản xuất với số lượng lớn. Lợi thế của loại cây trồng này là chịu hạn tốt, chăm sóc 

khoảng 6 tháng thì bắt đầu cho thu hoạch trong 5 năm.  

Với tính khả thi cao, Ban giám khảo đã quyết định trao giải nhì cho dự án này. Anh Huy 

chia sẻ: “Tôi đã dành khá nhiều thời gian tìm hiểu thị trường của loại dược liệu này và 

thấy nhu cầu khá cao. Đầu năm 2022, tôi sẽ trồng thêm 1 ha đu đủ đực”. 

Ngoài 2 dự án đạt giải cao, một số dự án, ý tưởng tại cuộc thi cũng góp phần thúc đẩy 

phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương như: chế biến mắc ca sấy nứt hộ 

kinh doanh; sản xuất nông nghiệp sạch kết hợp du lịch-giáo dục và bảo tồn thiên nhiên; 

ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trồng thâm canh giống mì KM94 tại huyện 

Đak Pơ; mô hình trồng nấm linh chi đỏ tại Gia Lai… không chỉ để phát triển kinh tế, 

giúp người dân nâng cao giá trị nông sản mà còn hướng đến giải quyết việc làm cho 

lao động địa phương. 

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp 

Tại vòng chung kết, các tác giả, nhóm tác giả lần lượt trình bày cách thức triển khai và 

tính khả thi của dự án, ý tưởng, phương hướng phát triển trong thời gian tới và số vốn 

mong muốn kêu gọi đầu tư để thực hiện hoặc mở rộng dự án. Cùng với việc đánh giá, 

phản biện, Ban giám khảo đã định hướng thêm cho các ý tưởng, dự án trong quá trình 

triển khai. Thông qua phần trình bày dự án, ý tưởng đã cho thấy sự đầu tư công phu, 

tâm huyết và nghiêm túc của các tác giả tham gia cuộc thi. Chị Đỗ Thị Thu Hằng-chủ 

Dự án “Chế biến macca sấy nứt hộ kinh doanh” chia sẻ: “Tôi rất vui khi dự án của mình 

được vào vòng chung kết, có cơ hội được nghe Ban giám khảo góp ý, định hướng để 

phát triển trong thời gian tới. Qua cuộc thi, tôi được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm khởi 

nghiệp rất tốt của các tác giả khác”. 
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"Chắp cánh" ý tưởng khởi nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chị Đỗ Thị Thu Hằng (chuyên viên Huyện Đoàn Kbang)  

đang đóng gói sản phẩm macca sấy nứt hạt 

 

Đánh giá về cuộc thi, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Trưởng ban giám khảo-cho biết: Năm nay, các dự án, ý 

tưởng tập trung nhiều vào lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi. Đa số tác giả đã phân tích 

được kế hoạch tài chính kinh doanh, đây là yếu tố quyết định sự thành công của dự án, 

ý tưởng. Tín hiệu vui của cuộc thi năm nay là số lượng dự án, ý tưởng dự thi tăng gần 

gấp đôi so với năm trước. Tất cả các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn đều tham 

gia chứng tỏ cuộc thi có tính lan tỏa tốt trong những người trẻ.   

Trao đổi với P.V, anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng 

ban tổ chức cuộc thi-chia sẻ: “Hầu hết các sản phẩm vào vòng chung kết đều đã được 

triển khai trên thực tế và mang lại hiệu quả nhất định. Ban tổ chức ghi nhận, đánh giá 

cao tinh thần đam mê khởi nghiệp của các tác giả, nhóm tác giả. Đến với cuộc thi, các 

tác giả có cơ hội trao đổi với các chuyên gia, doanh nghiệp có kinh nghiệm trong khởi 

nghiệp để được tư vấn, định hướng để dự án thêm hoàn thiện, khả thi hơn. Ngoài các 

giải thưởng của Ban tổ chức, 4 dự án, ý tưởng có tính sáng tạo, tính khả thi cao đã 

được các doanh nghiệp kết nối, đầu tư để phát triển hơn trong thời gian tới”. 

 

Nguồn: Báo Gia Lai 
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Triển khai thực hiện Kế hoạch số 414-KH/TĐTN-BTG, ngày 18/11/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-

2026”; Kế hoạch số 318-KH/TĐTN-BTG, ngày 26/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

về “Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện 

Chỉ thị số 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 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021 – 2025”. 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 22-KH/TĐTN-BTG, ngày 05/2/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn về “Giới thiệu, tuyên dương và  

nhân rộng chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai”. 

3 

Rà soát, đăng tải các ý tưởng, sáng kiến sáng tạo lên Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng 

sáng tạo đảm bảo chỉ tiêu phân bổ trong nhiệm kỳ 2017-2022. 
4 

2 
Lồng ghép lựa chọn những nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với chi đoàn để kỷ niệm 

các ngày lễ lớn trong tháng: Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01), … Xây dựng Kế 

hoạch tuyên truyền công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Doàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

5 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước 

về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tăng 

cường đăng tải, lan tỏa các tin tốt, câu chuyện đẹp của đoàn viên, thanh niên trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh; đấu tranh, phản bác các tin giả, bịa đặt về tình hình, công tác 

phòng, chống dịch bệnh của Đảng, Nhà nước. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh trong đoàn viên, thanh niên, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa 

phương trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh.  

12 


