


I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 

1. Chuyện kể về Bác 

BÁC HỒ VỚI THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 

Ngay từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, đất nước đang trong 

cảnh thù trong, giặc ngoài “nghìn cân treo sợi tóc”, Bác luôn nghĩ đến công ơn 

của các thương binh, liệt sỹ. Với âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa, ngày 

23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng tấn công Sài Gòn. Nhân dân Nam Bộ chưa 

kịp hưởng niềm vui độc lập và cuộc sống thanh bình lại phải tiếp tục vùng lên 

cứu nước. Để bảo vệ Tổ quốc thân yêu, rất nhiều người con ưu tú của dân tộc đã 

hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời của mình cho đất nước. Họ đã ngã 

xuống trên chiến trường miền Nam hoặc khi trở về đã mang thương tật suốt đời 

vì nền độc lập, tự do và thống nhất đất nước. 

Tháng 12/1945, trong thư “Gửi các chiến sĩ Nam Bộ và Nam phần Trung 

Bộ” Bác tin tưởng rằng: “Với một nước đã có những người con hy sinh như thế, 

anh hùng như thế, đã có một khối toàn dân đoàn kết như thế, nước ta nhất định 

không mất lại một lần nữa. Để bảo vệ Tổ quốc, chúng ta còn phải chiến đấu 

nhiều. Chỉ có chiến đấu mới vượt được những trở lực, khó khăn, chỉ có chiến 

đấu mới đưa lại vẻ vang cho Tổ quốc. Các bạn ở tiền tuyến không bao giờ cô 

độc, vì đã có cả một khối đoàn kết làm hậu thuẫn cho mình. Thắng lợi cuối cùng 

nhất định về ta”. 

Nhằm chia sẻ nỗi đau của hàng triệu thân nhân liệt sĩ, những bậc ông bà, 

cha mẹ, những người chồng, người vợ và những người con đã mãi mãi không 

thể gặp lại những người thân yêu nhất của mình, trong bức thư đăng trên báo 

Cứu quốc ngày 7/1/1946, Người viết: “Vì muốn thay mặt Tổ quốc, toàn thể 

đồng bào và Chính phủ cảm ơn những liệt sỹ đã hy sinh tính mệnh cho nền tự 

do, độc lập, thống nhất của nước nhà, hoặc trong thời kỳ cách mạng, hoặc trong 

thời kỳ kháng chiến, tôi gửi lời chào thân ái đến các gia đình liệt sỹ và tôi nhận 

các con liệt sỹ làm con nuôi của tôi”. 

Ngày 10/3/1946, Báo Cứu quốc đăng thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi 

đồng bào Nam Bộ. Trong thư có đoạn: “Tôi xin kính cẩn cúi chào vong linh các 

anh chị em đã bỏ thân vì nước và các đồng bào đã hy sinh trong cuộc tranh đấu 

cho nước nhà. Sự hy sinh đó không phải là uổng”. Tiếp sau đó, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh lại viết: “Tôi nghiêng mình trước anh hồn những chiến sĩ và đồng bào Việt 

Nam, đã vì Tổ quốc mà hy sinh tính mệnh”. 

Hơn nửa tháng sau khi đi Pháp về, ngày 7/11/1946, Người đã đến dự lễ 

“Mùa đông binh sĩ” do Hội liên hiệp Quốc dân Việt Nam tổ chức tại Nhà hát 

Lớn thành phố Hà Nội, vận động đồng bào ở hậu phương đóng góp tiền của để 

may áo trấn thủ cho chiến sĩ, thương binh, bệnh binh. Cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp đã thu hút nhiều thanh niên nam nữ tham gia quân đội. Một số 

chiến sĩ đã hy sinh anh dũng, một số nữa là thương binh, bệnh binh; đời sống 

gặp nhiều khó khăn, mặc dầu anh chị em tình nguyện chịu đựng, không kêu ca, 

phàn nàn. 



Để nhân dân cả nước có dịp bày tỏ lòng biết ơn tới các thương binh và gia 

đình liệt sĩ, tháng 6/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị chọn một ngày trong 

năm làm ngày “Ngày Thương binh”. Thực hiện chỉ thị của Người, Hội nghị trù 

bị gồm đại biểu các cơ quan, các ngành ở Trung ương, khu và tỉnh họp ở Phú 

Minh, Đại Từ, Thái Nguyên nhất trí lấy ngày 27/7/1947 là “Ngày Thương binh, 

Liệt sĩ”. 

Trong dịp này, báo Vệ quốc quân ra ngày 27/7/1947 đã đăng thư của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh gửi ban thường trực của Ban tổ chức “Ngày Thương binh, 

Liệt sỹ toàn quốc”. Đầu thư, Người viết: “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang 

sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp; cha mẹ, anh 

em, vợ con, thân thích, họ hàng ta bị đe doạ. Của cải, ruộng nương, nhà cửa, ao 

vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. Ai là người xung phong trước hết để chống cự 

quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta. Đó là những chiến sĩ mà nay một số 

thành ra thương binh”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích: “Thương binh là những người đã hy sinh 

gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào, mà các đồng 

chí chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy, Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ 

những người con anh dũng ấy”. Cuối thư, Người vận động đồng bào nhường 

cơm sẻ áo, giúp đỡ thương binh. Bản thân Người đã xung phong góp chiếc áo 

lụa, một tháng lương và tiền ăn một bữa của Người và của tất cả các nhân viên 

của Phủ Chủ tịch; tổng cộng là 1.127 đồng để tặng thương binh. 

Ngày 27/7/1948, trong một thư dài đầy tình thương yêu, Bác chia sẻ: "Khi 

nạn ngoại xâm ào ạt đến, nó đến như một trận lụt to. Nó đe doạ tràn ngập cả non 

sông Tổ quốc. Nó đe doạ cuốn trôi cả tính mệnh, tài sản, chìm đắm cả bố, mẹ, 

vợ con, dân ta. Trước cơn nguy hiểm ấy, số đông thanh niên yêu quý của nước 

ta dũng cảm xông ra mặt trận. Họ quyết đem xương máu của họ đắp thành một 

bức tường đồng, một con đê vững; để ngăn cản nạn ngoại xâm tràn ngập Tổ 

quốc, làm hại đồng bào”. 

Người viết: “Họ quyết liều chết chống địch, để cho Tổ quốc và đồng bào 

sống… Ngày nay, bố mẹ họ đã mất một người con yêu quý. Vợ trẻ thơ trở nên 

bà goá. Con dại trở nên bồ côi. Trên bàn thờ gia đình thêm một linh bài tử sỹ… 

Nhưng tay chân tàn phế của thương binh sẽ không mọc lại được. Và những tử sĩ 

không thể tái sinh”. 

Những việc làm của Bác không chỉ là sự tiếc thương mà còn thể hiện sự tự 

hào, gợi lên tinh thần bất khuất, làm hồi sinh sức sống mãnh liệt của cả dân tộc, 

của những người đã hy sinh sự sống của mình cho độc lập của Tổ quốc. Người 

đã gắn sự tổn thất lớn lao của những thương binh, liệt sĩ vào ý thức trách nhiệm 

và nghĩa vụ của những người được sống trong hòa bình. 

Tháng 5/1968, mặc dù đang ốm mệt, Người vẫn đọc lại bản thảo Di chúc 

và viết bổ sung thêm một số nội dung gồm 6 trang viết tay, trong đó có đoạn về 

thương binh, liệt sĩ: "Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần 

xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời 

đời giáo dục tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Đối với cha mẹ, vợ con (của 



thương binh và liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa 

phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác xã nông nghiệp) phải 

giúp đỡ họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói rét". 

Thực hiện Di chúc của Người, các cấp chính quyền và đoàn thể xã hội đã 

có những chính sách ưu tiên đối với thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ. 

Đồng bào ta trên khắp mọi miền của Tổ quốc cũng đã làm nhiều việc để đền ơn 

đáp nghĩa như: tặng quà cho các gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa, 

lập Quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ và 

giúp đỡ các nạn nhân nhiễm chất độc da cam, giúp đỡ thương, bệnh binh và gia 

đình liệt sĩ, tìm mộ liệt sĩ… 

Nguồn: Cờ Đỏ TP. Hồ Chí Minh 

>>> Link nội dung: https://bom.to/16LAAI7xB1eUVk  

 

2. Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

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 “VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ 

TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” 

Ngày 18-5-2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW 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”. Báo SGGP trân trọng giới thiệu nội dung Kết luận. 

Tại phiên họp ngày 7-5-2021, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương 

báo cáo kết quả 5 năm 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” (Chỉ thị 05) và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính 

trị kết luận:  

Năm năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực 

hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, 

với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, 

có sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ 

quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, 

đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự 

giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiên 

phong, gương mẫu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư 

và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình 

trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của 

https://bom.to/16LAAI7xB1eUVk


nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Những kết quả 

nêu trên là nhân tố quan trọng, góp phần vào sự thành công Đại hội XIII của 

Đảng, của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai thực 

hiện Chỉ thị 05 còn bộc lộ một số hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế; một số 

người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, 

còn thụ động, trông chờ, ỷ lại, thiếu sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị. 

Việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán 

bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng 

viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của 

Đảng, vi phạm pháp luật. Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công tác xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các khâu đột phá, 

các vấn đề cấp bách, bức xúc còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Đấu tranh phản 

bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động, kết quả chưa cao. Việc 

phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo 

Bác chưa kịp thời, thiếu sức thuyết phục. Công tác đấu tranh với các biểu hiện 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ; tự phê bình và 

phê bình có nơi, có lúc còn hình thức; tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, 

đổ lỗi, nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi. Công tác kiểm 

tra, giám sát của nhiều cấp ủy đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống 

của cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, phạm vi, đối tượng 

còn hẹp, hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm chưa đạt yêu cầu.  

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, 

cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu 

gương của cán bộ, đảng viên. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng 

viên tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:  

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và 

ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ 

Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam 

cho hành động của Đảng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là động lực, 

nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, 

vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Học tập và làm theo Bác 

để Đảng ta và mỗi đảng viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách 

mạng Việt Nam và sự tin cậy của nhân dân. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt 

chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, 

dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần 

dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, “xứng 

đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. 



2. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn 

vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá 

và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. Thực hiện đồng bộ giữa “xây” 

và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ 

quan trọng, cấp bách. “Xây” là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; 

động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng và nghị quyết đại hội đảng của các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đề 

ra. “Chống” là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

trong nội bộ; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, 

quan liêu, hách dịch, cửa quyền; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, 

không ngừng nghỉ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân có hành vi 

không lành mạnh nào. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, 

biểu hiện tiêu cực, đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, 

hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự 

trong sạch, vững mạnh.  

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, 

trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết 

là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng. Việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, 

tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng 

nước theo sau”. Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, 

quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì 

nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật 

sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ 

vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, 

minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. 

Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu 

mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, 

giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích 

nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. 

Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy 

sai phải quyết liệt đấu tranh. 

4. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên 

truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên 

và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng người Việt Nam ở nước 

ngoài. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân 

rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Tập trung 

nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn 

hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt 

Nam trong thời kỳ mới. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong 



lãnh đạo, quản lý. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, 

dân chủ, đoàn kết, nhân văn; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và 

kinh doanh. Khuyến khích sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, 

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

5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận 

dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu 

cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần 

nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo 

thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề đang đặt ra; tăng cường xây dựng 

Đảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ 

chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, 

ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả 

trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận 

trong xã hội. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, 

lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, 

đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.  

6. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm 

kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, 

thực chất. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, 

các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên 

trong thực hiện quy định nêu gương. Xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức 

đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. Khen thưởng, biểu dương, động viên kịp 

thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.  

7. Tổ chức thực hiện  

- Cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo 

quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Chỉ thị 05 và Kết luận này.  

- Các ban đảng Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

mình, có trách nhiệm tiếp tục hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, 

hiệu quả Chỉ thị 05 theo tinh thần, nội dung Kết luận này.  

- Giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tham mưu giúp Bộ Chính 

trị, Ban Bí thư xây dựng và hướng dẫn triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa; 

hằng năm, căn cứ vào tình hình và nhiệm vụ cụ thể, xây dựng hướng dẫn nội 

dung sinh hoạt chuyên đề bảo đảm vừa bám sát nội dung mang tính chiến lược, 

lâu dài, cốt lõi, vừa mang tính thời sự; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên 

quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

Chỉ thị 05 và Kết luận này. 

Nguồn: Báo Sài Gòn giải phóng online 

>>> Link nội dung: https://bom.to/dwpwXrT4OrmHtA 

https://bom.to/dwpwXrT4OrmHtA


II. TRUYỀN THỐNG 

1. Theo dòng lịch sử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ngày truyền thống:  

 

Ý NGHĨA NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 11/7 

Ngày 11/7/1987, lúc 6h35 (giờ Anh), cậu bé người Nam Tư Matej Gašpar 

ra đời tại Thành phố Zagreb (nay là Thủ đô của Croatia) và đây cũng là công 

dân thứ 5 tỷ của Thế giới. Lúc đó, nhiều nước trên thế giới đã tổ chức lễ kỷ niệm 

vì coi đó là một chiến thắng mà loài người đã đạt được trong cuộc đấu tranh 

chống lại những thế lực đã kìm hãm sự sinh trưởng trong lịch sử. Nhưng với dân 

số 5 tỷ người lúc đó, loài người cũng nhận thức được hiểm họa lớn xảy ra do 

bùng nổ dân số đưa đến. Do đó ngày thế giới 5 tỷ người được coi là tiếng 

chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở mọi người trên trái đất về sự cạn kiệt tài nguyên, 

môi trường sống bị ô nhiễm, mất cân bằng sinh thái và các quyền của con người 

không đủ điều kiện để thực hiện. 

Trước hiểm họa của “Bùng nổ dân số”, Diễn đàn Dân số Thế giới do Quỹ Dân 

số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức tại Amrterdam (Thủ đô Hà Lan) tháng 11 năm 

1989 đã quyết định lấy ngày sinh của bé Matej Gašpar 11/7 hàng năm là Ngày Dân 

số Thế giới, để nhắc nhở các quốc gia và mỗi người trên trái đất về nguy cơ dân số 

tǎng quá nhanh, con người không đủ điều kiện sống với đầy đủ quyền chính đáng 

như: quyền học hành, có việc làm, đủ dinh dưỡng, nhà ở, bảo vệ sức khỏe… 

Trên cơ sở đó, mỗi quốc gia, mỗi người tự liên hệ với dân số của địa 



phương mình để có suy nghĩ và hành động đúng trong hành vi dân số mà tìm 

mọi biện pháp tích cực, góp phần giảm sự gia tăng dân số, không ngừng nâng 

cao chất lượng cuộc sống, chất lượng dân trí và cải tạo môi trường sinh thái.. 

Nguồn: Cổng thông tin Sở Y tế Quảng Trị 

>>> Link nội dung: https://bom.to/ircFpDKH1bJED 

 

NGUỒN GỐC, Ý NGHĨA NGÀY TRUYỀN THỐNG  

THANH NIÊN XUNG PHONG (15/7) 

Ngày 15/7/1950, theo chỉ thị của Bác Hồ, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt 

Nam thành lập đơn vị Thanh niên xung phong công tác Trung ương đầu tiên tại 

núi Hồng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên với 225 đội viên để phục vụ chiến 

dịch Biên giới. Đây cũng chính là nguồn gốc ngày truyền thống Thanh niên 

xung phong. 

Lực lượng thanh niên xung phong được thành lập nhằm mục đích "phát 

huy sức mạnh dời non lấp biển của tuổi trẻ, xung phong phục vụ cuộc kháng 

chiến cứu nước đi đến toàn thắng và làm “trường học lớn” đào tạo rèn luyện đội 

ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước phục vụ công cuộc kiến quốc, xây dựng Chủ 

nghĩa xã hội tương lai". 

Ngay từ khi mới thành lập, lực lượng thanh niên xung phong đã hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Biên giới năm 1950, 

được Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp khen ngợi. Trải qua hai cuộc kháng 

chiến trường kỳ của dân tộc, hàng trăm nghìn thanh niên xung phong đã dũng 

cảm, ngoan cường, sáng tạo, lập nhiều chiến công hiển hách. 

Trong cuốn "Thanh niên xung phong - những trang oanh liệt” (NXB 

Thanh Niên, 1996), cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết về lực lượng này như 

sau: "Thanh niên xung phong là một biểu tượng sáng ngời của thanh niên Việt 

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

1945. Trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, lực lượng thanh niên xung 

phong nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, đã góp phần cống hiến quý 

báu vào thắng lợi huy hoàng, hoàn thành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, 

thực hiện ước mơ của bao thế hệ người Việt Nam”. 

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

phong các thế hệ, theo đề nghị của Uỷ Ban Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, 

ngày 30/6/1995, thủ tướng chính phủ đã ra quyết định số 382/TTG quy định lấy 

ngày 15/7 hàng năm làm ngày truyền thống của lực lượng thanh niên xung 

phong Việt Nam. 

Kể từ đó đến nay, ngày 15/7 là ngày truyền thống của lực lượng thanh niên 

xung phong. Ngày 15/7 mang ý nghĩa tốt đẹp, là ngày cả nước nhớ về hình ảnh 

người thanh niên xung phong kiên cường dũng cảm trong lửa đạn, hăng say bền 

bỉ bảo vệ tuyến đường, sẵn sàng nhận nhiệm vụ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

https://bom.to/ircFpDKH1bJED


Khi đất nước hòa bình, lực lượng thanh niên xung phong vẫn tiếp tục phát huy 

những phẩm chất tốt đẹp và đáng quý. 

Lực lượng thanh niên xung phong luôn luôn là niềm tự hào của dân tộc. 

Ngày nay, lực lượng thanh niên xung phong vẫn tiếp tục giữ vững ngọn lửa cách 

mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, hưởng ứng, tham gia xây dựng đời sống 

văn hóa, văn minh đô thị và nông thôn mới, góp phần thiết thực vào công cuộc 

công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng của đất nước. Đây chính là 

những tấm gương sáng ngời để thế hệ trẻ hôm nay học tập và noi theo. 

Nguồn: Tạp chí Thời đại 

>>> Link nội dung: https://bom.to/wSc6b2OklPsp3s 

 

HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ NĂM 1954 VỀ ĐÌNH CHỈ CHIẾN TRANH, 

LẬP LẠI HÒA BÌNH ĐÔNG DƯƠNG 

Hiệp định Giơnevơ (Thụy Sỹ) được ký ngày 20-7-1954 về đình chỉ chiến 

tranh, khôi phục hòa bình ở Đông Dương, bãi bỏ quyền cai trị của người Pháp, 

công nhận nền độc lập của ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia, chính 

thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương. 

Tháng 1-1954, ngoại trưởng 4 nước Liên Xô, Mỹ, Anh và Pháp đã họp tại 

Beclin và quyết định sẽ triệu tập một hội nghị quốc tế ở Giơnevơ để giải quyết 

hai vấn đề: chiến tranh tại Triều Tiên và lập lại hòa bình ở Đông Dương. 

Ngày 26-4-1954, khi Quân đội nhân dân Việt Nam kết thúc chiến dịch tấn 

công đợt 2 ở Điện Biên Phủ thì Hội nghị Giơnevơ bắt đầu được khai mạc. Tham 

dự hội nghị có đại diện của: Việt Nam, Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Pháp, Mỹ, 

chính quyền Bảo Đại, Campuchia và Lào. Ban đầu, Hội nghị không bàn ngay về 

vấn đề Đông Dương, mà về vấn đề chiến tranh Triều Tiên. 

17h30 ngày 7-5-1954, tin thất bại của thực dân Pháp ở chiến trường Điện 

Biên Phủ gửi về Hội nghị từ Đông Dương. Do đó mà sáng ngày 8-5-1954, vấn 

đề Đông Dương sớm được đưa lên bàn nghị sự. Phái đoàn Việt Nam do ông 

Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn cùng với 2 phái đoàn của Campuchia và Lào 

chính thức tham gia. Đại diện Chính phủ Việt Nam do ông Phạm Văn Đồng dẫn 

đầu đến dự hội nghị với tư thế của một dân tộc chiến thắng. Bản đề nghị 8 điểm 

nổi tiếng của Phạm Văn Đồng cũng được đưa ra làm cơ sở thảo luận tại Hội 

nghị, bởi nó có ảnh hưởng rất lớn đến nhân dân các nước thuộc địa và các nước 

thực dân, đặc biệt là đối với nhân dân và chính phủ Pháp. Lập trường cơ bản của 

Việt Nam là hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ. Nước 

Pháp phải công nhận chủ quyền độc lập của Việt Nam và của Lào, Campuchia. 

Vấn đề thống nhất nước Việt Nam phải do nhân dân Việt Nam tự giải quyết, 

không có sự can thiệp của nước ngoài... Những đề nghị hợp tình, hợp lý của 

Đoàn đại biểu Việt Nam đã được dư luận tiến bộ ở chính nước Pháp và trên thế giới 

đồng tình ủng hộ. 
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Nhìn vào thành phần tham gia Hội nghị, Việt Nam có hai đồng minh lớn là 

Liên Xô và Trung Quốc, nhưng lại phải đấu tranh với 6 bên còn lại. Do lập 

trường giữa các đoàn có một khoảng cách khá lớn nên các cuộc đàm phán tiến 

triển rất chậm chạp. Một mặt, Đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiên 

quyết đấu tranh đòi chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương trên 

cơ sở các bên phải tham gia công nhận độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ 

của Việt Nam, Lào và Campuchia; cô lập bọn chủ chiến ở Pháp và bọn can thiệp 

Mỹ; làm cho nhân dân Pháp thấy chính phủ Pháp của thủ tướng Laniel lúc bấy 

giờ là hiếu chiến cần phải thay đổi thì Hội nghị Giơnevơ mới thu được kết quả. 

Đồng thời, Đoàn Việt Nam phải triệt để tranh thủ sự đồng tình ủng hộ rộng rãi 

cả trong và ngoài Hội nghị. Trong khi đó, lập trường của các đoàn đại biểu các 

nước phương Tây là hiếu chiến. Đoàn đại biểu Mỹ âm mưu kéo dài và mở rộng 

chiến tranh ở Đông Dương, thay chân Pháp xâm lược Đông Dương. Đoàn đại 

biểu của Vương quốc Anh thì chủ trương ủng hộ Pháp thương lượng trên thế 

mạnh. Phái chủ chiến của Pháp nhận đàm phán với Việt Nam để tránh búa rìu 

dư luận và tránh bị nhân dân Pháp lật đổ, đồng thời cứu nguy cho quân đội Pháp 

ở Đông Dương. Tuy nhiên, Đoàn Pháp và Đoàn Mỹ bị ba đoàn Việt Nam, Liên 

Xô và Trung Quốc kịch liệt lên án về chủ tâm phá hoại Hội nghị. 

Kết quả là, do Đoàn Pháp vẫn giữ lập trường cứng rắn, nội các của thủ 

tướng Laniel bị nhân dân Pháp lên án, buộc phải từ chức ngày 12-6-1954. Phe 

chủ chiến ở Pháp bị đánh đổ, Mendès France thuộc phái chủ hòa lập chính phủ 

mới. Ngày 18-6-1954, khi nhậm chức, ông Mendès France tuyên bố sẽ từ chức, 

nếu trong vòng một tháng không đạt được ngừng bắn ở Đông Dương. Vào thời 

điểm này, tại Sài Gòn, Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm về làm thủ tướng thay Bửu 

Lộc dưới quyền Bảo Đại. 

Cuối giai đoạn 1 của Hội nghị, các bên tham gia đàm phán vẫn thăm dò lẫn 

nhau về giải pháp và đưa ra lập trường của mình mà không đi đến một thỏa 

thuận thực chất nào. Từ ngày 10 đến 20-7-1954 là giai đoạn cuối cùng của cuộc 

đàm phán. Các đoàn làm việc rất khẩn trương để giải quyết những vấn đề then 

chốt. Về vấn đề đình chiến ở Lào và Campuchia, Đoàn Việt Nam đấu tranh 

quyết liệt, nhưng chỉ giành được khu tập kết cho Phathet Lào ở hai tỉnh, mà 

không đạt được việc điều chỉnh vùng đóng quân cho Khơme Itsarak. 

Về vấn đề giới tuyến phân vùng và thời hạn tuyển cử ở Việt Nam, Đoàn 

Việt Nam kiên trì vĩ tuyến 16 và tổng tuyển cử sớm. Ngày 19-7-1954, ba đoàn 

Việt Nam, Liên Xô, Trung Quốc thống nhất đưa cho đoàn Pháp phương án cuối 

cùng giới tuyến đi qua đường số 9 mười km. Phương án này được Đoàn Việt 

Nam gợi ý từ tháng 6, nhưng phía Pháp vẫn đòi đi qua vĩ tuyến 18. Tại cuộc họp 

đêm 20-7-1954, 5 trưởng đoàn Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam 

vào phút chót mới thỏa thuận lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến phân vùng, và thời 

hạn tổng tuyển cử ấn định là hai năm. 

Trải qua 8 phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp rất căng thẳng, với thiện 

chí của phái đoàn Việt Nam, ngày 20-7-1954, Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ 

chiến tranh ở Đông Dương được ký kết. 



Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước và Tuyên bố cuối cùng của Hội 

nghị tạo thành khung pháp lý của Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương. Các 

nước tham gia Hội nghị tuyên bố tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và 

toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia. 

Theo Hiệp định đã ký kết, nước Việt Nam bị tạm thời chia cắt thành hai 

miền qua vĩ tuyến 17, các bên tham gia Hội nghị nhấn mạnh rằng "Dù bất cứ 

trường hợp nào, không thể coi đó là biên giới chính trị hay lãnh thổ". Sự chia cắt 

đó chỉ là tạm thời. Hai miền phải thống nhất trước tháng 7 năm 1956 bằng tổng 

tuyển cử "tự do và dân chủ". Quân Pháp phải rút quân khỏi miền Bắc và Việt 

Minh rút khỏi miền Nam trong thời hạn 300 ngày; người dân có quyền lựa chọn 

ở miền Bắc hay miền Nam, trong thời gian đó, họ được tự do đi lại. Nghiêm cấm 

quân đội nước ngoài xâm nhập lãnh thổ Việt Nam. Một Ủy ban Giám sát quốc tế 

gồm có Ba Lan, Ấn Độ và Canađa sẽ giám sát việc thi hành các điều khoản của 

Hiệp định. 

Thắng lợi ở Hội nghị Giơnevơ là thắng lợi trong cuộc đấu tranh ngoại giao 

bằng việc quán triệt sâu sắc cácnghị quyết của Đảng, bằng đường lối đối thoại 

độc lập, tự chủ, bằng nội lực của dân tộc và sự khôn khéo tranh thủ sự đồng tình 

ủng hộ của dư luận tiến bộ trên thế giới để có bước phá vây quốc tế có kết quả 

thuận lợi, tạo cục diện quốc tế có lợi cho nước ta trong một bối cảnh phức tạp ở 

Hội nghị Giơnevơ; là bài học còn mang tính thời sự nóng hổi cho công cuộc xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mở cửa kinh tế, hội nhập 

quốc tế hiện nay. 

Nguồn: Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam 

>>> Link nội dung: https://bom.to/uTMaTlzIxnIOQ 

 

“LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA 

CỦA NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ (27/7)” 

Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7) là một ngày lễ kỉ niệm được tổ chức hàng 

năm nhằm tri ân công lao của những người thương binh, liệt sĩ trong cuộc chiến 

giành độc lập, bảo vệ tổ quốc. Là một biểu hiện của truyền thống uống nước nhớ 

nguồn, đền ơn đáp nghĩa qua đó tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn 

đối với những người đã có công với cách mạng. 

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng 

hòa ra đời. Khi chính quyền cách mạng đang còn non trẻ thì thực dân Pháp âm 

mưu trở lại xâm lược nước ta. Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, giữ gìn 

độc lập tự do, quân và dân ta ở những nơi thực dân Pháp gây hấn đã chiến đấu 

anh dũng, chặn lại bàn tay đẫm máu của thực dân xâm lược. Trong cuộc chiến 

đấu này, nhiều chiến sĩ đồng bào ta đã bị thương, có người đã vĩnh viễn nằm lại 

chiến trường. Nhiều gia đình cùng một lúc phải mất đi cả chồng và các con 

ngoài mặt trận. Nhiều người vợ trẻ chỉ được hưởng hạnh phúc vợ chồng chưa 

trọn một ngày, rồi góa bụa cả đời. Khỏi phải nói những thiệt thòi mất mát, nỗi 
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buồn tủi của những người còn sống khi người thân mất đi. Nhưng cũng chính 

bằng lòng tiếc thương vô hạn ấy, người sống tự nói với lòng mình rằng: “Hãy 

sống sao cho xứng với người đã khuất”. Và rồi đã như thành truyền thống, dưới 

sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã dành tình thương yêu của mình chăm sóc 

các gia đình liệt sỹ, anh chị em thương binh - bệnh binh một cách tận tình chu 

đáo. 

Đầu năm 1946, Hội giúp binh sĩ tử nạn (sau đổi tên là Hội giúp binh sĩ bị 

thương) được thành lập ở Thuận Hóa, Bình Trị Thiên, ở Hà Nội và nhiều nơi 

khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được mời làm hội trưởng danh dự của Hội giúp 

binh sĩ tử nạn 

Chiều ngày 28/5/1946, Hội “Giúp binh sĩ bị nạn” tổ chức một cuộc nói 

chuyện quan trọng tại Nhà hát thành phố Hà Nội và Hồ Chủ Tịch đã tới dự. 

Chiều ngày 11/7/1946, tại Nhà hát này đã có một buổi quyên góp quần áo, 

giày mũ cho chiến sĩ ngoài mặt trận, mở đầu cuộc vận động “mùa đông chiến 

sĩ”. Tại đây, Bác Hồ đã cởi chiếc áo rét đang mặc để tặng binh sĩ. 

Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ vào ngày 19/12/1946, số người bị 

thương và hy sinh tăng lên. Đời sống của chiến sỹ và đồng bào ta gặp muôn vàn 

khó khăn. 

Đảng và Nhà nước ta đã quyết định nhiều chính sách quan trọng liên quan 

đến công tác thương binh liệt sĩ nhằm đảm bảo đời sống vật chất cũng như tinh 

thần của các gia đình chính sách trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến. 

Tháng 6/1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Hội Phụ nữ cứu quốc, 

Cục Chính trị quân đội quốc gia Việt Nam, Nha thông tin tuyên truyền và một 

số địa phương đã họp tại Đại Từ- Thái Nguyên. Nội dung cuộc họp là thực hiện 

chỉ thị của Hồ Chủ Tịch chọn ngày kỷ niệm Thương binh Liệt sĩ và bảo vệ công 

tác thương binh liệt sĩ. Sau khi xem xét, Hội nghị đã nhất trí lấy ngày 27/7/1947 

làm ngày Thương binh toàn quốc. Đây được coi là cuộc mít tinh quan trọng với 

2000 người tham gia tại Thái Nguyên. Tại đây, Ban tổ chức đã trịnh trọng đọc 

thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã gửi tặng một chiếc áo lụa, một tháng 

lương và một bữa ăn của nhân viên trong Phủ Chủ tịch. Hàng năm vào dịp này, 

Người cũng đều có thư và quà để gửi đến các anh em thương binh và gia đình 

liệt sỹ. 

Từ tháng 7/1955, Ngày thương binh được đổi thành Ngày thương binh liệt 

sĩ để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho chiến 

thẳng vẻ vang của toàn dân tộc. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ 

quốc, theo chỉ thị 223/CT-TW ngày 8/7/1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

từ năm 1975, ngày 27/7 hàng năm chính thức trở thành "Ngày thương binh liệt 

sĩ" của cả nước. 

Nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội  

(Xem thêm nội dung đầy đủ tại đường link bên dưới) 
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SỰ RA ĐỜI CỦA CÔNG HỘI ĐỎ BẮC KỲ - TIỀN THÂN CỦA 

CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM NGÀY NAY  

Giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam ra đời và phát triển gắn liền với quá 

trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp những năm cuối thế kỷ XIX. Số 

lượng công nhân Việt Nam đã phát triển nhanh chóng lên đến trên 22 vạn người 

vào đầu năm 1929. 

Dưới sự áp bức bóc lột hà khắc của thực dân, phong kiến, GCCN Việt 

Nam đã đoàn kết, tổ chức tập hợp nhau lại đấu tranh đòi quyền lợi, dẫn đến hình 

thành các Hội Ái hữu, Hội Tương tế trong các nhà máy, xí nghiệp. Cuối năm 

1920, người công nhân yêu nước Tôn Đức Thắng đã vận động thành lập Công 

hội Ba Son ở Sài Gòn, mở đầu cho phong trào đấu tranh giải phóng giai cấp, giải 

phóng dân tộc. 

Quá trình hình thành và phát triển của Công hội đỏ Bắc Kỳ gắn liền với 

quá trình hoạt động cách mạng của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong những năm 

đầu của thế kỷ XX. Người đã tham gia Công đoàn hải ngoại Anh khi hoạt động 

tại London trong những năm 1914-1917; gia nhập Công đoàn Kim khí quận 17 

Paris (Pháp) vào năm 1919. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người đặt cơ sở lý luận 

và nền tảng tư tưởng cho việc thành lập tổ chức CĐVN. Trong tác phẩm 

“Đường Kách mệnh”, Người chỉ dẫn: “Công hội trước hết là để công nhân đi lại 

với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách 

sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ gìn quyền lợi cho 

công nhân, năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”. Tháng 6.1925, 

Người sáng lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu - 

Trung Quốc và trực tiếp giảng dạy nhằm nâng cao lý luận chính trị cho học viên. 

Những năm 1925-1928, dưới sự lãnh đạo của Hội Việt Nam Cách mạng 

Thanh niên, phong trào “Vô sản hóa” đã thâm nhập sâu rộng vào trong các nhà 

máy, xí nghiệp, hầm lò để tuyên truyền, vận động công nhân tích cực tham gia 

phong trào đấu tranh. Sự ra đời của Chi bộ Cộng sản đầu tiên (3.1929), đặc biệt 

sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng (6.1929), là kết quả của quá trình vận 

động, tổ chức công nhân mà Nguyễn Đức Cảnh là một trong những sáng lập 

viên và giữ vai trò quan trọng. Trên cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương lâm thời, Nguyễn Đức Cảnh được Trung ương lâm thời phân công phụ 

trách công tác vận động công nhân. 

Nhận thức được vai trò quan trọng của tổ chức Công hội, của công nhân 

trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, bóc lột, bảo vệ quyền lợi của công nhân, 

Nguyễn Đức Cảnh và những người đồng chí đã tích cực tổ chức cuộc vận động 

phong trào công nhân, trước hết là phong trào công nhân Bắc Kỳ để thành lập tổ 

chức Công hội. 

Ngày 28.7.1929, Đại hội đại biểu Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ lần thứ nhất 

khai mạc do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh chủ trì. Đại hội đã quyết định thành lập 

Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, thông qua Điều lệ và hệ thống tổ chức của Công hội, 



ra báo “Lao Động” và tạp chí “Công hội Đỏ”, bầu Ban Chấp hành Trung ương 

lâm thời do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh làm Hội trưởng. 

Sự kiện thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ là mốc son chói lọi trong lịch 

sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Kể từ đây, GCCN Việt Nam 

có một đoàn thể cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, đứng ra 

dẫn dắt phong trào. 

Nguồn: Báo Lao động 

>>> Link nội dung: https://bom.to/bfXDRAYScOFgnf 
 

SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM TRONG ASEAN 

Ngày 28-7-1995, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN, đánh dấu quá 

trình hội nhập khu vực của Việt Nam cũng như tiến trình, hợp tác, liên kết của 

cả khu vực.  

Từ 1995-1997, Việt Nam cùng các nước ASEAN thúc đẩy kết nạp Cam-pu-

chia, Lào và mi-an-ma vào ASEAN, hoàn tất ý tưởng về một ASEAN gồm 10 

quốc gia ở Đông Nam Á.  

Tháng 12/1998, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6 được tổ chức tại Hà 

Nội, thông qua Chương trình Hành động Hà Nội, góp phần quan trọng tăng 

cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác, định hướng cho sự phát triển và hợp tác của 

Hiệp hội nhằm thực hiện Tầm nhìn 2020. 

Tháng 7/2000 – 7/2001, với vai trò Chủ tịch Uỷ ban thường trực ASEAN 

(ASC) khoá 34 và ARF, Việt Nam đã chủ trì và tổ chức thành công Hội nghị Bộ 

trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 34 (AMM 34), Diễn đàn khu vực ASEAN 

lần thứ 8 (ARF 8), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các nước Đồng 

Bắc Á (ASEAN +3), Các Hội nghị sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa 

ASEAN với các nước đối thoại (PMC + 10) và với từng nước Đối thoại (PMC 

+1) và Hội nghị sông Hằng- Sông Mê kông vào cuối tháng 7/2001. 

Hai năm sau khi Hiến chương ASEAN có hiệu lực, Việt Nam đảm nhận 

chức Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2010. Việt Nam đã đưa ra những 

sáng kiến như mở rộng thành viên của Hội nghị Cấp cao Đông Á, bằng cách 

thúc đẩy kết nạp Nga và Mỹ tham gia Cấp cao Đông Á; cũng như tổ chức lần 

đầu tiên Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM+) trong 

năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010. 

Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với 

các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN như Trung Quốc, EU, Ấn Độ. Hiện 

nay, Việt Nam đang điều phối quan hệ ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2018-

2021. 

Việt Nam cùng với các nước tiếp tục triển khai các thỏa thuận và kế hoạch 

hợp tác quan trọng của ASEAN; Ủng hộ và hợp tác chặt chẽ với Thái Lan và các 

nước thành viên nhằm đạt được các ưu tiên đề ra cho năm 2019, đồng thời tiếp 

tục tập trung nguồn lực cho triển khai các kế hoạch xây dựng Cộng đồng trên cả 
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3 trụ cột; tham gia tích cực và đẩy mạnh liên kết kinh tế nội khối, đặc biệt là 

trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư thông qua hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương 

mại Dịch vụ ASEAN (ATISA), xây dựng lộ trình cho cắt hàng rào giảm phi thuế 

quan và thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực 

(RCEP). 

Việt Nam cũng tham gia và đóng góp tích cực vào việc xây dựng và thông 

qua Tài liệu “Quan điểm của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 

Dương” giúp hình thành lập trường chung của ASEAN, thúc đẩy hợp tác trên cơ 

sở phù hợp với trên cơ sở các giá trị, nguyên tắc cơ bản và vai trò trung tâm của 

ASEAN. Cùng với các nước ASEAN tham gia tích cực và xây dựng trong quá 

trình đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm sớm đạt được Bộ Quy tắc 

ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả. 

Nguồn: Asean2020 

>>> Link nội dung: https://bom.to/aMfCGLCxgn4OW 
 

III. PHÁP LUẬT: 

1. Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2021 

Trân trọng giới thiệu một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực thi hành từ 

tháng 07/2021 

1.1 Thu hồi, không cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 

Theo Luật Cư trú, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn 

đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú 

có trách nhiệm thu hồi Sổ đã cấp. 

Các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ 

tạm trú và bị thu hồi sổ được Bộ Công an hướng dẫn tại Thông tư 55 (có hiệu 

lực từ 01/7/2021) như sau: 

- Thủ tục đăng ký thường trú; 

- Thủ tục điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; 

- Thủ tục tách hộ; 

- Thủ tục xóa đăng ký thường trú; 

- Thủ tục đăng ký tạm trú; 

- Thủ tục gia hạn tạm trú; 

- Thủ tục xóa đăng ký tạm trú. 

Như vậy, không phải tất cả Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đều bị thu hồi, mà chỉ 

khi người dân đi làm các thủ tục nêu trên thì mới bị thu hồi. Những sổ khác, 

không thuộc trường hợp bị thu hồi, vẫn sử dụng bình thường.  

Ngoài việc thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú trong nhiều trường hợp nêu trên, 

ngày 01/7/2021 cũng là thời điểm bắt đầu không cấp mới Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú 
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Theo đó, khi người dân đi làm thủ tục đăng ký thường trú sẽ không còn 

được cấp Sổ hộ khẩu, làm thủ tục đăng ký tạm trú sẽ không còn được cấp Sổ 

tạm trú. Đồng thời, khi các cuốn sổ này bị mất, bị hư hỏng, rách nát… cũng 

không còn được cấp lại. 

Mọi thông tin về cư trú của người dân sẽ được cập nhật và lưu tại Cơ sở dữ 

liệu về cư trú. Như vậy, thay vì một cuốn sổ bằng giấy, từ ngày 01/7/2021, việc 

quản lý dân cư sẽ được quản lý bằng dữ liệu điện tử. 

Cần lưu ý rằng, ngày 01/7/2021 là thời điểm không cấp mới Sổ hộ khẩu, 

Sổ tạm trú, không phải là thời điểm bãi bỏ hoàn toàn hai loại giấy tờ này. Đến 

ngày 01/01/2023, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú mới chính thức bị xóa bỏ hoàn toàn.  

1.2 Những thay đổi về đăng ký thường trú, tạm trú 

 Luật Cư trú cho thấy điều kiện đăng ký thường trú ở 63 tỉnh, thành là như 

nhau, không phân biệt thành phố trực thuộc trung ương như trước đây. Đáng chú 

ý, từ 01/7/2021, việc nhập hộ khẩu vào các thành phố lớn cũng có phần “cởi 

mở” hơn so với trước đây, bởi đã xóa bỏ điều kiện “thời gian tạm trú”, chỉ yêu 

cầu người dân có chỗ ở hợp pháp là có thể làm thủ tục đăng ký thường trú. 

Trong thủ tục đăng ký tạm trú, Luật cũng không còn yêu cầu người thuê 

nhà phải có ý kiến đồng ý của chủ nhà. 

Đáng chú ý, Luật đã bổ sung quy định về những nơi không được đăng ký 

thường trú, tạm trú, như: Nhà nằm trên đất lấn chiếm; Nhà đã có quyết định thu 

hồi đất; Nhà đã có quyết định phá dỡ… Do đó, từ ngày 01/7/2021, người dân 

cũng cần lưu ý không thuê nhà, mua nhà ở các địa điểm này, vì không thể làm 

được thủ tục đăng ký tạm trú, thường trú. 

Ngoài ra, Luật cũng quy định thêm nhiều trường hợp bị xóa đăng ký 

thường trú, điển hình nhất là 02 trường hợp: Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú 

từ 12 tháng trở lên, mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai 

báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài; Bán nhà mà không được 

chủ nhà mới đồng ý cho giữ lại đăng ký thường trú.  

1.3 Thủ tục làm căn cước công dân có nhiều điểm mới 

Ngày 01/7/2021 cũng là thời điểm có hiệu lực của một số văn bản liên 

quan đến Căn cước công dân gắn chip, cụ thể là Thông tư 59 và Thông tư 60 của 

Bộ Công an. 

Thứ nhất, Bộ Công an yêu cầu thu hồi mọi Chứng minh nhân cũ (9 số, 12 

số) khi người dân làm thủ tục đổi sang Căn cước công dân gắn chip. Trong khi 

trước đây, chỉ thu hồi với Chứng minh nhân dân bị hỏng, bong tróc, không rõ 

nét, còn các trường hợp khác thì chỉ bị cắt góc và được trả lại cho người dân.  

Thứ hai, thời gian tối đa để cấp Căn cước công dân cho người dân là 08 

ngày làm việc (trong đó có 02 ngày để chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm dữ 

liệu quốc gia về dân cư; 03 - 04 ngày để Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính xử lý, phê duyệt, in thẻ và 02 ngày chuyển phát về nơi người dân làm thủ 

tục). 
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Thứ ba, mã QR trên thẻ Căn cước công dân chứa thông tin về số Chứng 

minh nhân dân cũ của người dân. Do đó, người dân không cần phải xin Giấy xác 

nhận số CMND và cung cấp khi làm các thủ tục, giao dịch sử dụng số Chứng 

minh nhân dân cũ như trước đây, trừ trường hợp mã QR không có thông tin về 

số Chứng minh nhân dân. 

Thứ tư, người dân chính thức được làm Căn cước công dân ở nơi tạm trú 

từ ngày 01/7/2021, thay vì phải về nơi thường trú như trước đây. 

Thứ năm, khi đi làm thủ tục cấp Căn cước công dân gắn chip, người dân 

không còn phải điền thông tin trên Tờ khai căn cước công dân như trước, mà cán 

bộ làm thủ tục sẽ Tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sau 

đó in phiếu cho người dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên… 

1.4 Tăng trợ cấp cho hàng loạt đối tượng 

Thông thường, tiền lương cơ sở luôn được điều chỉnh tăng vào ngày 01/7 

hàng năm. Tuy nhiên, năm nay, mức lương này vẫn được giữ nguyên. Bù lại, 

vẫn có nhiều khoản trợ cấp cho các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội được điều 

chỉnh tăng vào thời điểm này, theo Nghị định 20 của Chính phủ 

Cụ thể gồm: 

- Trẻ mồ côi dưới 04 tuổi; trẻ nhiễm HIV thuộc hộ nghèo được hưởng trợ 

cấp 900.000 đồng/tháng, thay cho mức 675.000 đồng/tháng; 

- Người từ đủ 60 đến đủ 80 tuổi thuộc hộ nghèo, không có người phụng 

dưỡng được hưởng trợ cấp 540.000 đồng/tháng, thay cho mức 405.000 

đồng/tháng; 

- Người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp 720.000 đồng/tháng 

thay cho mức 540.000 đồng/tháng; người khuyết tật nặng được hưởng trợ cấp 

540.000 đồng/tháng, thay cho mức 405.000 đồng/tháng… 

- Trợ cấp mai táng người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao 

thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác 

tối thiểu là 18 triệu đồng, trước đây chỉ là 5,4 triệu đồng, với trường hợp gia 

đình tổ chức mai táng… 

- Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất 

khả kháng khác cho hộ dân phải di dời khẩn cấp tối thiểu là 30 triệu đồng/hộ, 

trước đây tối đa là 20 triệu đồng/hộ… 

1.5 Nhiều thay đổi về chính sách ưu đãi cho người có công 

Pháp lệnh ưu đãi về người có công cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, 

thay thế cho Pháp lệnh năm 2005. 

Theo Pháp lệnh này, thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách 

như thương binh, bệnh binh được Nhà nước hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, bao 

gồm nhà xưởng, trường, lớp, trang thiết bị, được vay vốn ưu đãi để sản xuất, 

kinh doanh, miễn hoặc giảm thuế đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

Đây là một chế độ mới mà trước đây chưa quy định cho các đối tượng 
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người có công này. 

Với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Pháp lệnh bổ sung mức trợ cấp hằng tháng 

cho đối tượng này, cụ thể là bằng 03 lần mức chuẩn (tức 4.872.000 đồng/tháng). 

Riêng với vợ hoặc chồng liệt sỹ đã tái giá nhưng vẫn nuôi con liệt sỹ đến 

tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha, mẹ đẻ của liệt sỹ khi còn sống sẽ được 

hưởng: Trợ cấp tuất hằng tháng và được hỗ trợ về Bảo hiểm y tế. 

1.6 Áp dụng một số chính sách mới về chính sách y tế 

Nhiều văn bản có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 cũng có một số quy định liên 

quan đến bảo hiểm y tế. Cụ thể như: 

- Luật Cư trú 2020 thay đổi khái niệm “hộ gia đình tham gia BHYT”. Theo 

đó, hộ gia đình tham gia BHYT là những người cùng đăng ký thường trú hoặc 

cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư 

trú (trước đây là toàn bộ những người có tên trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú). 

- Nghị định 20 của Chính phủ bổ sung một số trường hợp được cấp thẻ 

BHYT miễn phí, như: Người đơn thân nghèo đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc 

con từ 16 đến 22 tuổi nhưng đang ăn học; Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện 

hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng… 

- Thông tư 04 của Bộ Y tế quy định việc thanh toán chi phí khám, chữa 

bệnh BHYT theo định suất; 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công năm 2020 quy định vợ hoặc chồng liệt sĩ 

đã tái giá nhưng vẫn nuôi con liệt sĩ hoặc chăm sóc cha, mẹ đẻ của liệt sĩ cũng 

được hỗ trợ về BHYT (trong khi trước đây không được)… 

Nguồn: Luật Việt Nam 

>>> Link tải văn bản: https://bom.to/tSx1LRwxxq6KU 

 2. Văn bản đáng chú ý của Đoàn: 

- Chương trình hành động số 22-CTr/TĐTN-TG ngày 28/5/2021 về thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

>>> Link tải văn bản: https://bom.to/rLZ9fepOJHJiS 

- Kế hoạch Số 370-KH/TĐTN-TG ngày 11/05/2021 về Tổ chức Chiến 

dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021: 

>>> Link tải văn bản: https://bom.to/0Ui0OR4uK34lt 

 - Kế hoạch Số 390-KH/TĐTN-PT ngày 18/06/2021 về Tổ chức cuộc thi 

“Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” trong đoàn viên, thành niên tỉnh Bình Dương 

năm 2021 

>>> Link tải văn bản: https://by.com.vn/hLSmxa 

3. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình 

mới và 13 hành vi sẽ bị xử phạt cùng mức mức xử phạt trong phòng chống 

dịch Covid - 19: 

https://www.youtube.com/watch?v=hSgk9LB6XIw&feature=emb_imp_woyt
https://bom.to/tSx1LRwxxq6KU
https://bom.to/rLZ9fepOJHJiS
https://bom.to/0Ui0OR4uK34lt
https://by.com.vn/hLSmxa


 

 



 
 

V. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7/2021 

1. Tình hình dịch bệnh Covid 19 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và chỉ đạo việc xây dựng các phương án 

phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông 

tin đại chúng và các trang mạng xã hội để người dân có thể nắm bắt kịp thời các 



thông tin mới nhất, chính xác nhất về dịch bệnh Covid-19 trêm địa bàn. Lưu ý 

không gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân; không tạo sự kỳ thị đối với 

người bị nhiễm và có nguy cơ nhiễm COVID-19. Duy trì trạng thái tâm lý bình 

thường mới để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh 

xã hội, vừa phòng, chống dịch. 

2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

Tuyên truyền công tác triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa XIII “Học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát 

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với tuyên truyền công tác 

triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhấn mạnh việc phát huy ý chí tự 

lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện khát 

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc với các mục tiêu cụ thể trong 

phát triển của đất nước ta đến năm 2025, năm 2030, năm 2045. 

3. Tuyên truyền công tác chuẩn bị Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ 

thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm  

Tuyên truyền đậm nét công tác chuẩn bị Kỳ thi Tốt nghiệp trung học 

phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021 gắn với phản ánh công 

tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh và công tác an ninh - an toàn 

cho Kỳ thi. 

Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các nội dung như: tư vấn, 

hướng dẫn hỗ trợ thí sinh và người nhà của thí sinh trong việc tìm địa điểm 

thi, phòng thi, làm thủ tục dự thi, đường đi, tuyến xe buýt đến các điểm thi; 

tìm và cung cấp địa chỉ trọ miễn phí hoặc giá rẻ cho thí sinh và người nhà của 

thí sinh, phát tờ rơi, cẩm nang các thông tin cần thiết cho thí sinh như: tuyến 

xe buýt, các địa điểm ăn uống rẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa 

bàn có địa điểm tổ chức thi, hỗ trợ lực lượng chức năng trong phân luồng 

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

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người nhà khi đưa đón thí sinh cần thực 

hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không tập trung đông 

người xung quanh Điểm thi. 

Thí sinh phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

như: rửa tay với nước sạch và xà phòng, đeo khẩu trang đúng cách. Thí sinh 

tránh tụ tập đông người trước và sau khi thi, đảm bảo giãn cách; cán bộ làm 

công tác thi cần giữ khoảng cách phù hợp khi làm nhiệm vụ. 

Phối hợp với Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, 

Trung tâm hướng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình 



livestream tư vấn tâm lý phòng thi "Những lưu ý để có một kỳ thi tốt nghiệp 

THPT 2021 hiệu quả" 

4. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong bối cảnh dịch bệnh 

Covid-19 

Tuyên truyền, phản ánh những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, có 

hiệu quả trong việc triển khai công tác bầu cử ở các khu vực, đối tượng đặc thù, 

như: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người bỏ phiếu tại nhà, người 

trong các khu cách ly do dịch bệnh COVID-19...; việc triển khai công tác bảo 

đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

của các cơ quan chức năng góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. 

Tuyên truyền về thời điểm, bối cảnh diễn ra cuộc bầu cử. Nhấn mạnh cuộc 

bầu cử đã thực hiện thành công mục tiêu kép: Bầu cử thành công tốt đẹp và đảm 

bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19. 

Tuyên truyền, phản ánh kỳ vọng, nguyện vọng của cử tri đối với các đại 

biểu trúng cử; phản ánh các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào 

mừng; phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó 

khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. 

Kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các thông tin, quan 

điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại kết quả cuộc bầu cử, kích động, gây rối, chia rẽ 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo, điều 

hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. 

Về bầu cử đại biểu HĐND các cấp, tỉnh Bình Dương có hơn 1,7 triệu cử 

tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,39%. Riêng với đại biểu HĐND cấp tỉnh, trong 

119 người ứng cử đã có 72 người trúng cử, đủ 100% số đại biểu được ấn định. 

Tuyên truyền kết quả bầu cử: đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Bình Dương 

khoá X có phẩm chất, trí tuệ, năng lực chuyên môn tốt, có nhiều kinh nghiệm 

trong công tác. Chương trình hành động thể hiện quyết tâm cống hiến, phục vụ 

lợi ích chính đáng của nhân dân và sát với cương vị, chức trách của mình, gắn 

với sự phát triển của địa phương.  

5. Thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021  

Tuyên truyền những tác động tích cực từ các giải pháp của Tỉnh trong 

cải cách thủ tục hành chính, quản trị hành chính công, nâng cao năng lực cạnh 

tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tiếp tục thông tin kết quả thực 

hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương và việc triển khai phát triển, 

kết nối mạng lưới hạ tầng liên vùng giữa Bình Dương với các địa phương 

trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam; công tác xúc tiến thu hút đầu tư, 

phát triển thị trường xuất khẩu để thúc đẩy tăng trưởng năm 2021. Phản ánh 

sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, Chính quyền, các tầng lớp Nhân dân 

và cộng đồng doanh nghiệp Bình Dương phấn đấu thực hiện vượt mức các 



chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đặt trong bối cảnh tình hình khó 

khăn chung của thế giới và trong nước.  

Thông tin, tuyên truyền những chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh - trật tự an toàn xã hội, ứng phó với 

dịch Covid-19, nhấn mạnh sự chỉ đạo kịp thời, linh hoạt thích ứng trong điều 

kiện mới của đất nước để thực hiện tốt, hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế 

- xã hội theo hướng bền vững.  

Tăng cường truyền thông về Chính phủ điện tử, hoạt động thương mại 

điện tử, nhấn mạnh những tiện ích, hiệu quả của các ứng dụng điện tử trong 

tình hình ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Thông tin kịp thời những giải 

pháp đảm bảo cung cấp dịch vụ, lưu thông, cung ứng hàng hóa, bình ổn giá 

cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, sẵn sàng cung ứng đủ, kịp thời cho 

người dân ở các địa phương trong Tỉnh, nhất là tại các khu vực bị phong tỏa, 

cách ly. 

6. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 07 như:  

Ngày Dân số thế giới (11/7), 71 năm Ngày Truyền thống Thanh niên xung 

phong (15/7/1950-15/7/2021), 67 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ (20/7/1954 – 

20/7/2021), 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2021), 92 

năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021), 26 năm Ngày 

Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2021); … 

Các hoạt động tuyên truyền cần tạo được tính xuyên suốt, nêu bật ý 

nghĩa và việc phát huy giá trị lịch sử của các sự kiện trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Đồng thời đảm 

bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19./. 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN  

 


