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�eo dòng lịch sử

Tháng 3/2023
TỈNH BÌNH DƯƠNG

Kỷ niệm 117 năm ngày sinh
cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

(01/3/1906 - 01/3/2023)

Kỷ niệm 64 năm
Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

(03/3/1959 – 03/3/2023)
và 34 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân

(03/3/1989 – 03/3/2023)

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Kỷ niệm 110 năm
Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân

(17/3/1913 - 17/3/2023)

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3/1931 - 26/3/2023)

Kỷ niệm 75 năm chiến thắng
Tháp Canh cầu Bà Kiên
(19/3/1948 -19/3/2023)

Kỷ niệm 77 năm ngày Thể thao Việt Nam
(27/3/1946 – 27/3/2023)
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II. NGÀY TRUYỀN THỐNGII. NGÀY TRUYỀN THỐNG
1 Kỷ niệm 117 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - 

Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng (01/3/1906 - 01/3/2023)

2 Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 
(03/3/1959 – 03/3/2023) và 34 năm Ngày hội Biên phòng 
toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2023)

        Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng
       (Chinhphu.vn) - Gần một thế kỷ của cuộc đời, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tận 
lực cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, được các tầng lớp nhân 
dân trong nước và bạn bè quốc tế yêu mến và kính trọng.

        Bộ đội Biên phòng phát huy vai trò
chuyên trách trong thực hiện

chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
      Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia là văn 
kiện quan trọng; định hướng cơ bản để toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân triển khai thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới 
quốc gia. Đây cũng là cơ sở, nền tảng khoa học, 
pháp lý để Bộ đội Biên phòng phát huy vai trò 
nòng cốt, chuyên trách, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng và các chiến sỹ công an nhân dân trong ngày ngành Công an
đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (5/1/1980). Ảnh tư liệu

Công an Nhân dân Vũ trang là tiền thân của
Bộ đội Biên phòng Việt Nam
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Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Nguồn: Tạp chí quốc phòng toàn dân
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Quét QR hoặc xem thêm tại: https://bom.so/nOgGIW 

Quét QR hoặc xem thêm tại:
https://bom.so/gPtowu 



3 Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 
08/3/2023) và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

        Lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
        Cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản ở Mỹ đã phát triển một cách mạnh mẽ. Nền kỹ 
nghệ đã thu hút nhiều phụ nữ và trẻ em vào các nhà máy, xí nghiệp. Nhưng bọn chủ tư 
bản trả lương họ rất rẻ mạt. Căm phẫn trước sự bất công đó, ngày 8/3/1899 nữ công 
nhân Mỹ đã đứng lên đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm. Phong trào bắt đầu từ 
công nhân ngành dệt và ngành may tại thành phố Chi-ca- gô và Nữu Ước. Mặc dù bọn 
tư bản ra tay đàn áp, chị em vẫn đoàn kết chặt chẽ, đấu tranh buộc chúng phải nhượng 
bộ. Cuộc đấu tranh của công nhân Mỹ đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào phụ nữ lao động 
trên thế giới, đặc biệt phụ nữ ở nước Đức. Phong trào đấu tranh đã xuất hiện hai nữ 
chiến sỹ lỗi lạc đó là bà Cla-ra-zét- kin (người Đức) và bà Lô-ra Lúc-xăm-bua (người Ba 
Lan). Nhận thức sự mạnh mẽ và đông đảo của lực lượng lao động nữ và sự cần thiết phải 
có tổ chức, phải có lãnh đạo để giành thắng lợi cho phong trào phụ nữ nên năm 1907 
hai bà đã phối hợp với Crup-xcai-a (vợ Lênin) vận động thành lập Ban “Thư ký phụ nữ 
quốc tế”. Bà Cla-ra-zét-kin được cử làm Bí thư.
        Năm 1910, Đại hội phụ nữ quốc tế XHCN họp tại Cô-pen-ha-gen (thủ đô Đan Mạch) 
đã quyết định lấy ngày 8/3 làm ngày “Quốc tế phụ nữ” - Ngày đoàn kết đấu tranh của 
phụ nữ với khẩu hiệu:
        - Ngày làm 8 giờ.
        - Việc làm ngang nhau, tiền lương ngang nhau.
        - Bảo vệ bà mẹ và trẻ em.
        Từ đó ngày 8/3 trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động toàn thế giới. 
Vào ngày 8/3 hàng năm, những người phụ nữ trong cả nước thường được tặng hoa, 
tặng quà hoặc tổ chức những buổi lễ kỷ niệm để thể hiện sự quan tâm, ngợi ca và bày 
tỏ niềm kính trọng. Một ngày bù đắp cho những vất vả của những người mẹ tảo tần cho 
gia đình và xã hội, những người vợ đảm đang, vun vén dựng xây tổ ấm gia đình.
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Công Đoàn Giáo dục Việt Nam

Quét QR hoặc xem thêm tại: https://bom.so/nOgGIW 
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4 Đại tướng Chu Huy Mân – Người cộng sản kiên cường, 
nhà chính trị, quân sự tài năng

5 Kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng Tháp canh Cầu Bà Kiên 19/3
Chiến thắng tháp canh cầu Bà Kiên
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Nguồn: Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Nguồn: Du lịch Bình Dương

Quét QR hoặc xem thêm tại: https://bom.so/NOgNWb  

         Đại tướng Chu Huy Mân là một tài năng quân sự - chính 
trị xuất sắc, có tầm chiến lược và cũng rất giỏi về chiến dịch, 
chiến thuật, lăn lộn khắp các chiến trường Cao - Bắc - Lạng, 
Khu 4, Khu 5, Tây Bắc, Tây Nguyên, chiến trường Lào,... từng 
đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chính trị, 
quân sự; có lúc kiêm cả Chính ủy và Tư lệnh các đại đoàn, sư 
đoàn, quân khu, mặt trận. Đồng chí vừa là vị tướng có tài 
thao lược trên chiến trường, vừa là nhà chính trị sắc sảo, nhìn 
xa trông rộng, chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị, trình độ 
quân sự, lý tưởng, niềm tin và đạo đức cách mạng cho các lực 
lượng vũ trang của ta, thật xứng đáng với cái tên thân 
thương, trìu mến “Hai Mạnh” (mạnh cả về chính trị và quân 
sự, văn võ song toàn) mà đồng chí, đồng đội quen gọi.

        Tháp canh cầu Bà Kiên (nay 
thuộc địa phận phường Thạnh 
Phước, thị xã Tân Uyên, Bình 
Dương) được xây rất kiên cố, 
gồm 3 tầng, mỗi tầng đều có lỗ 
châu mai, tường gạch dày 40cm, 
rộng 16m, cao 10m, được bảo vệ 
bằng hàng rào kẽm gai, đèn pha 
và mìn, lính canh phòng cẩn 
mật. Huyện đội Tân Uyên giao 
nhiệm vụ cho đội du kích nghiên 
cứu tiêu diệt địch ở tháp canh. 
Người được giao nhiệm vụ chỉ 
huy đánh tháp canh là Trần Công 
An, người con của mảnh đất Cù 
lao Thạnh Hội - Tân Uyên, lúc đó 
ông vừa tròn 28 tuổi.

Quét QR hoặc xem thêm tại: https://bom.so/8RIJFS  

Đại tướng Chu Huy Mân và cán bộ, chiến sĩ 
Quân khu 4 đón Bác Hồ về thăm đơn vị.

Ảnh: Tư liệu

 Trận đánh sập tháp canh Cầu Bà Kiên đêm 18 rạng sáng ngày 19-3-1948
ở phường Thạnh Phước, TX.Tân Uyên đã đi vào lịch sử,
là niềm tự hào không chỉ của người dân Bình Dương
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6 Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931 - 26/3/2023)
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Nguồn: Báo Quân đội nhân dân 

Nguồn: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

Quét QR hoặc xem thêm tại:
https://bom.so/qWu8ft 

Ngày 26-3-1931: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập         
        Để đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đại hội 
Đoàn toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 – 25 tháng 3 năm 1961 đã quyết định lấy ngày 
26-3-1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để 
bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày 
thành lập Đoàn hàng năm.

         Ngay từ rất sớm Đảng đã thấy rõ tầm quan 
trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn Thanh 
niên. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng lần thứ 2, họp từ ngày 20 đến ngày 
26-3-1931 (tại nhà số 236, đường Richaud, nay 
là đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh) do đồng chí Tổng Bí thư Trần 
Phú chủ trì đã dành một phần quan trọng 
trong chương trình làm việc để bàn về công tác 
thanh niên và chỉ thị cho tổ chức Đảng ở các địa 
phương phải quan tâm đến việc xây dựng 
Đoàn Thanh niên. Hội nghị đã quyết định 
thống nhất các tổ chức Đoàn thành Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

Bác Hồ với thanh niên Việt Nam. Ảnh tư liệu

Bác Hồ luôn chú trọng tập luyện thể dục thể thao
để giữ gìn sức khỏe

Quét QR hoặc xem thêm tại:
https://bom.so/TLp423 

Kỷ niệm 77 năm ngày Thể thao Việt Nam
(27/3/1946 – 27/3/2023)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền Thể dục Thể thao Việt Nam         
          (ĐCSVN) - Ngày 27/3/1946, Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã viết bài Thể dục và 
sức khỏe, qua đó kêu gọi toàn dân tập thể dục, đăng trên báo Cứu quốc, cơ quan ngôn luận của 
Tổng bộ Việt Minh (1). Người nhấn mạnh: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống 
mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. 
         Bác đặt vấn đề và nêu rõ vị trí của Thể dục thể thao 
trong đời sống xã hội: “Mỗi một người dân yếu ớt tức 
làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân 
mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe”. 
Bác khẳng định: “Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức 
khỏe là bổn phận của mỗi một người dân yêu nước”. Bác 
chỉ dẫn: “Mỗi người lúc ngủ dậy, tập ít phút thể dục, ngày 
nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ. 
Như vậy là sức khỏe. Dân cường thì quốc thịnh. Tôi mong 
đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào tôi 
cũng tập”.

7
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8 Nguồn gốc Tháng Thanh niên
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Nguồn: Báo Thanh niên

         Bắt đầu từ năm 2004, tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên được Trung ương Đoàn triển 
khai tới tất cả tuổi trẻ cả nước với tinh thần “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm 
lo, bồi dưỡng thanh niên”. Tháng Thanh niên khởi động để các bạn trẻ thổi bùng lên ngọn lửa 
nhiệt huyết, khát khao cống hiến.
          Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên 
Việt Nam dưới Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.
         Trong Tháng Thanh niên, mỗi tổ chức, cá nhân thanh niên ghi dấu ấn bằng nhiều phần việc 
vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, rèn luyện và trải nghiệm thực tiễn. Cũng từ chính 
những phần việc tình nguyện đó đã mang lại nhiều bài học bổ ích cho mỗi người trẻ

Quét QR hoặc xem thêm tại: https://bom.so/JZIQNm
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III. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀNIII. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN

- 7 -

      Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn 
quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Triển khai chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị 
quyết Đại hội Đoàn các cấp. Tập trung tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng 
trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là quán triệt, 
nghiên cứu, học tập và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 
(khóa XIII).

1

        Tuyên truyền sâu rộng các bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng, đặc biệt là bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Tăng cường 
giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên cảnh giác và đẩy mạnh 
công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Tuyên truyền Cuộc thi “Tôi - Người 
Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng.

2

        Thông tin tuyên truyền các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 02 năm 2023, các sự kiện trong 
nước, quốc tế nổi bật, qua đó tạo sự ổn định về chính trị tư tưởng trong cán 
bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, các tầng lớp Nhân dân; Tiếp tục duy trì 
và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một 
câu chuyện đẹp”, tổ chức các trào lưu, xu hướng tích cực trên không gian 
mạng thu hút đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, làm theo

3

        Tuyên truyền việc triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ 
niệm trong tháng, như: Kỷ niệm 117 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn 
Đồng - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng (01/3/1906 - 01/3/2023); Kỷ niệm 64 
năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2023) và 34 
năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2023); Kỷ niệm 113 
năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023) và 1983 năm khởi nghĩa 
Hai Bà Trưng; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 
- 17/3/2023); Kỷ niệm 75 năm chiến thắng Tháp Canh cầu Bà Kiên (19/3/1948 
-19/3/2023); Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931 - 26/3/2023); Kỷ niệm 77 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 
– 27/3/2023) và các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong tháng.

4
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      Tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia các đội 
hình tình nguyện hỗ trợ địa phương thực hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng 
dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 
quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Tuyên truyền 
Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho 
thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 
2030” theo Quyết định số 311/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

5

        Tích cực tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên chủ đề công tác năm 
2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, các hoạt động của Đoàn, 
Hội, Đội sẽ được chú trọng chuyển đổi số. Các cấp bộ đoàn tích cực, chủ động, 
tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng chính phủ số, xã hội số; nâng cao 
năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt 
động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tâm thế và phát huy thanh niên 
tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Phát triển các câu lạc 
bộ, các cuộc thi, ngày hội, sinh hoạt đội, nhóm về công nghệ số, chuyển đổi 
số; tổ chức các chương trình, diễn đàn… thực hành, công nghệ số trong 
thanh thiếu nhi.

6
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IV. CÂU HỎI ĐÁP, TƯ LIỆU NGẮN VỀ LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ
TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ LỊCH SỬ CÁC ĐỊA PHƯƠNG
IV. CÂU HỎI ĐÁP, TƯ LIỆU NGẮN VỀ LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ

TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ LỊCH SỬ CÁC ĐỊA PHƯƠNG
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Trận đánh nào đã mở ra lối đánh đặc công đầu tiên của cả nước?

HỎI

ĐÁP
        Tháp canh là trạm gác do thực dân Pháp xây dựng, là nơi được đánh giá đóng vai 
trò quan trọng trên chiến trường Nam Bộ của thực dân Pháp. Chính vì vậy, thực dân 
Pháp đã xây dựng tháp canh rất kiên cố và bố trí lực lượng canh gác nghiêm ngặt. Về 
phía quân ta xác định, tháp canh là mục tiêu cần phải bị tiêu diệt để ta có thể làm chủ 
tình hình ở Nam Bộ.
     Thực hiện theo kế hoạch tác chiến, đồng chí Trần Công An - trợ lý tác chiến Huyện 
đội Tân Uyên được giao nhiệm vụ tổ chức cho du kích Tân Uyên nghiên cứu đánh tháp 
canh Cầu Bà Kiên, nằm trên tỉnh lộ 16.
     Đêm 18 rạng sáng ngày 19-3-1948, đồng chí Trần Công An chỉ huy một tổ gồm hai 
du kích Hồ Văn Lung và Nguyễn Văn Nguyên, được trang bị 10 quả lựu đạn, 1 súng 
trường, 1 thang hái trầu mượn của dân đánh vào tháp canh.
      Ba chiến sĩ cởi trần, bôi lên người một lớp “bùn” màu giống với màu địa hình khu vực 
tháp canh. Vượt qua các chướng ngại, tổ bí mật áp sát tháp canh mà địch vẫn không hay 
biết. Lợi dụng lúc địch thay gác, ba chiến sĩ nhanh chóng dùng thang leo lên ngay lỗ bắn, 
ném 8 quả lựu đạn vào trong tiêu diệt 10 tên địch, thu 8 khẩu súng và 20 quả lựu đạn. 
Đồng chí Trần Công An chỉ huy tổ du kích bí mật rời khỏi trận địa về căn cứ an toàn.
       Chiến thắng Cầu Bà Kiên đã gây tiếng vang lớn. Lần đầu tiên với lực lượng ít, du kích 
đánh được tháp canh, diệt gọn quân địch trong công sự vững chắc, mở ra tiền đề cho 
việc tổ chức lực lượng chuyên trách tiêu diệt quân địch đóng trong tháp canh ở chiến 
trường Nam Bộ. Thắng lợi này mở màn giúp cho quân ta đánh bại hàng loạt đồn bót, 
tháp canh do quân Pháp xây dựng ở chiến trường miền Đông Nam Bộ.
     Sau trận đánh tháp canh lần thứ nhất trên địa bàn huyện Tân Uyên, Ban Chỉ huy 
Trung đoàn 310 đã chỉ huy cho công binh xưởng tự chế ra loại vũ khí mới được đặt tên 
Phá Tường viết tắt là FT, đánh sập nhiều tháp canh của địch. Bộ Tư lệnh Nam Bộ đã biểu 
dương thành tích của lối đánh đặc biệt này và Bác Hồ đã chọn ngày 19-3-1967 là ngày 
thành lập Binh chủng Đặc công với lời khen tặng: “Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt 
vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”. Ngày nay, tại tháp canh Cầu Bà Kiên, tỉnh 
Bình Dương xây bia kỷ niệm ngày đầu tiên áp dụng kỹ thuật đặc công đánh địch và nơi 
đây được xếp hạng là di tích cấp tỉnh. Ngày 19-3 trở thành ngày truyền thống binh 
chủng Đặc công của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hình ảnh: Di tích Bia chiến thắng 
tháp canh cầu Bà Kiên

trên địa bàn phường Thạnh Phước,  
Thành phố Tân Uyên

Nguồn: Sách Hỏi – Đáp lịch sử tỉnh Bình Dương 1930 - 2010

TỈNH BÌNH DƯƠNG Tài liệu sinh hoạt chi đoàn | Tháng 03/2023



- 10 -

V. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐOÀNV. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐOÀN
Bình Dương: Giải pháp nhằm xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong 

doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022
       TTBD - Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn Thanh niên là chăm lo và bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, thanh niên. Trong đó, quan tâm chăm 
lo đời sống, tinh thần cho đoàn viên, thanh niên luôn là mục đích mà các phong trào của tổ 
chức Đoàn hướng tới. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã có nhiều giải pháp nhằm xây dựng, 
củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh 
năm 2022

Quét QR hoặc xem thêm tại: https://bom.so/X7zcOP  

Nguồn: Trang thông tin điện tử tổng hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
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         Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong công tác tư tưởng
của Đảng hiện nay

         (TG) - Về bản chất văn học, nghệ thuật không sinh ra để phục vụ chính trị nhưng trong 
suốt tiến trình lịch sử của nhân loại, nó luôn được các giai cấp sử dụng làm công cụ, 
phương tiện trong công tác tư tưởng.

Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo

Quét QR hoặc xem thêm tại:  https://bom.so/EblZXw 

VI. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNGVI. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
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        Vang vọng lời nước non - Tập 1 "Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi"
        Bộ sách "Vang vọng lời nước non" do Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất 
bản, mỗi tập khoảng 100 trang, bao gồm các trích dẫn những câu, những đoạn văn, 
những lời hay, khúc chiết, hàm súc, nhiều ý nghĩa, dễ đi vào lòng người của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, được tuyển chọn công phu từ hàng chục nghìn trang sách của bộ sách "Hồ 
Chí Minh toàn tập" và sắp xếp thành hệ thống theo từng chủ đề cho mỗi tập sách, chứa 
đựng các nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 
        Tập 1 "Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi" là những tâm sự, tự sự của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi và sự cống hiến trọn đời 
mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và nhân loại.

VII. SÁCH VỀ BÁC HỒVII. SÁCH VỀ BÁC HỒ

Xem bản điện tử của tác phẩm tại đây:
https://bom.so/O2g7Yi 
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        SKĐS - Thủ tục đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2023 là một 
trong những thông tin quan trọng người dân cần biết để thực hiện. Nắm được những 
thông tin này giúp người dân tiết kiệm được thời gian và bớt đi một phần về chi phí tại 
thời điểm khám, chữa bệnh.

        Nhiều loại thực phẩm chức năng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, kém chất lượng được 
quảng cáo chữa nhiều loại bệnh khác nhau từ chữa xương khớp, tiêu hoá, tim mạch... 
và cả bệnh ung thư..

 VIII. SỨC KHOẺ, Y TẾ VIII. SỨC KHOẺ, Y TẾ

Quét QR hoặc xem thêm tại: https://bom.so/KNUHUP  

Thủ tục khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế năm 2023
người dân cần biết

Báo động tình trạng thực phẩm chức năng giả,
thổi phồng công dụng tràn lan trên thị trường

Thủ tục đăng ký khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế năm 2023 người dân cần biết 

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc.

Nguồn: Công dân và khuyến học
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Gần 50.000 người chết trong động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

 VIII. THỜI SỰ VIII. THỜI SỰ

     Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, Syria ghi nhận gần 50.000 
người chết trong thảm kịch động đất hôm 6/2 và con 
số này có thể tiếp tục tăng.
        Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu ngày 
22/2 cho biết số người thiệt mạng do trận động đất 
mạnh 7,8 độ hồi đầu tháng đã tăng lên 43.556. "Đây 
là một trong những trận động đất mạnh nhất trên 
thế giới", ông phát biểu tại tỉnh miền nam Hatay.

Nguồn: VN.Express
Quét QR hoặc xem thêm tại: https://bom.so/pCHPbs  

1 Tin tức thế giới

Các tòa nhà bị hư hại sau trận động đất 7,8 độ
ở thành phố Antakya, tỉnh Hatay,

miền nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/2. Ảnh: Reuters

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn
thường trực Việt Nam tại LHQ phát biểu tại phiên họp khẩn cấp

lần thứ 11 của Đại hội đồng LHQ

Quân đội nhân dân Việt Nam bắt đầu thực hiện cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

       Đoàn cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam tham 
gia tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại 
Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm kiếm được nhiều vị trí có nạn nhân, 
phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đoàn 
cứu hộ quốc tế thực thi và hoàn thành tốt các phần 
việc được phân công.

Nguồn: VOV.VN

Quét QR hoặc xem thêm tại: https://bom.so/1Jly7M 

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, tìm giải pháp hòa bình
cho vấn đề Ukraine

       Chinhphu.vn) - Ngày 22/2 (giờ địa phương), phiên 
họp khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng LHQ đã 
nhóm họp để tiếp tục thảo luận về tình hình Ukraine, 
đúng một năm kể từ khi bắt đầu xung đột.

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ

Quét QR hoặc xem thêm tại: https://bom.so/x9AB8t 
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Ban Tuyên giáo Trung ương:
Hướng dẫn chi tiết kích thước Đảng kỳ đúng quy cách

     Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định thời gian 
vừa qua, có một số cơ quan, địa phương, đơn vị sử 
dụng mẫu Đảng kỳ và biểu tượng “Búa - Liềm” Đảng 
Cộng sản Việt Nam không đúng trong trang trí hội 
trường, cơ quan, tuyên truyền cổ động trực quan trên 
đường phố, chương trình văn hóa, văn nghệ, làm 
logo, biểu tượng tại các sự kiện.

Nguồn: Báo Bình Dương

Quét QR hoặc xem thêm tại: https://bom.so/M7oglw

2 Tin tức trong nước

3 Tin tức trên địa bàn tỉnh

Đoàn viên thanh niên phát nước suối miễn phí
cho du khách tại miếu Bà Thiên Hậu

Cuốn sách 'Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần

xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch,
vững mạnh' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng: Phòng ngừa từ xa, từ sớm

       Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng 
Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững 
mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng 
ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực vừa xuất bản.
      Đông đảo bạn đọc tiếp tục bày tỏ niềm tin vững 
chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cho 
rằng vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm.

Nguồn: VOV.VN

Quét QR hoặc xem thêm tại: https://bom.so/1Jly7M 

Áo xanh tình nguyện mùa lễ hội
       Lễ hội Rằm tháng giêng hàng năm tại Bình Dương 
luôn được bạn bè, du khách 4 phương nhắc đến với 
tên gọi “lễ hội miễn phí” với những nghĩa cử đẹp thể 
hiện tấm lòng nhân ái, hào sảng của người Bình 
Dương. Và để góp phần tạo nên thương hiệu đó 
không thể không nhắc đến hình ảnh những chiếc áo 
xanh tình nguyện của tuổi trẻ đất Thủ.

Nguồn: Báo Bình Dương

Quét QR hoặc xem thêm tại: https://bom.so/ZInZPh 
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Thanh niên Bình Dương: Khát vọng một đất nước hùng cường
     TTBD – Sáng ngày 08/02/2023, 09 huyện, thị, thành trên 
địa bàn tỉnh Bình Dương đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận 
công dân nhập ngũ năm 2023, tiễn hơn 2.200 thanh niên 
ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ 
Công an nhân dân để bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân.

Nguồn: Trang thông tin tổng hợp Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương

Quét QR hoặc xem thêm tại: https://bom.so/1fGPHF 

Cuốn sách 'Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần

xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch,
vững mạnh' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Một trong ba nữ thanh niên tình nguyện
tham gia nghĩa vụ quân sự

Thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương

       Thành phố được lập trên cơ sở thị xã Tân Uyên với 10 
phường, hai xã, tổng diện tích gần 192 km2 và 466.000 
người. Nghị quyết thành lập thành phố Tân Uyên được Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội thông qua chiều 13/2.
       Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết thị xã 
Tân Uyên là trung tâm công nghiệp, dịch vụ, có vai trò 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa phía 
đông nam của tỉnh Bình Dương. Bộ trưởng Xây dựng đã 
công nhận thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đạt tiêu 
chuẩn của đô thị loại 3 vào năm 2018.

Nguồn: VnExpress

Quét QR hoặc xem thêm tại: https://bom.so/1Jly7M 

Lãnh đạo tỉnh công bố “Ứng dụng Bình Dương Số”
phục vụ người dân và doanh nghiệp

Ra mắt ứng dụng Bình Dương Số phục vụ người dân, doanh nghiệp
       (BDO) Chiều 4-1, tại Trung tâm Giám sát và Điều hành 
thông minh tỉnh (IOC), UBND tỉnh tổ chức lễ công bố nền 
tảng số: “Ứng dụng Bình Dương Số” phục vụ người dân và 
doanh nghiệp.
Với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung 
tâm, hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp, ưu 
tiên cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân và 
doanh nghiệp, ứng dụng Bình Dương Số hướng đến xây 
dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã 
hội số và thành phố thông minh Bình Dương. Thông qua 
ứng dụng, người dân và doanh nghiệp có thể khai thác và 
thực hiện thông tin liên quan đến dịch vụ công; phản ánh 
tình hình an ninh trật tự và đời sống; tiếp nhận thông báo 
quan trọng, khẩn cấp; thông tin về môi trường; tra cứu 
thông tin quy hoạch; xem trực tiếp tình hình giao thông 
tại các tuyến đường; tiện ích; thông tin tuyển dụng...

Nguồn: Báo Bình Dương

Quét QR hoặc xem thêm tại: https://bom.so/1Jly7M 
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Khám phá giá trị văn hóa, lịch sử của Nhà truyền thống TP.Thủ Dầu Một

X. CÁC ĐỊA CHỈ ĐỎ TRÊN ĐỊA BÀN DÀNH
CHO THANH THIẾU NHI

X. CÁC ĐỊA CHỈ ĐỎ TRÊN ĐỊA BÀN DÀNH
CHO THANH THIẾU NHI

     Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, ngay đầu chợ Thủ Dầu Một có một công trình mang 
dấu ấn lịch sử, văn hóa được phục dựng lại để giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử địa 
phương. Với dáng vẻ cổ xưa, Nhà truyền thống TP.Thủ Dầu Một đã thu hút đông đảo du 
khách đến tham quan, tìm hiểu và chụp ảnh lưu niệm.

Nguồn: Báo Bình Dương

Quét QR hoặc xem thêm tại: https://bom.so/dqYKSD 

Nhà việc Phú Cường, nay là Nhà truyền thống TP.Thủ Dầu Một, đã trở thành
nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần lý tưởng của người dân địa phương và du khách gần xa
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        Thông tư số 75/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý 
lệ phí đăng ký cư trú có hiệu lực từ ngày 5/2/2023. Theo đó, công dân được giảm 50% lệ phí khi 
đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.
       Thông tư nêu rõ, công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú (đăng ký thường 
trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ) với cơ quan đăng ký cư trú theo quy định pháp 
luật cư trú thì phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này. Mức lệ phí như sau:

Giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú
qua Cổng dịch vụ công trực tuyến1

        Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc 
trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 22/2/2023.
         Nghị định nêu rõ các công việc thực hiện hợp đồng bao gồm:
       1- Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 
thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp 
luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan, gồm:
        - Lái xe, bảo vệ, trừ trường hợp quy định tại mục 2 ở dưới;
   - Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành
trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
     - Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong
cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức, viên chức 
theo quy định của pháp luật.
         2- Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính thực hiện quản lý và áp dụng 
chế độ, chính sách như công chức, gồm:
          - Bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn 
phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của 
Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan;
        - Lái xe phục vụ Bộ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên; lái xe 
chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước;
         - Người làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ mật ở Trung ương theo 
quyết định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý.
       3- Các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề 
nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong 
đơn vị sự nghiệp công lập.

Các trường hợp ký hợp đồng lao động trong
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập2

XI. PHÁP LUẬTXI. PHÁP LUẬT

Số TT Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu 

Trường hợp 
công dân nộp hồ 

sơ trực tiếp 

Trường hợp công 
dân nộp hồ sơ 

qua cổng dịch vụ 
công trực tuyến 

1 Đăng ký thường trú Đồng/lần đăng ký 20.000 10.000 

2 
Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm 
trú (cá nhân, hộ gia đình) Đồng/lần đăng ký 15.000 7.000 

3 
Đăng ký tạm trú theo danh 
sách, gia hạn tạm trú theo 
danh sách 

Đồng/người/ lần 
đăng ký 10.000 5.000 

4 Tách hộ Đồng/lần đăng ký 10.000 5.000 
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Hình thành kỹ năng sống cho thanh niên qua giáo dục lý tưởng cách mạng
         (Dân trí) - Hình thành kỹ năng sống là một trong những mục tiêu của quá trình giáo 
dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, 
thiếu niên, nhi đồng. 
         Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thanh niên, thiếu niên
       Lý tưởng, đạo đức, lối sống được thể hiện trong hành vi, giao tiếp và cách ứng xử 
của con người trong cộng đồng xã hội. Việc xây dựng lý tưởng, đạo đức, lối sống cho 
thanh, thiếu niên, nhi đồng chính là tạo ra nguồn động lực để phát triển kinh tế, xã hội 
của đất nước.

Nguồn: Báo Dân trí

XII. GÓC KỸ NĂNGXII. GÓC KỸ NĂNG

Quét QR hoặc xem thêm tại:
https://bom.so/Ie1NyQ
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Câu hỏi hàng ngang:
        Số 1: Bức tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ” của họa sĩ nào? 
        Số 2: Ngày nay, loài thú duy nhất nào có thể bay? 
        Số 3: Biển nào mặn nhất thế giới?
        Số 4: Châu lục nào nhỏ nhất thế giới? 
        Số 5: Trong truyện cổ tích Lọ Lem, con vật nào được biến thành ngựa kéo cỗ xe đưa 
Lọ Lem đến dự tiệc? 
        Số 6: Con sông dài nhất thế giới là gì?

XIII. THƯ GIÃNXIII. THƯ GIÃN

Quét QR hoặc xem thêm tại:
https://bom.so/yerHG9 

01

02

03

04

05

06
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TỔ BIÊN TẬP TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN

Chỉ đạo thực hiện:
Đ/c Trần Thị Diễm Trinh

UV BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn

Chịu trách nhiệm nội dung:
Đ/c Nguyễn Thanh Thảo –Tổ trưởng 

Đ/c Nguyễn Hữu Lợi – Tổ phó 

Thành viên Tổ biên tập:
Đ/c Nguyễn Thanh Liêm

Đ/c Nguyễn Thị Kiều Diễm
Đ/c Bùi Thị Phương Trâm
Đ/c Lâm Thị Thanh Phát

Đ/c Nguyễn Hồng Hoàng Trọng
Đ/c Trần Ngô Thảo Nguyên

Đ/c Nguyễn Trần Trung Kiên
Đ/c Hồ Thanh Phương Ngân

Thiết kế:
Đ/c Lê Trường Thịnh

Địa chỉ liên hệ:
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương

Tầng 8, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương,
Phường Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số điện thoại: 0274.3824.607


