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     Chiến sĩ là những người hy sinh nhiều nhất
cho dân tộc, Bác Hồ thường dành cho anh em sự
chăm lo, săn sóc ân tình, chu đáo nhất.

    Mùa đông, thương anh em chiến sĩ rét mướt ở
rừng núi hay bưng biền, Bác đem tấm áo lụa của
mình được đồng bào tặng, bán đấu giá để lấy
tiền mua áo ấm gửi cho các chiến sĩ.

      Bác thường nói: “Chiến sĩ còn đói khổ, tôi ăn
ngon sao được!”. “Chiến sĩ còn rách rưới, mình
mặc thế này cũng là đầy đủ lắm rồi!”.

    Mùa hè năm ấy (1967), trời Hà Nội rất nóng.
Sức khỏe Bác Hồ đã kém, thần kinh tuổi già
cũng suy nhược, dễ bị toát mồ hôi, ướt đầm, có
ngày phải thay mấy lần quần áo, có khi hong tại
chỗ, rồi lại thay ngay. Bác không cho dùng máy
điều hòa nhiệt độ. Bác bảo: Mùi nó hôi lắm, Bác
không chịu được! (Bác không dùng nên nói vậy
thôi, chứ máy đã có nút xả thơm).

     Thấy trời oi bức quá, Bác nói với đồng chí Vũ
Kỳ:

 - Nắng nóng thế này, các chú bộ đội trực phòng
không trên nóc hội trường Ba Đình thì sao chịu
được? Các chú ấy có đủ nước uống không? Chú
thử lên tìm hiểu xem thế nào, về cho Bác biết.

     

I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC
1. Chuyện kể về Bác

1

Tấm lòng của Bác Hồ với chiến sĩ

     Đồng chí Vũ Kỳ lên, được biết trên đó có một
tổ súng 14 ly 5. Ụ cát sơ sài, nếu địch bắn vào thì
chỉ có hy sinh, rất nguy hiểm.

      Trời nắng chói, đứng một lúc mà hoa cả mắt.
Đồng chí Vũ Kỳ hỏi:

 - Các đồng chí có nước ngọt uống không?

 - Nước chè thường còn chưa có, lấy đâu ra nước
ngọt!

      Đồng chí Vũ Kỳ về nói lại với Bác. Bác gọi
điện ngay cho đồng chí Văn Tiến Dũng:

 - Sao các chú không lo đủ nước uống cho các
chiến sĩ trực phòng không? Nghe nói ụ súng trên
nóc hội trường rất sơ sài, chú phải lo sửa ngay để
đảm bảo an toàn cho chiến sĩ trong chiến đấu!

      Sau đó Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ đi lấy sổ tiết
kiệm của Bác, xem tiền tiết kiệm của Bác còn
bao nhiêu.

       Tại sao Bác có tiền tiết kiệm? Lương Bác cao
nhất nước, nhưng hàng tháng cũng chỉ đủ tiêu.
Mọi chi phí sinh hoạt của Bác, từ cái chổi lông
gà, đều ghi vào lương cả.

       Tiền tiết kiệm của Bác là do các báo trả
nhuận bút cho Bác. 
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Bác viết báo nhiều, có năm hàng trăm bài. Các
báo gửi đến bao nhiêu, văn phòng đều gửi vào
sổ tiết kiệm của Bác. Trong kháng chiến chống
thực dân Pháp, Bác cũng đã có tiền tiết kiệm.
Đến dịp Tết Nguyên đán, Bác lại đem chia cho
cán bộ các cơ quan chung quanh Bác mua lợn
để đón xuân.

     Đồng chí Vũ Kỳ xem sổ và báo cáo: 

- Thưa Bác, còn lại tất cả hơn 25.000 đồng (lúc
đó là một món tiền rất lớn, tương đương với
khoảng 60 lượng vàng).

    Bác bảo: Chú chuyển ngay số tiền đó cho Bộ
Tổng tham mưu và nói: “Đó là quà của Bác tặng
để mua nước ngọt cho anh em chiến sĩ trực
phòng không uống, không phải chỉ cho những
chiến sĩ ở Ba Đình, mà cho tất cả các chiến sĩ
đang trực chiến trên mâm pháo ở khắp miền
Bắc. Nếu số tiền đó không đủ thì yêu cầu địa
phương nào có bộ đội phòng không trực chiến
góp sức vào cùng lo!”.

      Về sau, Bộ Tư lệnh Phòng không quân báo
cáo lại cho Văn phòng Phủ Chủ tịch biết: Số tiền
của Bác mua nước uống cho bộ đội Phòng
không, Không quân được một tuần.

                                      Nguồn: Sở Công thương
     >>>Link nội dung: https://bom.to/UvYcR3
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tiên tiến tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực vào
các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội; tạo sân chơi
kết nối giữa tổ chức Đoàn, Hội, Đội và các
gương, tích cực lan tỏa và giới thiệu về các hoat
động của Đoàn, Hội, Đội.

      Sau hơn 5 năm triển khai, nhận thức của đội
ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi
với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Học và
làm theo lời Bác dần trở thành việc làm thường
xuyên, liên tục, trở thành việc làm tự giác, có ý
thức của số đông thanh thiếu nhi. Tuổi trẻ Việt
Nam ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn
luyện về mọi mặt, có tư duy năng động, sáng
tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm, có ý
chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập
nghiệp với khát vọng cống hiến vì tương lai tươi
sáng của dân tộc; sống nhân ái, sẻ chia, tương
thân, tương ái, vì cộng đồng, có trách nhiệm với
bản thân, gia đình và xã hội.

       Đáng chú ý, 5 năm triển khai thực hiện Chỉ
thị 05, chuyên đề toàn khoá về “Những nội dung
cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” được triển khai nghiên cứu, học tập
trong đội ngũ cán bộ chủ chốt Đoàn các cấp đã
tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động

     (ĐCSVN) - Sau hơn 5 năm triển khai, tuổi trẻ
Việt Nam ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn
luyện về mọi mặt, có tư duy năng động, sáng
tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm, có ý chí
khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập
nghiệp với khát vọng cống hiến vì tương lai tươi
sáng của dân tộc; sống nhân ái, sẻ chia, tương
thân, tương ái, vì cộng đồng, có trách nhiệm với
bản thân, gia đình và xã hội.

    Ngày 24/5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm
thực hiện Chỉ thị 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”
trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai
đoạn 2016 - 2021.

    Tổ chức các cuộc thi trực tuyến - một trong
những giải pháp đạt hiệu quả cao trong tuyên
truyền Chỉ thị 05 của Đoàn
   

    Thời gian qua, các hoạt động tìm hiểu về tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông
qua các cuộc thi trực tuyến là một trong những
giải pháp đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền
Chỉ thị 05 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tiêu
biểu như: cuộc thi “Ánh sáng soi đường” được tổ
chức 2 năm/lần; cuộc thi “Tự hào Việt Nam” tổ
chức 2 năm/lần; cuộc thi tìm hiểu lịch sử 90 năm
Đảng Cộng sản Việt Nam; cuộc thi tìm hiểu 90
năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh; cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu
nhi với Bác Hồ”… với nhiều phương thức mới,
thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi
tham gia. 

Nhiều tấm gương thanh thiếu nhi tiêu biểu trên
các lĩnh vực đã được Đoàn, Hội, Đội phát hiện từ
cấp cơ sở; biểu dương, tôn vinh từ cấp huyện,
tỉnh, đến Trung ương; nhiều gương điển hình. 
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đông người; tập trung triển khai các đội hình
thanh niên với quy mô nhỏ, bắt tay ngay vào
những công trình, phần việc thanh niên cụ thể,
phù hợp, các sáng kiến vì cộng đồng; chú trọng
các hoạt động trên nền tảng số, tăng cường sử
dụng công nghệ thông tin, truyền thông đại
chúng, mạng xã hội trong thiết kế và tổ chức
hoạt động; kịp thời cập nhật các nội dung mới
theo tình hình thực tế và theo chỉ đạo của Đảng,
Chính phủ đã mang lại hiệu quả tích cực.

      Các cấp bộ đoàn đã chú trọng giáo dục ý thức
trách nhiệm, tính nêu gương, gương mẫu của
cán bộ Đoàn, Hội, Đội, nhất là cán bộ chủ chốt
từ Trung ương đến cơ sở, thể hiện tinh thần học
tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh trong công tác, đời sống hàng
ngày. Trên nền tảng giá trị cốt lõi “Tâm trong -
Trí sáng - Hoài bão lớn”, Trung ương Đoàn đã
xác lập giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam
thời kỳ mới với 12 tiêu chí. 

       Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện
Chỉ thị 05 được coi là một trong những yếu tố
đánh giá chất lượng cán bộ đoàn các cấp. Một số
cấp bộ đoàn đã phát động đoàn viên, thanh niên
tham gia giám sát thường xuyên việc cán bộ
đoàn thực hiện 8 điều “nên làm” và 8 điều
“không nên làm” để kịp thời góp ý, phê bình
trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, họp Ban
Chấp hành hay kiểm điểm 6 tháng, cuối năm.

Các phong trào hành động cách mạng, tạo môi
trường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối
sống văn hóa cho thanh thiếu nhi theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp
bộ đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả, như:
phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển
kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành
với thanh niên lập thân, lập nghiệp” (giai đoạn
2016 - 2017); phong trào “Thanh niên tình
nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích
bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình “Đồng hành
với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với
thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng
hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ
năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời
sống văn hóa tinh thần” (giai đoạn 2018 - 2020).

      Qua nửa nhiệm kỳ triển khai, toàn Đoàn đã
thực hiện hơn 369.700 công trình, phần việc
thanh niên với tổng trị giá hơn 2.600 tỷ đồng.
Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo
thanh niên Việt Nam đã đăng tải trên 646.700 ý
tưởng, sáng kiến; thực hiện 11 dự án xây dựng
Làng thanh niên lập nghiệp, 16 dự án xây dựng
cầu nông thôn, hoàn thành và đưa vào sử dụng
173 cầu; tổ chức 21.500 hoạt động tuyên truyền về
biển, đảo; thực hiện gần 11.000 công trình thanh
niên nơi biên giới, hải đảo, trị giá hơn 86,7 tỷ
đồng. Hơn 481.000 học sinh, sinh viên được trao
học bổng, hơn 323.200 học sinh, sinh viên được
vay vốn tín dụng. Tổ chức Đoàn đã hỗ trợ 5.336
tỷ 256 triệu đồng cho thanh niên làm kinh tế; hỗ
trợ 2.626 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh
niên; tư vấn, hướng nghiệp cho gần 7 triệu lượt
thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho hơn 1,4
triệu thanh niên. 

       Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai,
hạn hán, xâm ngập mặn diễn biến phức tạp,
nhất là COVID-19, các cấp bộ Đoàn đã chủ động
đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức triển
khai phong trào, không tổ chức các hoạt động. 
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thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đó là việc
học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn có những nơi chưa
quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát với thực tế;
còn thụ động, trông chờ vào chỉ đạo của cấp
trên. Công tác, phát hiện, ươm trồng, biểu
dương, lan tỏa các điển hình tiên tiến chưa được
như mong đợi; trong tổ chức thực hiện còn biểu
hiện xơ cứng, hình thức; tính tương tác, lan tỏa,
khả năng giáo dục chưa cao. Bên cạnh đó, học,
hiểu, làm theo Bác chưa nhuần nhuyễn. “Học
Bác là việc cả đời. Vòng tròn học, hiểu, làm theo
Bác phải liên tục thường xuyên mới tiến bộ
được”, Bí thư thứ nhất bày tỏ.

       Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, những tồn
tại nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân
nhưng quan trọng nhất là một bộ phận đơn vị,
cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên chưa nhận
thức đúng tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ
tịch Hồ Chí Minh. Người đứng đầu cơ quan,
đơn vị, tổ chức phải nâng cao nhận thức, đổi
mới nội dung, phương thức, kiên trì và sáng tạo
mới có thể đạt được kết quả tốt. Kết quả học tập
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ
tịch Hồ Chí Minh phải được đo lường bằng sự
nỗ lực, vươn lên của người trẻ góp sức mình vào
sự phát triển chung của đất nước; xuất hiện
ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, đoàn viên
ưu tú được kết nạp Đảng.

 Nguồn: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam
 >>>Link nội dung: https://bom.so/av7fJU 

Hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi
cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi

      Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên
giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá học
tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tổ chức Đoàn các
cấp được triển khai hiệu quả, toàn diện; từng
bước trở thành việc làm thường xuyên, kiên trì,
bền bỉ, góp phần hình thành ý thức tự giác, trách
nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu
nhi. 

      Đồng chí Phan Xuân Thủy tâm đắc việc phát
hiện và nhân rộng các mô hình học tập và làm
theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
được triển khai hiệu quả. "Trung ương Đoàn đã
kiên trì chỉ đạo các cấp bộ đoàn thực hiện các mô
hình mới như: “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần
một câu chuyện đẹp”; Câu lạc bộ Lý luận trẻ;
cuộc thi “Ánh sáng soi đường”… tạo nhiều dấu ấn
sâu sắc. “Cuộc thi “Ánh sáng soi đường” đã được
tổ chức lần thứ 4. Chúng tôi xem đây là một hoạt
động thiết thực hướng tới sơ kết toàn quốc 5
năm thực hiện Chỉ thị 05 và kỷ niệm 110 năm
ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 80 năm
Bác Hồ về trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt
Nam”, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo
Trung ương nói. 

      Đồng chí đề nghị thời gian tới, Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới nội dung, phương
thức, triển khai sâu rộng đến các địa bàn; đối
tượng; coi trọng giáo dục qua phong trào hành
động cách mạng, tạo môi trường cho bạn trẻ rèn
luyện, phấn đấu trưởng thành. Bản thân thanh
niên cũng cần coi trọng tự rèn luyện, dưỡng tâm
trong, trí sáng, xây hoài bão lớn.

Tại hội nghị, ghi nhận những kết quả đã đạt
được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất
Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã thẳng

https://bom.so/av7fJU
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     Tin giả như một loại virus độc hại, nó xâm
nhập, gây rối dư luận, gây rối lòng tin, thậm chí
làm khủng hoảng niềm tin...

      Thông tin bịa đặt không phải đến bây giờ mới
xuất hiện trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong
điều kiện công nghệ mới, phương thức truyền tin,
nhất là mạng xã hội phát triển sâu rộng thì tin giả
càng thêm đất sống.

     Tin giả như một loại virus độc hại, nó xâm
nhập, gây rối dư luận, gây rối lòng tin, thậm chí
làm khủng hoảng niềm tin. Các thế lực phản
động, thù địch và cơ hội chính trị lợi dụng điều
này để xuyên tạc, kích động chống phá hòng gây
mất ổn định đất nước ta. Vì thế, phải đấu tranh
mạnh mẽ để loại bỏ mối hiểm họa thật sự này

     1. Tin giả, trong từ điển tiếng Anh và truyền
thông quốc tế sử dụng gọi là fake news. Bản thân
nó có nghĩa để chỉ tin rác, tin giả mạo được tuyên
truyền nhằm cố ý lừa bịp người khác.

      Ở Việt Nam, trong đời sống dân gian, loại tin
đó được gọi nôm là “tin vịt”. Tin này dứt khoát
không bao giờ đúng với thực tế, nó được đưa ra để
nhằm đánh lừa, tạo sự hiểu sai về một vấn đề, sự
kiện nào đó.
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     Đáng tiếc, tin giả giờ đây không chỉ được lan
truyền miệng từ người này sang người kia mà
thông qua các hiệu ứng truyền thông, mạng xã
hội, nó lan truyền với tốc độ chóng mặt. Vì là tin
bịa đặt, nên nó được cường điệu cho nên hàm
chứa sự ly kỳ, hấp dẫn, dễ đánh vào xúc cảm,
tâm lý của những người mà độ “hóng” cao.

      Thật buồn khi có những cán bộ, đảng viên lại
không phân tích đúng, sai, cả hữu ý và vô tình bị
dòng tin ấy cuốn đi. Chính vài người thân của
tác giả bài viết này, trước một vụ việc diễn ra
cách đây không lâu về cái chết của một quân
nhân, đã thường xuyên lên mạng, xem, đọc các
bài viết xuyên tạc sự thật về kết quả xử lý của các
cơ quan chức năng. Xem xong thì khẳng định
như đinh đóng cột là đã cách chức ông tướng
nọ, bỏ tù ông đại tá kia...Bằng rất nhiều cách,
kiên trì giải thích, thuyết phục thì họ mới nhận
ra rằng mình... tin sai!

      Phải nói rằng, những thế lực xấu đã rất kỳ
công trong việc cắt ghép, dàn dựng nên những
hình ảnh có trong hàng chục clip, video ấy. Các
thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị
thì ra sức lợi dụng điều đó để tiếp tục xuyên tạc,
kích động chống phá hòng gây mất ổn định đất
nước ta.
 

       Bằng thủ đoạn không nói cho có, có nói cho
thật nhiều, nói nhiều ắt phân vân, ngả nghiêng
và nói mãi sẽ có người tin. Có thể nói, âm mưu,
thủ đoạn này không mới nhưng nó rất có tác
dụng. Các bằng chứng nghiên cứu khoa học cho
thấy, sai lệch niềm tin do tiếp nhận tin giả giống
như dịch bệnh lây lan. Khi cá nhân chia sẻ tin
giả cũng đồng nghĩa với “lây truyền” niềm tin
độc hại.
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         Ở Việt Nam, tin giả ngày càng xuất hiện nhiều
và bỗng dưng trở thành một phần trong xã hội.
Chỉ riêng tháng 10 vừa qua, khi chúng ta bước
sang giai đoạn mới thích ứng an toàn, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19 đã có tới 200.000 tin, bài
viết giả mạo, tiêu cực xuyên tạc Nghị quyết 128 của
Chính phủ “thất bại toàn diện”; rằng người lao
động không được hỗ trợ; bịa đặt Bộ Y tế “ép buộc”
trẻ em tiêm vaccine nhằm thu lợi bất chính...

       Các nước trên thế giới cũng vấp phải nạn tin
tức giả mạo, xuyên tạc. Ông Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới
(WHO) đã đưa ra cảnh báo “Tin giả lan nhanh và
dễ dàng hơn cả virus, nhưng mức độ nguy hiểm
thì không hề thua kém”.

     2. Trên thực tế, tin giả không chỉ chiến thắng
tâm lý hiếu kỳ, tò mò của độc giả mà nó còn làm
suy yếu các phương tiện truyền thông. Tin giả
không chỉ hướng lái sai lệch một bộ phận xã hội
mà còn “dắt mũi” cả một số phóng viên, cơ quan
báo chí. Tin chưa được kiểm chứng từ cá nhân
trên Facebook, Zalo... nhưng có những báo mạng
vẫn "nhanh tay" biến thành sản phẩm báo chí.

      Thiết nghĩ, để bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả
trong nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh mạnh
mẽ, hiệu quả với nạn tin giả cũng như giảm thiểu
tác động xã hội của nó, cần có sự vào cuộc mạnh
mẽ, liên thông của các cơ quan chức năng. Cần
phải có cơ chế phối hợp chặt chẽ nhưng linh hoạt,
vận dụng nghiêm khắc chế tài, luật pháp để xử lý
nghiêm mọi cá nhân, tổ chức tung tin giả.

     Tại Hội nghị công tác công an trong phòng,
chống dịch ngày 11/10/2021, Bộ Công an cho biết
đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng
cường nắm, kiểm soát tốt tình hình trên không
gian mạng; xử phạt hành chính hơn 150 đối tượng

    

III. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG 

đăng tải tin giả, sai sự thật; ngăn chặn, yêu cầu
gỡ bỏ 10.944 tin, bài viết, video chứa thông tin
xấu độc.

    Con số trên cho thấy, tin giả giống như rác
rưởi hằng ngày làm bẩn nhà, bẩn phố, mà rác
thì phải quét, quét rồi nó lại có, cho nên phải
quét thật mạnh, thường xuyên, liên tục thì mới
mong nhà luôn luôn sạch.

     Luật pháp đã có những quy định chặt chẽ, tất
yếu Nhà nước phải can dự để chống lại tin giả,
đòi hỏi bộ máy quyền lực phải liêm chính, hiệu
năng.

    Tuy nhiên, vấn đề truyền thông đến cộng
đồng phải được đặt lên hàng đầu. Một nguyên
tắc vô cùng quan trọng trong xử lý tin giả đó là
phải nhanh chóng cung cấp cho công chúng
những thông tin đúng đắn, chính thống. Càng
là những thông tin mà công chúng còn nghi
ngờ, mơ hồ thì càng phải tăng cường cung cấp
thông tin đúng để họ hiểu đúng.

     Tiến sĩ Yeung Yong Uhm, chuyên gia truyền
thông Hàn Quốc trong hội thảo khoa học quốc
tế về quản trị khủng hoảng thông tin trong bối
cảnh đại dịch Covid-19 đã nhấn mạnh tính minh
bạch và thời điểm công bố thông tin. Thông tin
trung thực và thông tin chính thống phải đến
sớm, nhanh nhất có thể với người dân. Tiếc
rằng, thực tế hiện nay “tin giả đi được 2/3 trái
đất thì tin thật mới chạy theo”.

     3. Tin giả nhưng hiểm họa lại thật. Tin giả
thực sự là một loại virus độc hại, tác động xấu
đến nhận thức, hành vi cá nhân, từ đó làm ảnh
hưởng đến an ninh, an toàn xã hội.

     Trước khi Nhà nước “điều trị” bệnh này, mỗi
cá nhân cần tự mình có trách nhiệm sàng lọc,
tiếp nhận thông tin trung thực, phủ nhận thông
tin xuyên tạc, giả mạo để cuộc sống ngày càng
tươi đẹp.
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      Nhà tù Phú Lợi nay là một di tích lịch sử cách
mạng của tỉnh Bình Dương., nhà tù Phú Lợi được
mệnh danh là "Địa ngục trần gian" với đủ thứ cực
hình tàn khốc nhằm lung lạc ý chí của những
người cộng sản.

       Nhà tù Phú Lợi là một trong những nhà tù lớn
của Mỹ - Diệm ở miền Nam được dựng lên năm
1957 để giam cầm và tra tấn các chiến sĩ cách
mạng và những người yêu nước lúc bấy giờ. Từ
giữa năm 1957, trại giam Phú Lợi được xây dựng
bố trí ngay bên khu căn cứ quân sự với tổng diện
tích khoảng 12 ha. Số tù nhân chúng đưa về Phú
Lợi đầu tiên có 4 nữ và khoảng 100 nam, đến cuối
1957 tăng lên 3.000 tù nhân. Chúng chia trại giam
thành nhiều khu vực: khu hành chính, khu gia
đình binh sĩ, khu An Trí Viện - gọi là khu “An Trí
Viện” nhưng thực chất là trại giam. Khu trại giam
gồm có 3 trại: Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa. Cả
3 trại có 9 phòng giam đánh dấu A, B, C, D,… mỗi
trại ngăn cách nhau bằng bức tường kẽm gai dày
đặc. Bao quanh 3 trại là 2 bức tường cao, có mấy
lớp kẽm gai, hệ thống đèn điện chiếu sáng vào
ban đêm, hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Ở
giữa trại giam có nhà vòm cao để quan sát toàn
khu trại. Xung quanh có 4 cổng ra vào và 4 lô cốt
canh phòng nghiêm ngặt. Có hai cổng chính:
cổng thứ nhất mang bảng “Trung tâm cải huấn
Phú Lợi”, cổng thứ hai mang bảng “An trí viện”.
Cuối năm 1958, số tù nhân lên đến gần 6.000
người, trong đó có 1.000 tù nhân là nữ. 
Chế độ khắc nghiệt của nhà tù Phú Lợi cũng
không khác ở nhiều nhà tù khác lúc bấy giờ, ăn
gạo mục cá ươn, muối hạt, nước mắm có dòi… 
  
     
 

Sống bẩn thỉu, thiếu nước, nằm xà lim, chuồng
cọp, lao động khổ sai, bệnh tật không thuốc
chữa trị… và những đòn điều tra đánh đập dã
man… chúng đặt ra “24 điều cấm” rất khắc
nghiệt để lấy cớ đánh đập tù nhân.

       Trước những thủ đoạn vừa khủng bố vừa mị
dân, những cảnh tra tấn dã man đày ải cực
hình, anh chị em trong tù vẫn giữ được lòng
kiên định và ý chí kiên cường chiến đấu. Qua
kinh nghiệm thực tế trong phong trào hoạt
động bí mật, nên chỉ trong một thời gian ngắn
các Đảng viên ở các trại đã tổ chức được đường
dây liên lạc với nhau, các nhóm Đảng viên các
chi bộ bí mật lần lượt được thành lập. Suốt
những năm tháng ở đây, tù nhân có tổ chức bí
mật của Đảng ta chỉ đạo. Ban Đại diện, Tổ Tâm
giao, hoặc Đôi bạn đồng hương ở từng trại
giam làm nòng cốt đấu tranh, từng bước đấu
tranh với kẻ thù đòi cải thiện đời sống, chống
đàn áp, chống tra tấn tù nhân.

 

 2.1 Ngày “Phú Lợi căm thù” – 01/12
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      Vào tháng 11 năm 1958, Chính phủ Đệ nhất
Cộng hòa Việt Nam tổ chức các đợt đày tù nhân
chính trị (tù nhân "loại A" hay còn gọi là "tù Cách
mạng") ra Côn Đảo. Do biển động, tàu không ra
được vùng biển Vũng Tàu - Côn Đảo nên chuyến
đi phải hoãn lại. Ngày 30 tháng 11 năm 1958, nhà
tù đã bỏ thuốc độc vào khẩu phần ăn của tù nhân
khiến hàng ngàn tù nhân bị trúng độc. Trước tình
hình đó, tổ chức Đảng Cộng sản trong nhà tù vừa
tổ chức tự cứu chữa cho tù nhân bị trúng độc, vừa
đấu tranh tố cáo hành động này. Các tù nhân đã
tung nóc nhà giam, chiếm đài phát thanh, dùng
các tấm tôn cuộn thành loa lên tiếng tố cáo. Vụ
việc lan truyền rộng khắp, gây nên làn sóng căm
phẫn không chỉ trong nước mà cả thế giới, cuối
cùng nhà tù Phú Lợi buộc phải giải tán vào năm
1964.

Với giá trị lịch sử to lớn và ý nghĩa chính trị quan
trọng của Khu Di tích nhà tù Phú Lợi. Năm 1995,
Di tích đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chủ
trương đầu tư công trình biên soạn lược sử và 
 

trùng tu, tôn tạo Khu Di tích vào đúng dịp kỷ
niệm 37 năm ngày đoàn kết, bất khuất đấu
tranh chống vụ đầu độc tù nhân Phú Lợi. 

       Trung tâm nhà tù là bức tượng bằng đồng
cao 3,5m của nhà điêu khắc Diệp Minh Châu
ghi lại sự kiện "Phú Lợi căm thù". Các khu nhà
giam C, nền nhà giam D, E, nhà kỷ luật, tháp
canh, lô cốt đều được giữ nguyên vẹn hoặc tôn
tạo lại. Nơi đây còn lưu giữ nhiều hiện vật quý
về cuộc đấu tranh của các tù nhân, đồng thời
phản ánh đời sống tâm hồn phong phú của các
tù nhân, như bộ cờ tướng chạm khắc tinh xảo
bằng gỗ cẩm lai, chiếc vỏ gối được thêu hay
chiếc quần nhiều tác dụng...

       Hàng năm, Di tích đã tiếp đón nhiều lượt du
khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm
hiểu về lịch sử đấu tranh cách mạng của con
người Việt Nam. Các tổ chức phong trào đoàn
TNCS Hồ Chí Minh giao lưu, kết nạp đoàn viên
mới, hướng đạo sinh... tham quan, cắm trại ôn
lại truyền thống cách mạng hào hùng của cha
anh. Khu Di tích Phú Lợi trở thành nơi giáo dục
truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và
mai sau. 

  Nguồn: Thế giới di sản
>>>Link nội dung: https://bom.so/gKywQP
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       Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, ngày
2/9/1945, tại vườn hoa Ba Đình lịch sử, Chủ tịch
Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ cách mạng
lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập
khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa -
Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

       Nhưng không lâu sau ngày tuyên bố độc lập
ấy, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta. Trải
qua một thời gian nhân nhượng, chuẩn bị tiềm
lực mọi mặt, ngày 19/12/1946, kháng chiến toàn
quốc bùng nổ. Đây thực sự là thời khắc trọng đại
của lịch sử dân tộc. Nhân dịp kỉ niệm 72 năm
Ngày toàn quốc kháng chiến, Thông tấn xã Việt
Nam trân trọng giới thiệu bài viết "Toàn quốc
kháng chiến (19/12/1946) - Quyết định mang ý
nghĩa lịch sử trọng đại" của Phó Giáo sư, Tiến sỹ
Nguyễn Đình Lê (Đại học Khoa học xã hội và
Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội):

      * Vượt qua tình thế hiểm nghèo, chuẩn bị
tiềm lực cho kháng chiến

     Ngay khi vừa giành lại độc lập, đất nước phải
đối diện với muôn vàn khó khăn, thử thách.
Theo thỏa thuận giữa các nước đồng minh thắng
trận, quân đội Tưởng Giới Thạch vào đóng tại
miền Bắc, quân Anh (theo sau là quân Pháp) vào
đóng tại miền Nam Việt Nam làm nhiệm vụ giải
giáp quân đội Nhật (lấy vĩ tuyến 16 làm ranh
giới), nhưng đều nuôi dưỡng ý đồ tiêu diệt lực
lượng cách mạng và Đảng Cộng sản Đông
Dương, thành lập chính quyền phản động tay
sai. Trong khi đó, tình hình kinh tế, chính trị, xã
hội trong nước rơi vào khủng hoảng trầm trọng:
sản xuất trì trệ, ngân khố quốc gia trống rỗng,
nạn đói năm 1945 làm gần 2 triệu người chết
chưa khắc 

phục xong, hơn 90% dân số mù chữ, tệ nạn xã
hội còn rất phổ biến, các thế lực phản động ra
sức hoạt động chống phá... Vận mệnh dân tộc
nguy nan như “ngàn cân treo sợi tóc”.

       Trong tình thế hiểm nghèo ấy, Đảng và
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã đề ra
những quyết sách đúng đắn, sáng tạo: Tổ chức
Tổng tuyển cử bầu Quốc hội, Hội đồng nhân
dân nhằm củng cố chính quyền cách mạng, xây
dựng nền móng cho chế độ mới; phát động
phong trào tăng gia sản xuất, xóa bỏ mọi thứ
thuế vô lý, thực hiện giảm tô, chia lại ruộng
công, tịch thu ruộng đất của đế quốc, việt gian
chia cho nông dân nghèo; mở lớp Bình dân học
vụ kêu gọi toàn dân tham gia phong trào xóa
nạn mù chữ; xây dựng “Quỹ độc lập” và phong
trào “Tuần lễ vàng” huy động đóng góp tự
nguyện của nhân dân; phát triển lực lượng vũ
trang cách mạng theo nguyên tắc toàn diện cả
về chính trị và quân sự, chú trọng cả số lượng
và chất lượng... Nhờ đó, chỉ một thời gian
ngắn, ta đã căn bản diệt được “giặc đói”, “giặc
dốt”, giải quyết khó khăn về tài chính, từng
bước tăng cường sức mạnh quốc phòng, an
ninh.
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         Với chính sách bảo thủ phản động, thực dân
Pháp huy động lực lượng trở lại tái chiếm Đông
Dương. Chúng hi vọng với vũ khí trang bị cùng
phương tiện chiến tranh hiện đại, đội quân xâm
lược nhà nghề sẽ nhanh chóng phát huy sức
mạnh, đè bẹp mọi sự kháng cự của cách mạng
Việt Nam, thiết lập lại nền cai trị thuộc địa hà
khắc, tàn bạo trước đây. Được sự giúp đỡ của
quân đội Anh, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp tiến
công Sài Gòn mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược
nước ta lần thứ hai. Tiếp đó, từ tháng 10/1945 -
1/1946, quân Pháp tiếp tục đánh chiếm nhiều địa
bàn quan trọng ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ,
từng bước thiết lập hệ thống kìm kẹp tại cơ sở.
Trong bối cảnh đó, để tránh phải đương đầu với
nhiều kẻ thù cùng một lúc, Chính phủ Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa một mặt nhân nhượng cho
quân đội Tưởng Giới Thạch một số quyền lợi ở
miền Bắc (nhận cung cấp lương thực, nhận tiêu
tiền “quan kim”, “quốc tệ” đã mất giá...), mặt
khác kiên quyết phát động phong trào ủng hộ
Nam Bộ kháng chiến, đưa hàng vạn cán bộ, chiến
sĩ vào Nam chiến đấu, trực tiếp góp phần làm
thất bại âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của
thực dân Pháp.

      

 

Do gặp khó khăn ở chiến trường miền Nam,
thực dân Pháp không đủ khả năng đánh chiếm
ngay miền Bắc, buộc phải đàm phán với Tưởng
Giới Thạch hòng tìm bước đi thích hợp. Cuối
tháng 2/1946, Hiệp ước Hoa - Pháp được ký kết.
Theo đó, thực dân Pháp nhượng bộ cho Tưởng
Giới Thạch một số quyền lợi kinh tế, chính trị,
văn hóa... Ngược lại, quân Pháp sẽ ra miền Bắc
thay thế quân Tưởng làm nhiệm vụ giải giáp
quân đội Nhật, nhưng thực chất là chờ viện binh
phát động chiến tranh. Để nhanh chóng gạt
quân Tưởng về nước, đồng thời có thêm điều
kiện chuẩn bị tiềm lực, ngày 6/3/1946, Chủ tịch
Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa ký với đại diện Chính phủ Pháp
(Xanhtơni) bản Hiệp định sơ bộ, chấp thuận cho
quân Pháp ra miền Bắc thay quân Tưởng làm
nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật. Tiếp đó, ngày
14/9/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký với Chính
phủ Pháp bản Tạm ước nhượng bộ cho Pháp
thêm một số quyền lợi về kinh tế - văn hóa ở Việt
Nam. Tranh thủ thời gian hòa hoãn, nhân dân
ta ra sức xây dựng lực lượng. Ngày 22/5/1946,
Chính phủ ra sắc lệnh quy định Vệ quốc đoàn
chính thức trở thành Quân đội quốc gia nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

 

 2.2 Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946) - Quyết định mang ý nghĩa lịch sử trọng đại
 
 



Website: http://www.tuoitrebinhduong.vn/
Fanpage: Tuổi trẻ Bình Dương

IV. TRUYỀN THỐNG 
2. Ngày truyền thống

14

Ngoài ra, cách mạng còn có gần 1 triệu đội viên
thuộc lực lượng dân quân tự vệ khắp cả nước, tạo
nền tảng vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh
suốt chặng đường về sau.

* Kháng chiến toàn quốc bùng nổ - tầm vóc và ý
nghĩa lịch sử

 Cuối năm 1946, sau khi có thêm viện binh, thực
dân Pháp liên tục tiến hành các hành động khiêu
khích. Tháng 11/1946, chúng chiếm đóng Hải
Phòng, Lạng Sơn, chính thức gây ra cuộc chiến
tranh xâm lược miền Bắc. Tại Hà Nội, từ đầu
tháng 12/1946, quân Pháp liên tục dùng đại bác,
súng cối bắn phá vào nhiều khu phố tàn sát dân
thường... đưa quân chiếm một số trụ sở cách
mạng. Đặc biệt, ngày 18 và 19/12/1946, thực dân
Pháp đã liên tiếp gửi tối hậu thư buộc Chính phủ
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải phá bỏ công
sự trong thành phố, giải tán lực lượng tự vệ, giao
quyền kiểm soát Thủ đô cho chúng.

      Trước âm mưu, hành động xâm lược của kẻ
thù, nhân dân Việt Nam không có con đường
nào khác là cầm súng chiến đấu để bảo vệ lập, tự
do. Ngày 18 và 19/12/1946, Ban Thường vụ Trung
ương Đảng đã họp hội nghị tại Vạn Phúc (Hà
Đông), quyết định phát động toàn quốc kháng
chiến. Khoảng 20 giờ ngày 19/12/1946, quân dân
Thủ đô Hà Nội nổ súng mở đầu kháng chiến
toàn quốc. Ngay đêm 19/12/1946, Chủ tịch Hồ
Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính
phủ ra lời kêu gọi đồng bào, trong đó Người
khẳng định rõ: "Chúng ta muốn hòa bình, chúng
ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng
nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới vì
chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không!
Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không
chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!" 

        
 

        Chấp hành mệnh lệnh của Trung ương Đảng
và Bộ Tổng chỉ huy, quân dân ta tại các thành
phố, thị xã ở bắc vĩ tuyến 16 có quân Pháp chiếm
đóng đồng loạt nổ súng đánh địch. Chiến sự diễn
ra rất quyết liệt, đặc biệt là trong các thành phố
lớn. Ngay tại Thủ đô Hà Nội, dù lực lượng chênh
lệch, vũ khí thô sơ chống lại kẻ địch tinh nhuệ
được trang bị hiện đại, nhưng với tinh thần
“Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, đồng bào,
chiến sĩ ta vẫn kiên cường bám trụ, giành nhau
với địch từng căn nhà, từng góc phố. Cùng với
Hà Nội, quân dân các địa phương khắp Bắc,
Trung, Nam đã anh dũng đứng lên chống thực
dân Pháp xâm lược. Cả dân tộc chung sức đồng
lòng với ý chí sục sôi, niềm tin tất thắng. Trải qua
gần 2 tháng liên tục chiến đấu và hoàn thành
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xuất sắc nhiệm vụ đề ra (tiêu hao, giam chân
địch trong thành phố, tạo điều kiện di. chuyển
các cơ quan, kho tàng, tổ chức nhân dân tản cư
về vùng căn cứ xây dựng thế trận kháng chiến
lâu dài), lực lượng ta chủ động rút về hậu
phương an toàn.

       Hơn 70 năm đã trôi qua, chúng ta càng nhận
thức sâu sắc, toàn diện hơn về chủ trương phát
động toàn quốc kháng chiến của Trung ương
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/12/1946).
Trước hết, đó là kết quả từ một quá trình đấu
tranh đầy cam go, phức tạp, thể hiện bản lĩnh và
trí tuệ Việt Nam trước thử thách ngặt nghèo, mà
biểu hiện cụ thể là những quyết sách đúng đắn,
sáng tạo vừa linh hoạt, mềm dẻo, nhưng cũng
rất kiên quyết. Kết quả đem lại là chúng ta từng
bước loại bỏ bớt kẻ thù, tranh thủ được thời gian
chuẩn bị tiềm lực để bước vào kháng chiến. Mặt
khác, quyết định phát động toàn quốc kháng
chiến còn thể hiện rõ sức mạnh to lớn của cách
mạng Việt Nam, sức mạnh ấy được tạo ra từ
truyền thống yêu nước nồng nàn kết hợp với
chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, nhờ
đó mà ngay từ đầu chúng ta đập tan âm mưu
“đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp,
buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài, mở
ra thắng lợi đầu tiên trong cuộc trường chinh 30
năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ
quốc (1945-1975). 
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Bao trùm hơn tất cả, quyết định ấy góp phần
khẳng định cho đường lối chính trị, đường lối
quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo của
Đảng Cộng sản Đông Dương trong cuộc đụng
đầu lịch sử với thực dân Pháp

       Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, chúng ta cần thực
hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tranh thủ
thời cơ, khắc phục khó khăn, thách thức, đẩy
nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội theo
hướng bền vững, tạo tiềm lực to lớn cho đất nước;
tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn
chặt an ninh nhân dân vững mạnh bảo vệ độc lập,
chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ
quốc; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn
sàng đập tan mọi âm mưu, hành động phá hoại từ
các thế lực thù địch; không ngừng chăm lo củng
cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng
thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp; thực hiện
hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
Đảng.

  Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo Trung ương
>>>Link nội dung: https://bom.so/4QxAwn

 

https://bom.so/4QxAwn


Website: http://www.tuoitrebinhduong.vn/
Fanpage: Tuổi trẻ Bình Dương

IV. TRUYỀN THỐNG 
2. Ngày truyền thống

16

      Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng
và Chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày
22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải
phóng quân được thành lập. Từ đó, ngày 22/12
hàng năm trở thành ngày có ý nghĩa lịch sử
trọng đại, ngày truyền thống của Quân đội nhân
dân Việt Nam anh hùng. Đặc biệt, từ ngày
17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Ðảng (Khóa
VI) đã ra Chỉ thị số 381/CT-TW lấy ngày 22/12,
ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam là
Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

        Tháng 12/1944, Lãnh tụ Hồ Chí Minh ra chỉ
thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải
phóng quân, Chỉ thị nhấn mạnh “Tên Đội Việt
Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, nghĩa là
chính trị quan trọng hơn quân sự. Nó là đội
tuyên truyền... đồng thời nó là khởi điểm của
giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí
Bắc...”. Chính vì vậy, vào ngày 22/12/1944, tại
khu rừng nằm giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám
và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình
(nay là huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội
Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã
chính thức thành lập với 3 tiểu đội gồm 34 chiến
sĩ được lựa chọn từ những chiến sĩ Cao - Bắc -
Lạng. Đây là con em các tầng lớp nhân dân bị áp
bức, họ có lòng yêu nước, tinh thần kiên quyết,
dũng cảm, chí căm thù địch rất cao, đã siết chặt
họ thành một khối vững chắc.

      Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền
Giải phóng quân của lãnh tụ Hồ Chí Minh tuy
ngắn gọn nhưng rất súc tích, bao gồm các vấn
đề chủ yếu về đường lối quân sự của Đảng ta
như: Vấn đề kháng chiến toàn dân, động viên và
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vũ trang toàn dân, nguyên tắc xây dựng lực
lượng vũ trang cách mạng, phương châm xây
dựng 3 thứ quân, phương thức hoạt động kết
hợp quân sự với chính trị của lực lượng vũ trang,
nguyên tắc tác chiến và chiến thuật du kích của
lực lượng vũ trang. Hồ Chủ tịch nói: “...Đội Việt
Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là đội đàn
anh mong cho chóng có những đội đàn em khác.
Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền
đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của Giải
phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc,
khắp đất nước Việt Nam chúng ta”. Chính vì ý
nghĩa đó, ngày 22/12/1944 được chọn làm ngày kỷ
niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt
Nam.Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng
quân do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng và
đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây
là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang
cách mạng và là tiền thân của Quân đội nhân
dân Việt Nam. Dưới lá cờ đỏ sao vàng, Đội Việt
Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã long
trọng đọc 10 lời tuyên thệ. Việc thành lập Đội
Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng với lịch sử Quân đội
nhân dân Việt Nam.
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Chấp hành Chỉ thị của Hồ Chủ tịch là “phải đánh
thắng trận đầu”. Vì vậy, ngay sau khi thành lập
Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã
mưu trí, táo bạo hạ đồn Phay Khắt (24/12/1944) và
Nà Ngần (25/12/1944) trong hoàn cảnh “ăn mỗi
ngày một bữa, đánh mỗi ngày hai trận”. Và chỉ
sau một tuần lễ, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải
phóng quân đã phát triển thành 3 trung đội làm
nòng cốt cho công tác tuyên truyền, diệt địch,
biến Cao - Bắc - Lạng thành vùng căn cứ vững
chắc. Vào tháng 4/1945, theo quyết định của Hội
nghị quân sự Bắc Kỳ, ngày 15/5/1945 tại Chợ Chu
(tỉnh Thái Nguyên), đã diễn ra lễ hợp nhất 2 đội:
Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và Cứu
quốc Quân với tên gọi mới là: Việt Nam Giải
phóng quân, quân số ban đầu là 13 đại đội.

     Trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, Việt
Nam Giải phóng quân có vai trò rất quan trọng,
là đơn vị chủ lực - Việt Nam Giải phóng quân do
đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy tiến đánh thị
xã Thái Nguyên, mở đầu cho Tổng khởi nghĩa
toàn quốc. Lực lượng vũ trang đã hỗ trợ đắc lực 
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cho lực lượng chính trị, Tổng khởi nghĩa giành
chính quyền, chỉ sau 15 ngày đã đập tan ách đế
quốc thực dân và chế độ phong kiến hàng ngàn
năm.

       Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản
Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa, Quân đội ta mang tên Vệ quốc
đoàn, đánh dấu thời kỳ hình thành của Quân đội
Việt Nam. Trong kháng chiến chống Pháp, Quân
đội ta mang tên quen thuộc nhất cho đến ngày
nay là Quân đội nhân dân. Tên gọi “Quân đội
nhân dân” do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho với
hàm ý “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”.

      Với chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, Quân
đội ta đã từng bước có sự trưởng thành về mọi
mặt. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu
nước, Quân đội nhân dân Việt Nam và “Giải
phóng quân” - một bộ phận của Quân đội Nhân
dân Việt Nam ở chiến trường miền Nam Việt
Nam, nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân
trong kháng chiến chống Mỹ; đã góp phần thành
công trong công cuộc giải phóng hoàn toàn miền
Nam và Quân giải phóng được hợp nhất với Quân
đội nhân dân Việt Nam sau ngày 30/4/1975.

      Trên cơ sở cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại,
Quân đội ta từ một lực lượng nhỏ bé, vũ khí trang
bị thô sơ đã vươn lên thành một đội quân hùng
mạnh, từng bước tiến lên chính quy hiện đại, gắn
bó mật thiết với nhân dân, tô đậm truyền thống vẻ
vang mà Bác Hồ, người cha thân yêu của các lực
lượng vũ trang Việt Nam, đã dạy: “…Quân đội ta

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
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trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến
đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ
nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành,
khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng
đánh thắng...”.

       Lần đầu tiên, trong lịch sử nước ta có một
quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam
và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo
dục và rèn luyện; một quân đội cách mạng từ
nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu,
mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân
dân, tính dân tộc sâu sắc; chiến đấu vì mục tiêu
lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

       Năm 1989, theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung
ương Đảng và quyết định của Chính phủ, ngày
22/12 hàng năm không chỉ là kỷ niệm ngày
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn
là Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

       Từ đó đến nay, ngày 22/12 đã thật sự trở
thành Ngày hội lớn của toàn dân tộc với các hoạt
động hướng vào chủ đề: Quốc phòng và Quân
đội, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống
đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất 
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cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, giáo dục lòng yêu nước,
cổ vũ, động viên mọi công dân chăm lo củng cố
quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân vững mạnh trên từng địa phương, tiếp tục
xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam hùng
mạnh trong tình hình mới. Ðó thật sự là Ngày hội
của truyền thống dựng nước và giữ nước, ngày hội
tôn vinh và nhân lên hình ảnh phẩm chất cao đẹp
“Bộ đội Cụ Hồ”, một nét độc đáo của văn hóa dân
tộc Việt Nam trong thời đại mới.

        Nhân kỷ niệm truyền thống 75 năm Ngày
thành lập QĐND Việt Nam, 30 năm Ngày hội
QPTD; toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta đã có
rất nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo để kỷ
niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt
Nam - Ngày hội Quốc phòng toàn dân bằng các
hoạt động thiết thực như: Tuyên truyền sâu rộng,
nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan
trọng của công tác quốc phòng toàn dân; kế hoạch
tổ chức lễ kỷ niệm; kế hoạch tổ chức gặp mặt, giao
lưu điển hình tiên tiến; kế hoạch hành quân về
nguồn; kế hoạch sơ kết xây dựng nền quốc phòng
toàn dân giai đoạn 2009 - 2019…

       Hiện nay, tình hình thế giới, trong nước luôn
biến đổi với những diễn biến phức tạp, khó lường
và không loại trừ sẽ còn có những biến động mới,
đe dọa trực tiếp đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ
của Tổ quốc. Song thực tế cho thấy, hòa bình, hợp
tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, vẫn có những
tác động lớn và đặt ra nhiều vấn đề mới đối với sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân
ta. Vì thế, hơn bao giờ hết, mỗi chúng ta phải
thường xuyên nêu cao cảnh giác, chủ động đấu
tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động nguy 
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hiểm đó. Và cũng chính điều đó càng làm cho
Ngày hội Quốc phòng toàn dân trở nên ý nghĩa
và có tầm quan trọng đối với mỗi người dân. Đó
là ngày nhắc nhở trách nhiệm mỗi chúng ta
ngày nay và các thế hệ mai sau là phải tiếp tục
bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ
của Tổ quốc, theo lời căn dặn của Bác Hồ: “Các
Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta
phải cùng nhau giữ lấy nước”. Dân tộc ta chưa và
sẽ không bao giờ xâm phạm độc lập, chủ quyền,
lãnh thổ của bất cứ quốc gia nào và cũng không
cho phép bất cứ quốc gia nào, dù mạnh đến đâu,
xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ta.

Cùng với các hoạt động kỷ niệm chung của cả
nước, Học viện Lục quân -một trung tâm giáo dục
- đào tạo và nghiên cứu khoa học quân sự có uy tín
của Quân đội và cả nước, mỗi cán bộ, giảng viên,
học viên, nhân viên và chiến sỹ trong toàn Học
viện thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 2191/KH-
CT ngày 02/12/2019 của Phòng Chính trị đã được
Giám đốc Học viện phê duyệt với các hoạt động cụ
thể, thiết thực như: Hoạt động tuyên truyền, giáo
dục; hoạt động thi đua, khen thưởng; hoạt động
văn hóa, văn nghệ, thể thao; hoạt động chính
sách, dân vận và tổ chức lễ kỷ niệm… Nhân kỷ
niệm truyền thống 75 năm Ngày thành lập Quân
đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc
phòng toàn dân, các hoạt động của Học viện đã
đạt được những kết quả rất đáng trân trọng, tự
hào; góp phần hoàn thành nhiệm vụ giáo dục -
đào tạo, nghiên cứu khoa học và Thông tin khoa
học quân sự. Tin tưởng rằng, với tinh thần tự chủ,
tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, mọi cán bộ,
giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sỹ quyết
tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao.

 Nguồn: Học viện Lục quân
 >>>Link nội dung: https://bom.so/kk0zdw 
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         Phong trào kế hoạch nhỏ là một phong trào
của thiếu nhi Việt Nam ra đời năm 1958, do Đội
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức theo
sáng kiến của thiếu nhi tỉnh Sơn Tây và Hải
Phòng, lấy kinh phí thu được để xây nhà máy
nhựa TNTP tại Hải Phòng Ngày 2/12/1958, Chủ
tích Tôn Đức Thắng đã viết thư cho phép mở rộng
phong trào trên toàn miền Bắc. Trong lễ khánh
thành nhà máy, 18.000 sản phẩm của nhà máy để
trao lại cho thiếu nhi miền Nam đang sống dưới
chính quyền Việt Nam Cộng hòa.Hành động này
nhằm thể hiện sự đoàn kết giữa thiếu nhi cả hai
miền nam bắc Năm 1975, Sau khi thống nhất đất
nước, phong trào được thực hiện thêm ở miền
Nam. Chủ yếu hoạt động thu hồi giấy, phế liệu,
tăng gia, trồng cây, nuôi gia cầm,"Trồng một cây,
nuôi một con",...Sau nhiều năm triển khai,
phong trào đã phát triển rộng khắp và đạt được
nhiều kết quả như: góp phần cho ra đời "Đoàn tàu
lửa mang tên Đội TNTP Hồ Chí Minh", xây dựng
"Khách sạn khăn quàng đỏ" ở Thủ đô Hà Nội, Xây
dựng tượng đài và khu di tích kỉ niệm Kim Đồng,
xây dựng tượng đài và nhà tưởng niệm anh hùng
liệt sĩ Võ Thị Sáu, xây dựng cơ sở vật chất cho
hoạt động Đội như mua trống, cờ, khăn quàng
đỏ,... Liên đội Trường THCS Lý Tự Trọng giữ gìn
và phát huy truyền thống đó , hằng năm liên đội
tổ chức phat động Phong trào "Kế hoạch nhỏ"
ngay từ đầu năm học, thu vào ngày 21/02/2012
vừa qua . Đây là một trong các phong trào lớn của
Đội TNTP Hồ Chí Minh, có ý nghĩa giáo dục sâu
sắc tinh thần tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh môi
trường,.. 
Được phát động trong tổ chức Đội, đội viên, thiếu
nhi phong trào thu gom Giấy phế liệu thông qua
Ngày Hội Kế hoạch nhỏ để gây quỹ phục vụ các
hoạt động Đội và phong trào thanh thiếu nhi ở
các cấp; giúp đỡ học sinh, thiếu nhi nghèo vượt
khó vươn lên trong học tập, sinh hoạt và các hoạt
động xã hội. Tham gia phong trào “Kế hoạch nhỏ”
chính là chúng ta tiết kiệm những phế phẩm như
giấy vụn, … 

những việc nhỏ bé hàng ngày sẽ góp phần thực
hiện nhiều việc có ích cho các bạn mình, cho
trường mình ,cho địa phương mình ở và lớn hơn là
cho thành phố, cho đất nước. 

      Mục đích cuối cùng của phong trào “Kế hoạch
nhỏ” không chỉ dừng lại ở những công trình mà
chính là tự các em rèn luyện tính chuyên cần, cần
mẫn – đức tính tốt của một nhân cách giúp chúng
ta thành công trong học tập và cuộc sống. Bên
cạnh những đức tính cần có nêu trên, phong trào
“Kế hoạch nhỏ” còn giúp chúng ta có ý thức và rèn
thực hành tiết kiệm từ nhỏ, không phung phí; cần
kiệm để “thoát nghèo nàn” tích lũy để làm giàu
chính đáng “ Chính phủ ta đã kêu gọi mọi người
dân tiết kiệm – “ tiết kiệm là quốc sách” để xây
dựng và phát triển đất nước, tham gia phong trào
“Kế hoạch nhỏ” là hưởng ứng tích cực của thiếu
nhi đối với chủ trương chung của cả nước.Và hơn
thế nữa phong trào “kế hoạch nhỏ” còn rèn cho
chúng ta tính tự lập “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”,
không phải chỉ xin tiền ba mẹ để nộp cho liên đội
mà chúng ta thực hiện bằng lao động cần mẫn của
mỗi chúng ta. Các em biết suy nghĩ vạch ra kế
hoạch, mục đích, biện pháp thực hiện ( tiết kiệm
để làm gì ? Làm thế nào để thực hiện tiết kiệm ít
tốn thời gian nhất mà đạt hiệu quả cao nhất ? … ),
từ đó giúp cho bản thân mình không thụ động mà
luôn chủ động suy nghĩ, sáng tạo thực hiện những
công việc trong khả năng mình và có ích cho bản
thân, cho tập thể bạn bè và cho xã hội Thông qua
phong trào "Kế hoạch nhỏ", góp phần giáo dục cho
thiếu nhi về truyền thống vẻ vang của Đội TNTP
Hồ Chí Minh, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giáo
dục ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, truyền
thống tương thân, tương ái cho thiếu nhi toàn
tỉnh.

 Nguồn: Phòng G&ĐT Trường TNCS Tây Tiến
>>> Link nội dung: https://bom.so/fJOtVe

https://bom.so/fJOtVe
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1.VIDEO BÀI HỌC

- BÀI 1: https://www.youtube.com/watch?
v=aa7Q2qMBKc
 

- Bài 2 : https://www.youtube.com/watch?
v=fBiN5QlVFeg&t=3s 

- Bài 3: https://www.youtube.com/watch?
v=DJaJ-hBCapw
 

- Bài 4: https://www.youtube.com/watch?
v=QFZGy-VGqrM

2. SÁCH
https://docs.google.com/document/d/1Q
QeT89lgCxurk6ZyXCGrpJEFWLFxewOCL
ZIS5Sr8kto/edit?usp=sharing

3. INFOGRAPHIC
https://docs.google.com/document/d/19z
rtFunhzJOi4ZRiBFnUTiQKYEyS821q/edit 
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1. Các chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2021

 1.1 Công chức không phải bồi dưỡng ngoại ngữ,
tin học

      Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại khoản 3
Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP được Chính
phủ ban hành ngày 18/10/2021.

     Theo quy định cũ tại Điều 16 Nghị định số
101/2017/NĐ-CP, nội dung bồi dưỡng của công
chức gồm: Lý luận chính trị; kiến thức quốc
phòng và an ninh; kỹ năng quản lý Nhà nước;
quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ,
đạo đức công vụ, nghề nghiệp, hội nhập quốc tế;
tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ.

       Tuy nhiên, theo quy định mới, Nghị định 89
chỉ quy định nội dung bồi dưỡng gồm lý luận
chính trị, kiến thức quốc phòng và an ninh; kiến
thức, kỹ năng quản lý Nhà nước và theo yêu cầu vị
trí việc làm.

       Như vậy, từ ngày 10/12/2021 tới đây, công chức
không còn phải thực hiện nội dung bồi dưỡng
tiếng dân tộc, tin học và ngoại ngữ.
     Có thể thấy, nội dung này hoàn toàn phù hợp
với chủ trương của Nhà nước về việc tiến tới đây
sẽ bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ,
công chức, viên chức bởi những chứng chỉ này đã
không còn phù hợp, nội dung trùng lặp và chưa
thật sự bám sát thực tế.

      Hiện nay, nhiều đối tượng công chức cũng đã
được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học như công
chức văn thư và công chức hành chính theo quy
đinh tại Thông tư 02/2021/TT-BNV.
 1.2. Bổ sung mức thu phí dự thi thăng hạng viên
chức hạng IV

   Nội dung này được nêu tại Thông tư
92/2021/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý,
sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch,
thăng hạng công chức, viên chức sẽ có hiệu lực từ
ngày 15/12/2021.

 

 Theo đó, Điều 4 Thông tư 92 đã bổ sung thêm
mức phí dự thi thăng hạng chức danh nghề
nghiệp viên chức hạng IV (quy định cũ tại Thông
tư 228/2016/TT-BTC chỉ nêu mức phí thăng hạng
chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng
III). Các mức thu khác vẫn được giữ nguyên như
quy đinh cũ.
 Cụ thể, mức phí thăng hạng chức danh nghề
nghiệp hạng IV được quy định như sau:
 - Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần.
 - Từ 100 - dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí
sinh/lần.
 - Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 đồng/thí
sinh/lần.
 1.3. Từ 20/12/2021, nhiều văn bản về công chức
hết hiệu lực
 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-
BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.
Cụ thể, tại Thông tư này, 07 văn bản liên quan
đến cán bộ, công chức, viên chức sẽ được Bộ Nội
vụ bãi bỏ hoàn toàn  từ ngày 20/12/2021 gồm:
 - Thông tư số 01/2009/TT-BNV ngày 19/3/2009
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn trình tự, thủ
tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch,
Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện,
quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân
dân.
 - Thông tư số 02/2009/TT-BNV ngày 19/3/2009
hướng dẫn thực hiện thí điểm không tổ chức Hội
đồng nhân dân huyện, quận, phường.
 - Thông tư số 04/2009/TT-BNV ngày 29/4/2009
sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 5 Thông tư số
02/2009/TT-BNV.
 - Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013
hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư,
lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.
 - Thông tư số 02/2016/TT-BNV ngày 01/02/2016
hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-89-2021-nd-cp-chinh-phu-211219-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-chinh-phu-116743-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-2-2021-tt-bnv-xep-luong-doi-voi-cong-chuc-hanh-chinh-van-thu-203471-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-92-2021-tt-btc-bo-tai-chinh-211943-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-228-2016-tt-btc-bo-tai-chinh-110697-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-06-2021-tt-bnv-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-ban-hanh-211967-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/thong-tu-01-2009-tt-bnv-bo-noi-vu-40751-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/thong-tu-02-2009-tt-bnv-bo-noi-vu-40750-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/thong-tu-04-2009-tt-bnv-bo-noi-vu-41746-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-04-2013-tt-bnv-bo-noi-vu-78182-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-02-2016-tt-bnv-bo-noi-vu-102867-d1.html
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1. Các chính sách mới nổi bật có
hiệu lực từ tháng 12/2021

- Quyết định số 82/2004/QĐ-BNV ngày
17/11/2004 VỀ tiêu chuẩn Giám đốc Sở và các chức
vụ tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
 - Quyết định số 83/2004/QĐ-BNV ngày
17/11/2004 tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

 1.4. Nới lỏng điều kiện thăng hạng giảng viên đại
học

      Tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng
chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong
các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục
đại học công lập (gọi chung là giảng viên đại học
công lập) được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
tại Thông tư số 31/2021/TT-BGDĐT ngày
10/11/2021.

     Theo quy định cũ tại Thông tư 18/2017/TT-
BGDĐT về thi thăng hạng và Thông tư
08/2018/TT-BGDĐT về xét thăng hạng, giảng
viên đại học muốn được thăng hạng thì một
trong các điều kiện là được đánh giá hoàn thành
tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục tính
đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi.

      Tuy nhiên, điều kiện này tại Thông tư 31/2021
đã được sửa đổi theo hướng “nới lỏng” hơn cho
giảng viên đại học. Cụ thể, giảng viên đại học
hạng thấp khi xét/thi thăng hạng lên hạng cao
hơn liền kề thì chỉ cần được xếp loại chất lượng ở
mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm
công tác liền kề trước năm thăng hạng.

     Ngoài ra, Thông tư 31 cũng xác định người
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng không dựa
vào điểm công trình khoa học mà căn cứ vào
điểm kết quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ
gồm nhiệm vụ khoa học, công nghệ, kết quả
hướng dẫn nghiên cứu sinh…

     Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ
ngày 26/12/2021.

 Nguồn: Luật Việt Nam
>>> Link nội dung: https://bom.so/d4QgJC 

 

2. Văn bản đáng chú ý của Đoàn

 - Chỉ thị số 08/CT-TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí
thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội
đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

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

 - Chỉ thị số 11-CT/TU  ngày 10/9/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn
các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn tỉnh Bình
Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 >>> Link tải văn bản: https://bom.to/D1Ifeo 

 - Kế hoạch số 408-KH/TĐTN-TCKT ngày
15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc tổ
chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại
biểu Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ
2022 – 2027

 >>> Link tải văn bản: https://bom.to/532jHb 

 - Kế hoạch số 409-KH/TĐTN-TCKT ngày
15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc
chỉ đạo Đại hội điểm, Đại hội bầu trực tiếp Bí Thư
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022
– 2027

 >>> Link tải văn bản: https://bom.to/EwAw2w 
 - Kế hoạch số 410-KH/TĐTN-TCKT ngày
15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc tổ
chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 –
2027

 >>> Link tải văn bản: https://bom.to/UvES1P 

 - Kế hoạch số 416-KH/TĐTN-TG ngày 22/9/2021
của Ban Thường vụ Tỉnh về việc thực hiện công
tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ
2022 – 2027

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

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN
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