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    Với bất kì quốc gia nào trên thế giới, thanh
niên, học sinh, sinh viên chính là tương lai của
đất nước, là lực lượng nòng cốt để xây dựng đất
nước giàu mạnh, phát triển. Chính vì vậy, lúc
sinh thời, Bác Hồ hết sức quan tâm tới học sinh,
sinh viên – thế hệ tương lai của đất nước của
nước nhà.

     Khoảng tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã viết thư gửi các em học sinh nhân ngày
khai trường đầu tiên của nước Việt Nam, Bác đã
khẳng định: “Nước nhà trông mong, chờ đợi ở
các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có thể trở
nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có
bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường
quốc năm châu được hay không, chính là nhờ
một phần lớn ở công học tập của các cháu”.

      Theo Bác, công tác giáo dục thế hệ trẻ ngay
từ bậc mầm non, tiểu học có vai trò rất quan
trọng trong việc hình thành, rèn luyện đạo đức
và nhân cách con người đồng thời cung cấp kiến
thức, kỹ năng để trẻ có nền tảng phát triển. Bác
đã nói, cách dạy trẻ phải “giữ toàn vẹn cái tính
vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của
chúng, chớ nên làm cho chúng hóa ra những
người già sớm”. Bác thường nhắc nhở: “chớ gò
ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn”. Tư
tưởng tiến bộ đó của Bác đã cho chúng ta nhận
thấy giá trị quan trọng của công tác giáo dục nhi
đồng nói riêng và sự nghiệp giáo dục nói chung
– sự nghiệp đó phải thực sự khoa học và nghiêm
cách.

 Đối với việc chăm lo đào tạo, giáo dục và bồi
dưỡng thanh niên, trong đó có lớp thanh niên
trí thức – những thanh niên, sinh viên đang
được đào tạo từ các trường đại học, cao đẳng
được Bác dành sự quan tâm đặc biệt. Ở lứa tuổi
thanh niên, sinh viên, việc giáo dục đào tạo
không phải là “cầm tay chỉ việc”, uốn nắn từng 
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chút một, mà quan trọng là phải truyền được
cho các em tinh thần tự học, tự khám phá, chủ
động, sáng tạo, giúp các em định hướng được
mục đích của việc tự học tập, tự xác định được
con đường phấn đấu cho tương lai. Chỉ như
vậy các em mới có thể kiên trì trên con đường
học tập theo phương châm “học, học nữa, học
mãi” của lãnh tụ Lê nin vĩ đại.

     Bác yêu cầu sinh viên: “Phải hiểu rõ học thế
nào? Học cái gì? Học để làm gì?”. Tại Đại hội
sinh viên Việt Nam lần thứ II, ngày 7.5.1958,
Bác nhấn mạnh: “Đối với thanh niên trí thức
như các cháu ở đây thì cần đặt hai câu hỏi: Học
để làm gì? Học để phục vụ ai? Đó là hai câu hỏi
cần phải trả lời dứt khoát thì mới có phương
hướng”. Bác chỉ rõ: “Dưới chế độ thực dân,
phong kiến, mục đích đi học là cốt được mảnh
bằng để làm ông thông, ông phán, lĩnh lương
nhiều, ăn ngon, mặc đẹp. Thế thôi. Số phận
dân tộc thế nào, tình hình thế giới biến đổi thế
nào, không hay, không biết gì hết. Mục đích
giáo dục nô lệ hầu hạ chúng. Ngày nay ta đã
được độc lập, tự do, thanh niên mới thật là
người chủ tương lai của nước nhà. Muốn xứng
đáng vai trò là người chủ thì phải học tập. 
Học bây giờ với học dưới chế độ thực dân,
phong phong kiến khác nhau”, “Học tập nâng
cao trình
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     Bác cũng luôn lưu ý học sinh, sinh viên rằng,
để việc học tập thành công và trở nên hữu ích
thì học phải đi đôi với hành, lý thuyết phải đi
cùng thực tiễn. Bác nói: “Chỉ biết lý thuyết mà
không biết thực hành thì cũng là trí thức có một
nửa, “lý luận phải gắn liền với thực tế”.

    Ngoài việc học tập, trau dồi kiến thức, Chủ
tịch Hồ Chí Minh còn căn dặn thế hệ trẻ phải
thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất,
đạo đức, lối sống. 

     Bác nhấn mạnh: “Có tài mà không có đức là
người vô dụng”. “Đức”, ở đây như Bác nói là đạo
đức, đạo lý làm người mà với thời đại chúng ta,
Bác yêu cầu rèn luyện để có đạo đức cách mạng.
Bác giải thích đạo đức cách mạng rất giản di, cụ
thể : “Đạo đức cách mạng không phải là những
điều cao siêu, xa lạ mà đối với mỗi người bất kỳ
ở cương vị nào, bất kỳ làm một việc gì đều
không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng một
dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân
dân, đều nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xã
hội”.

 
                                 

độ chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật và quân
sự” và “Học để phụng sự ai? Để phụng sự Tổ
quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu,
nước mạnh, tức là để làm tròn nhiệm vụ người
chủ của nước nhà”. Từ đó có thể thấy, nhiệm vụ
của thanh niên trí thức thời đại mới không chỉ
là ra sức học tập để làm chủ được tri thức, công
nghệ mới, mà còn phải xác lập được cho mình
lý tưởng cộng sản đúng đắn. Lý tưởng đúng đắn
chính là cứu cánh, là vũ khí sắc bén trong đấu
tranh chống lại cái xấu, chống lại những cám dỗ
bên ngoài, giúp thanh niên vượt lên trên hoàn
cảnh khó khăn để hoàn thành mục tiêu.

     Trong vấn đề học tập, Bác nhắc nhở học sinh,
sinh viên Việt Nam rằng: “Làm nghề gì cũng
phải học” và mục đích của việc học là để “nâng
cao năng lực làm cho kinh tế phát triển, chiến
đấu thắng lợi, đời sống nhân dân càng no ấm,
vui tươi”. Điều đó có nghĩa rằng ngay cả đối với
một bộ phận thanh niên không theo học đại
học, cao đẳng, thì việc học cũng luôn là việc hết
sức quan trọng. Học từ các lớp dạy nghề, học từ
kinh nghiệm cuộc sống, từ người đi trước, tự
học…để nâng cao lối sống tích cực, trau dồi kỹ
năng nghề nghiệp để ứng dụng được kiến thức
vào lao động sản xuất và làm ăn kinh tế nhằm
làm giàu cho bản thân cũng như xã hội.
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     Chính vì thế, việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo
dục thế hệ trẻ luôn là nhiệm vụ quan trọng và
cấp bách của toàn xã hội, “muốn xây dựng chủ
nghĩa xã hội phải có những con người xã hội
chủ nghĩa, tức là phải có những người có đạo
đức xã hội chủ nghĩa”. Nhớ lời dạy của Bác kính
yêu, mỗi thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam
“cần phải có chí tự động, tự cường, tự lập; Phải
có khí khái ham làm việc, chứ không ham địa
vị; Phải có quyết tâm, đã làm việc gì thì làm cho
đến nơi đến chốn, làm cho kỳ được; Phải có
lòng ham tiến bộ, ham học hỏi, học luôn, học
mãi. Học văn hoá, học chính trị, học nghề
nghiệp..”; những nhà quản lý giáo dục, những
thầy cô giáo – là những người có vai trò hết sức
quan trọng trong sự nghiệp trồng người, hãy
luôn khắc ghi những lời Bác căn dặn, coi đó là
kim chỉ nam định hướng cho triết lý giáo dục
hiện đại nhằm tìm ra giải pháp đưa nền giáo
dục nước nhà phát triển tích cực và bền vững,
góp sức vào công cuộc CNH-HĐH đất nước,
xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh./.

 Nguồn: Nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM
 >>>Link nội dung: https://bom.so/Tdgdi9

 “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi
xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng
ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc
càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng
trong”. Bác coi “đạo đức là cái gốc của người
cách mạng. Để làm tròn trách nhiệm, thanh
niên ta phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể,
trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân, chớ phô trương hình
thức, chớ kiêu ngạo tự mãn”.
 

     Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các thế
hệ trẻ Việt Nam tình yêu thương bao la, sâu sắc
nhất. Người đã khẳng định: Thanh niên là chủ
nhân tương lai của nước nhà…

https://bom.so/Tdgdi9
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 Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong học và làm theo Bác

việc thực hiện, làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách của Bác. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ
huy các cấp đã trực tiếp chỉ đạo các tổ chức đoàn
xây dựng và triển khai chương trình hành động.
Các phong trào, các hoạt động sinh hoạt chính
trị trong thanh niên được tổ chức rộng rãi, huy
động và lôi cuốn đoàn viên, thanh niên trong
toàn đơn vị tham gia. Ban Chấp hành và đội ngũ
cán bộ Đoàn các cấp đã nêu cao tinh thần tiền
phong, gương mẫu, phát huy tốt vai trò lực
lượng nòng cốt trong tập hợp đoàn viên, thanh
niên tham gia, hưởng ứng đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh.

      Trên cơ sở quán triệt các văn bản, chỉ thị
hướng dẫn của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về
triển khai, tổ chức thực hiện đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh ở các đơn vị trong Bộ Tư lệnh, Ban
Chấp hành và đội ngũ đoàn các cấp đã phát huy
tốt vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động
công tác đoàn và phong trào thanh niên hướng
vào thực hiện hoạt động này. Dưới sự lãnh đạo,
chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Chính trị mà trực
tiếp của Trợ lý thanh niên, công tác giáo dục
động cơ, mục đích tham gia cuộc vận động cho
đoàn viên thanh niên ở các tổ chức cơ sở đoàn
thường xuyên được định hướng đúng đắn; bám
sát tình hình nhiệm vụ và đặc điểm đối tượng
thanh niên; coi trọng đổi mới, nâng cao chất
lượng nội dung, hình thức giáo dục. Hoạt động
giáo dục của tổ chức đoàn đã góp phần thực
hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đơn vị vững
mạnh về chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức
cách mạng cho đoàn viên thanh niên, tăng
cường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao
giác ngộ cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước,
làm cho các chuẩn mực đạo đức và kỷ luật thấm
sâu vào nhận thức, tình cảm của thanh niên.

      (TG) - Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư
lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tích
cực chủ động triển khai các tổ chức, lực lượng
trong đơn vị thực hiện hiệu quả việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh. 

    N

 Đảm bảo quân trang phục vụ bộ đội tiêu binh thực
hiện nghi lễ chào cờ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Nhiều hình thức, biện pháp tích cực góp phần
nâng cao chất lượng thực hiện việc học tập và
làm theo Bác đã được triển khai sâu rộng, trong
đó, phát huy vai trò của đoàn thanh niên được
coi là một trong những mũi nhọn, mang tính
chất đột phá, xung kích. 
 

 NÊU CAO TINH THẦN TIỀN PHONG, 
GƯƠNG MẪU

 

     Trên cơ sở quán triệt chủ trương, đường lối
lãnh đạo của Trung ương và Quân ủy Trung
ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo
đức, lối sống, văn hóa cho Thanh niên Quân đội
giai đoạn 2015 - 2030, cấp ủy, tổ chức đảng,
người chỉ huy, cán bộ chính trị và cơ quan chính
trị các cấp đã chủ động giáo dục, nâng cao nhận
thức, trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên
trong Bộ Tư lệnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của 
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 Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong học và làm theo Bác 

 Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh đã tham gia tích cực
vào hoạt động tổ chức Lễ báo công dâng Bác và
tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể và cá
nhân tiêu biểu trong những năm thực hiện Chỉ thị
05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
do Đảng bộ và đơn vị tổ chức. Những hoạt động
trên không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc và khuyến
khích, động viên các cá nhân điển hình tiên tiến
tiếp tục phấn đấu, làm lan tỏa việc học tập và làm
theo Bác trong Đoàn Thanh niên.

      Các hình thức của tổ chức đoàn thanh niên đã
hướng vào phát huy vai trò của đoàn viên, thanh
niên trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Thực hiện
tốt phong trào thi đua “Thanh niên Bộ Tư lệnh
Bảo vệ Lăng rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng
tạo, quyết thắng” gắn với thực hiện cuộc vận động
“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng
danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tích cực, chủ động tham gia
hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào; các
cuộc thi tìm hiểu do Trung ương Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên
Quân đội phát động triển khai. Phối hợp chặt chẽ
với các tổ chức quần chúng trong đơn vị tổ chức
sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục
thể thao chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Phối hợp với các đơn
vị tổ chức tốt các sinh hoạt chính trị và các hoạt
động của tuổi trẻ Quân đội tại Lăng Bác, Quảng
trường Ba Đình, Đài Tưởng niệm các Anh hùng
liệt sĩ và Khu Di tích K9. Tổ chức tốt các hoạt động
giao lưu, kết nghĩa, các hoạt động phong trào với
đoàn thanh niên địa phương nơi đóng quân tạo sự
đoàn kết, gắn bó. Thông qua phát huy vai trò nêu
gương trong thực hiện cuộc vận động mà kết quả
thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đoàn có sự chuyển
biến tích cực, đại đa số cán bộ đoàn trong Bộ Tư
lệnh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

quân đội, thể hiện trong chấp hành kỷ luật, xây
dựng chính quy, xây dựng môi trường văn hóa,
phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ
đội Cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ và xây
dựng đơn vị. Hướng dẫn và tổ chức cho đoàn
viên thanh niên tham gia đấu tranh phòng,
chống có hiệu quả âm mưu “Diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ, “phi chính trị hóa quân
đội” của các thế lực thù địch; chủ động phòng
ngừa và loại trừ các tác động tiêu cực và tệ nạn xã
hội. Thông qua các nội dung hoạt động chủ yếu
là học tập và làm theo tư tưởng, học tập và làm
theo đạo đức, học tập và làm theo phương pháp
đã góp phần định hướng tư tưởng, nâng cao
nhận thức chính trị cho thanh niên Bộ Tư lệnh
trong học tập, rèn luyện và phấn đấu theo gương
Chủ tịch Hồ Chí Minh.

      Nội dung, hình thức các hoạt động của tổ
chức đoàn ở đa số các đơn vị trực thuộc Bộ Tư
lệnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh thường xuyên
được đổi mới và có chất lượng tốt. Thông qua
hoạt động giáo dục đã làm cho đoàn viên, thanh
niên thấy rõ được ý nghĩa của việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; nội
dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách
và phương pháp rèn luyện để có thể vận dụng
những nội dung đã học vào thực tiễn cuộc sống
học tập và công tác.

      Một số tổ chức đoàn đã có sự sáng tạo trong
xây dựng các mô hình đoàn thanh niên để giáo
dục đoàn viên như “Thanh niên Bộ Tư lệnh Bảo
vệ Lăng phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”,
“Thanh niên xung kích vào thực hiện điều lệnh
và nghi lễ”; tổ chức tuyên truyền và thực hiện
“Lời dạy của Bác” trên Trang tin điện tử Ban
Quản lý Lăng và các thiết chế văn hóa của đơn vị,
góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và
quần chúng học tập và làm theo Bác.
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 Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong học và làm theo Bác

  Đây là kinh nghiệm có ý nghĩa rất quan trọng,
là cơ sở bảo đảm cho việc phát huy vai trò của
Đoàn Thanh niên trong học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Bộ
Tư lệnh Bảo vệ Lăng đạt hiệu quả tốt. Thực tiễn
cho thấy, để hoạt động thực hiện Cuộc vận động
của Đoàn Thanh niên có kết quả cao đòi hỏi cấp
ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp luôn cần
tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động,
thống nhất công tác tư tưởng với công tác tổ
chức, thống nhất giữa nói đi đôi với làm, giữa lý
luận với thực tiễn trong toàn bộ quá trình lãnh
đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác đoàn và phong
trào thanh niên. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán
bộ chủ trì có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị
trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn
Thanh niên và sự cần thiết phải nâng cao chất
lượng hoạt động tham gia học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ
sở để công tác lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả
thiết thực.

      Vì vậy, cấp ủy đảng cần quan tâm thống nhất
nhận thức đầy đủ các nội dung học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, xác định các chủ trương, biện pháp lãnh
đạo, chỉ đạo bảo đảm thống nhất giữa lãnh đạo,
chỉ đạo của cán bộ chủ trì, thống nhất về quan
điểm, chủ trương, phương hướng, nội dung,
phương pháp hoạt động, phân công, phân cấp
quản lý, lựa chọn cấp ủy viên phụ trách việc theo
dõi, chỉ đạo, nâng cao chất lượng phát huy vai
trò của Đoàn Thanh niên trong đẩy mạnh thực
hiện cuộc vận động. Phát huy vai trò nêu gương
của đội ngũ cán bộ, đảng viên để cán bộ, đoàn
viên học tập trong thực hiện cuộc vận động.
Thường xuyên coi trọng công tác hướng dẫn,
kiểm tra, đánh giá kết quả phát huy vai trò
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh của Đoàn Thanh niên.

 

       Đánh giá về việc phát huy vai trò của tổ chức
đoàn trong triển khai thực hiện cuộc vận động,
Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã nhấn mạnh: Các tổ chức
quần chúng đã có nhiều cách làm sáng tạo trong
tổ chức học tập và làm theo Bác thông qua các
phong trào, mô hình hoạt động như: “Thanh
niên Bộ Tư lệnh Lăng phấn đấu xứng danh Bộ
đội Cụ Hồ”, “Thanh niên xung kích vào thực
hiện điều lệnh và nghi lễ”, “Phụ nữ Bộ Tư lệnh
Lăng tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn
thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh
phúc”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5
nhất, 3 không”.

       NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM
 

       Từ thực tiễn phát huy vai trò của Đoàn Thanh
niên trong đẩy mạnh thực hiện học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh ở Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí
Minh, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:
 Một là, coi trọng thống nhất nhận thức đúng
trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng
và cán bộ chủ trì các cấp đối với phát huy vai trò
của Đoàn Thanh niên đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đại hội đại biểu đoàn
thanh niên lao động Hà Nội lần thứ IV, ngày

28/12/1963.
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 Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong học và làm theo Bác 

      Ba là, đổi mới phương thức tập hợp đoàn viên
thanh niên phù hợp với đặc điểm trình độ nhận
thức, tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng
của đoàn viên thanh niên trong đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh.

     Đặc điểm của đoàn viên thanh niên là lớp
người năng động, sáng tạo, có xu hướng vươn
tới cái mới, không chấp nhận sự bảo thủ, trì trệ;
thích hoạt động tập thể và giao tiếp; có nhu cầu,
nguyện vọng, sở thích đa dạng và phong phú.
Đối tượng đoàn viên, thanh niên ở Bộ Tư lệnh
Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rất đa dạng
với chức trách, nhiệm vụ khác nhau đặt ra yêu
cầu mới cao hơn, cụ thể hơn với học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh. Thực tiễn cho thấy, để phát huy vai trò
của Đoàn Thanh niên trong tham gia đẩy mạnh
thực hiện cuộc vận động đòi hỏi phương thức
tập hợp đoàn viên, thanh niên phải thường
xuyên được đổi mới, đáp ứng nhu cầu, lợi ích
của từng đối tượng đoàn viên, thanh niên. Vì
vậy, trong mọi hoạt động của tổ chức đoàn luôn
gắn với việc thực hiện nghị quyết lãnh đạo
nhiệm vụ chính trị của đơn vị, việc thỏa mãn tốt
hơn quyền lợi, nhu cầu chính đáng và thiết thực
của đoàn viên, thanh niên. Hoạt động của tổ
chức đoàn góp phần nâng cao trình độ mọi mặt
của đoàn viên, thanh niên; thực hiện tốt công
bằng và dân chủ trong phát huy sáng kiến và
đóng góp của đoàn viên vào thực hiện nhiệm vụ
của đơn vị; kết hợp động viên về vật chất với
động viên về tinh thần; tôn trọng, lắng nghe và
giải quyết những vướng mắc của thanh niên.

 Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn
>>>Link nội dung: https://bom.so/GAOdt9 

 

       Hai là, chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội
ngũ cán bộ đoàn có phẩm chất, năng lực tốt, tinh
thần trách nhiệm cao trong nâng cao chất lượng
hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.

      Cán bộ đoàn là người trực tiếp tổ chức mọi
hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh
niên ở đơn vị, có ý nghĩa quyết định trực tiếp tới
nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của
Đoàn Thanh niên. Có đội ngũ cán bộ đoàn mạnh
mới có tổ chức đoàn mạnh và phong trào thanh
niên mới sôi nổi. Đúng như Bác Hồ đã dạy: “Cán
bộ là cái gốc của mọi công việc”. Vì vậy, đội ngũ
cán bộ đoàn có phẩm chất, năng lực tốt, kỹ năng
công tác đoàn giỏi, tinh thần trách nhiệm cao,
tâm huyết với công tác đoàn thì chất lượng hoạt
động của tổ chức đoàn sẽ được nâng lên, đem lại
hiệu quả thiết thực.

    Thực tế hoạt động học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Bộ
Tư lệnh Bảo vệ Lăng cho thấy, để phát huy vai trò
của Đoàn Thanh niên, cán bộ chủ trì các cấp phải
đánh giá đúng vai trò cán bộ đoàn và phải
thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ
đoàn có phẩm chất, năng lực tốt, kỹ năng hoạt
động công tác đoàn giỏi. Cấp ủy, tổ chức đảng và
cán bộ chủ trì các cấp phải làm tốt công tác phát
hiện, lựa chọn, tạo nguồn cán bộ đoàn; quan tâm
tới việc bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ
cán bộ đoàn về phẩm chất, năng lực, kỹ năng, tác
phong công tác đoàn; có kế hoạch chặt chẽ, gắn
việc quy hoạch cán bộ đoàn với quy hoạch cán bộ
của đơn vị để bố trí sử dụng cán bộ đoàn, đồng
thời có chế độ, chính sách quan tâm tới đội ngũ
cán bộ đoàn để họ yên tâm công tác, phát huy
hết khả năng trong công tác đoàn, nhất là tập
hợp và huy động đoàn viên thanh niên đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.

 

https://bom.so/GAOdt9
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 Cuộc đấu tranh chống lại nguy cơ “tự diễn biến,”
“tự chuyển hóa” trong nhận thức cán bộ, đảng
viên về lâu dài có ý nghĩa quyết định đối với sự
tồn vong của Đảng và chế độ ta.

 
 
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị cán
bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

ngày 9/12. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

       Ở thời kỳ đổi mới, công tác tư tưởng của Đảng
ta diễn ra trong bối cảnh tình hình phức tạp,
trong đó nổi lên là sự chống phá quyết liệt của
các thế lực thù địch nhằm phá hoại thành quả
cách mạng, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

     Để bảo vệ thành quả cách mạng và thực hiện
công cuộc xây dựng đất nước, Đảng luôn đặt
công tác tư tưởng lên hàng đầu.

 Điểm mới về công tác tư tưởng
      Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan
trọng của công tác tư tưởng.
      Cụ thể, Văn kiện đã xác định mục tiêu và các
quan điểm chỉ đạo cơ bản, trong đó: “Tư tưởng
chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và
toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát
triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng 

 
 

Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân
tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi
mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây
dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-
dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật
pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, để
xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa.

      Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý
nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng
vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được
ngả nghiêng, dao động.”

     Từ các quan điểm chỉ đạo nói trên, Văn kiện
đã cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp
trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, nhiệm
vụ đầu tiên là: “Hết sức coi trọng xây dựng Đảng
về tư tưởng.

     Kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa
Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời
không ngừng bổ sung, phát triển sáng tạo phù
hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định
đường lối đổi mới, thực hiện nghiêm các
nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.
Tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch
sử và cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc;
không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị
cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên đấu tranh
ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của
các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh,
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.”

       Về công tác tư tưởng, Văn kiện Đại hội XIII
của Đảng đưa ra nhiều điểm mới về nội dung,
bám sát thực tiễn và tập trung giải quyết những
hạn chế, bất cập của công tác tư tưởng trong
nhiệm kỳ Đại hội XII; bổ sung mặt hạn chế
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Công tác tư tưởng có nơi, có lúc chưa thực sự
được cấp ủy coi trọng, chưa kịp thời, thiếu
thuyết phục.”

 Văn kiện Đại hội XIII sử dụng thuật ngữ “công
tác tư tưởng” thay cho thuật ngữ “công tác tư
tưởng, lý luận” được dùng trong văn kiện của các
đại hội trước. Đây là một bước tiến mới về mặt lý
luận đối với công tác tư tưởng. Theo đó, Đảng
quyết định rằng công tác lý luận là một bộ phận
của công tác tư tưởng.

 Theo Văn kiện Đại hội XIII, để thực hiện thành
công các mục tiêu cơ bản, công tác tuyên truyền,
giáo dục lý luận chính trị giữ vai trò vô cùng
quan trọng. Bởi chỉ trên cơ sở nhận thức đầy đủ,
sâu sắc và tin tưởng tuyệt đối vào chủ nghĩa
Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối
của Đảng mới có sự kiên định trong mọi hoàn
cảnh.

 Đặc biệt, sự kiên định phải đi đôi với việc vận
dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-
Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đây là một vấn đề
có tính nguyên tắc trong công tác nghiên cứu lý
luận chính trị - một bộ phận quan trọng của
công tác tư tưởng.

 "Xây” đi liền với “chống”

 Việc xây dựng và chỉnh đốn luôn song hành với
nhau trong suốt quá trình Đảng lãnh đạo cách
mạng Việt Nam, nhất là trong công tác tư tưởng.
Một trong những quan điểm mang tính chỉ đạo
xuyên suốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng hiện nay là phải kết hợp chặt
chẽ giữa “bảo vệ” và “đấu tranh.”

 
 

 Nghị quyết số 35-NQ/TW (ngày 22/10/2018) của
Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản
bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình
hình mới nêu rõ: "Gắn kết chặt chẽ giữa "xây" và
"chống,” xây là cơ bản, chống phải quyết liệt,
hiệu quả.”

       "Xây" là giải pháp tập trung vào bên trong
chủ thể còn “chống" là sự hướng vào việc ngăn
chặn những tác động tiêu cực từ bên ngoài.

      Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, “xây” là
những biện pháp tiếp tục phát huy những giá trị
đã có, những ưu thế đang tồn tại để hướng tới
mục tiêu củng cố tổ chức Đảng ngày càng ổn
định, vững mạnh và phát triển; “chống” là toàn
bộ phương thức ngăn chặn biểu hiện tiêu cực,
làm thất bại mọi hoạt động làm phương hại đến
sự tồn vong của Đảng và chế độ.

      Từ tháng 10/2018 trở về trước, Đảng ta chủ
trương tập trung vào nhiệm vụ “chống âm mưu
diễn biến hòa bình” - đối tượng hướng tới là thế
lực thù địch bên ngoài. Khi Nghị quyết số 35-
NQ/TW đặt ra mối quan hệ giữa “bảo vệ” với
"đấu tranh,” việc "chống" không chỉ diễn ra bên
ngoài mà cả ở bên trong.

      Có nghĩa là trong khi bảo vệ Đảng trước âm
mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù
địch, đồng thời cũng bảo vệ lý tưởng của Đảng
trước sự thoái hóa, biến chất, “tự diễn biến, tự
chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên.
 Bởi vậy, nhiệm vụ "đấu tranh" không chỉ diễn ra
ở bên ngoài mà còn diễn ra ở bên trong - cuộc
đấu tranh của Đảng trước những khuyết điểm,
hạn chế đang tồn tại trong nội bộ.
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     “Chống” và “xây” tuy nhằm vào các đối tượng
khác nhau nhưng đều chung một mục đích;
không tách biệt, đối lập mà có mối quan hệ chặt
chẽ với nhau, tác động, hỗ trợ lẫn nhau. "Chống"
để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vững chắc
hơn, "xây" để Đảng mạnh hơn, chắc chắn, vững
vàng trước mọi sự xuyên tạc, phá hoại của các
phần tử bất mãn, cơ hội, tiêu cực.

      Hơn nữa, việc "chống suy thoái, tự diễn biến,
tự chuyển hóa,” chống phai nhạt lý tưởng, bè
phái trong Đảng thực chất là một phần của việc
"xây.”

    Bởi lẽ, muốn xây dựng Đảng mạnh thì bắt
buộc phải ngăn chặn, đẩy lùi được các biểu hiện
suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa- "chống" là
quá trình bắt buộc để "xây" hiệu quả hơn. Ngược
lại, khi “xây” có kết quả và những biểu hiện tiêu
cực, suy thoái giảm, việc "chống" ở bên trong sẽ
thuận lợi hơn.

 Vấn đề sống còn của Đảng, thể chế

     Cuộc đấu tranh chống lại nguy cơ “tự diễn
biến,” “tự chuyển hóa” trong nhận thức cán bộ,
đảng viên về lâu dài có ý nghĩa quyết định đối với
sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.

      Khái niệm “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”
được nhắc đến chính thức trong Nghị quyết Đại
hội XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa
XI), Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII, Đại hội XIII của Đảng và mới
đây nhất là Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

 “Tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ là
sự suy thoái từ bên trong; là quá trình tự biến đổi
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một
số cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, 

 
 

làm mất dần các chuẩn mực của người đảng
viên, dẫn đến xa rời những nguyên tắc, quan
điểm Mácxít; suy giảm nghiêm trọng niềm tin
vào chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước. “Tự chuyển
hóa”là hệ quả tất yếu, sự nối tiếp của quá trình
“tự diễn biến,” là quá trình biến đổi về chất các
quan điểm, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối
sống của một tổ chức và cá nhân. “Tự chuyển
hóa” chính là quá trình thay đổi về chất trong
quan điểm, tư tưởng, phẩm chất và hành động
của chủ thể.

     “Tự chuyển hóa” là cấp độ cao hơn của quá
trình “tự diễn biến,” là biểu hiện sự thay đổi về
chất của quan điểm chính trị, đạo đức, lối sống
khiến cho cán bộ, đảng viên đánh mất vai trò
tiên phong, gương mẫu, thậm chí làm những
việc đi ngược lại Điều lệ Đảng và lợi ích dân tộc.
 Khi những yếu tố cách mạng, tích cực bị phai
nhạt, triệt tiêu, tư tưởng tiêu cực tăng dần,
thắng thế sẽ dẫn đến sự “tự chuyển hóa” cán bộ,
đảng viên từ người tốt trở thành phần tử chống
đối Đảng, Nhà nước.

      Sự “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” của cá
nhân nếu không được ngăn chặn kịp thời, triệt
để sẽ dẫn đến tổ chức bị suy thoái, tự tan rã. “Tự
diễn biến,” “tự chuyển hóa” diễn ra ở tầm vĩ mô
sẽ dẫn đến sự an nguy của Đảng, của chế độ.

    Theo Tiến sỹ Cao Đức Thái, nguyên Viện
trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người (Học
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), “tự diễn
biến,” “tự chuyển hóa” ở Việt Nam đang diễn
biến hết sức phức tạp trên các lĩnh vực của đời
sống xã hội với nhiều mức độ khác nhau.
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Nguy cơ trước hết và trọng tâm của “tự diễn
biến,” “tự chuyển hóa” vẫn là trong lĩnh vực tư
tưởng-chính trị. Nếu lĩnh vực tư tưởng -chính trị
bất ổn, các lĩnh vực khác như kinh tế, văn hóa,
giáo dục, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... sẽ
khó có khả năng và điều kiện phát triển lành
mạnh.

     Khi tư tưởng-chính trị bị chệch hướng, bộ máy
của Đảng và Nhà nước bị chia rẽ, nguy cơ sụp đổ
của thể chế chính trị là điều khó tránh khỏi.

     "Tự diễn biến,” "tự chuyển hóa" diễn ra lặng lẽ
trong nhận thức của các cá nhân, tổ chức. Căn
bệnh nguy hiểm này phụ thuộc vào sức đề kháng
của từng cán bộ, đảng viên trước sự ô nhiễm của
môi trường xung quanh, mức độ vững vàng về
chính trị và độ thanh liêm về đạo đức, lối sống.

     

 
 

     "Tự diễn biến,” "tự chuyển hóa" diễn ra lặng lẽ
trong nhận thức của các cá nhân, tổ chức. Căn
bệnh nguy hiểm này phụ thuộc vào sức đề kháng
của từng cán bộ, đảng viên trước sự ô nhiễm của
môi trường xung quanh, mức độ vững vàng về
chính trị và độ thanh liêm về đạo đức, lối sống.

      Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ
thống chính trị khẳng định: Sự suy thoái về tư
tưởng-chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng,
tiêu cực, "tự diễn biến,” "tự chuyển hóa" trong
nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ
quan. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là chủ
yếu, bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng
viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư
tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá
nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước
Đảng, trước dân. Nguyên tắc tập trung dân chủ
bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê
bình thực hiện không nghiêm./. 

 Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn
>>>Link nội dung: https://bom.so/ActUdu

 
 

https://bom.so/ActUdu
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 Chẳng phải ngẫu nhiên mà Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng lại dành thời gian đọc thơ Nguyễn Bính
trong phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc
quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng. Đó thực sự là thông điệp để mỗi
cán bộ, đảng viên suy ngẫm, nhìn lại chính mình
trong hoạt động thực tiễn.

 
 
 
 
 
 
 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại Hội
nghị văn hóa toàn quốc. Ảnh: TTXVN

     Nhìn vào thực tiễn cuộc sống những năm qua,
nhất là trước những tác động tiêu cực của mặt trái
kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, điều khiến
không ít người lo lắng chính là tình trạng suy thoái
về phẩm chất, đạo đức, lối sống trong một bộ
phận cán bộ, đảng viên, không chỉ ở cấp cơ sở, mà
nó còn hiện hữu trong một bộ phận cán bộ cấp
cao. Số lượng cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, bị
xử lý là điều rất đáng báo động trong công tác
quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên của mỗi cấp
ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp. Sự nguy
hại của tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên
suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến sự lành mạnh của đời
sống xã hội; tác động tiêu cực đến lối sống, nếp
nghĩ của giới trẻ trong xã hội.

III. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG 

     Bởi vậy, đã có không ít lần các nhà nghiên
cứu, các nhà xã hội học cảnh báo: Mở cửa và hội
nhập quốc tế tạo ra những điều kiện thuận lợi để
thúc đẩy kinh tế phát triển, nhưng vấn đề đạo
đức xã hội đang đặt ra những điều hết sức đáng
lo ngại. Vì vậy, nếu không sớm có những giải
pháp ngăn chặn quyết liệt, hiệu quả sẽ rất nguy
hại đến sự tồn vong của đất nước, của chế độ.
Bởi con người, theo bản năng tự nhiên sự hưởng
thụ bao giờ cũng dễ tiếp nhận hơn so với sự nỗ
lực cần phải phấn đấu để vượt qua.

     Nhận thấy rõ sự nguy hại ấy đối với đời sống
xã hội, đối với sự tồn vong của chế độ, Đảng ta
liên tiếp ban hành rất nhiều nghị quyết, chỉ thị,
quy định nhằm từng bước hạn chế, ngăn chặn
những hiện tượng đánh mất đi phẩm giá, cũng
như những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp
của dân tộc Việt Nam. Phát biểu tại Hội nghị
cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận
và quy định của Ban Chấp hành Trung ương về
đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn chỉ rõ: “...
không ít cán bộ, đảng viên, nhất là những người
có chức, có quyền, làm việc ở những ngành, lĩnh
vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực vẫn thiếu
tu dưỡng và rèn luyện, vẫn sa vào chủ nghĩa cá
nhân, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật
của Nhà nước, bị xử lý kỷ luật của Đảng và xử lý
hình sự...”.

    Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam
đã minh chứng, trước sự xâm lăng của giặc
ngoại bang, trước những biến cố của dịch bệnh,
thiên tai, dân tộc ta đều biết cách vượt qua mà
phần lớn chính là nhờ vào việc phát huy cao nhất
giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
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    Đó là giá trị “thương người như thể thương
thân”; đó là lòng yêu nước nồng nàn; đó là tinh
thần lao động cần cù, sáng tạo; đó là sự thủy
chung, trong sáng... Giá trị truyền thống ấy đối
với những người cộng sản còn là đặt lợi ích của
quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân, như
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng bày tỏ: “Tôi chỉ có một
sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho
nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn
toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai
cũng được học hành”. Người cũng dạy: “Muốn cho
dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho
dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải
hết sức tránh... Nói tóm lại, muốn được dân yêu,
muốn được lòng dân, trước hết phải yêu dân, phải
đặt quyền lợi của dân trên hết thảy, phải có một
tinh thần chí công vô tư”.

       Sự nguy hại của việc đánh mất những giá trị
văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc không
chỉ tác động trực tiếp đến những hành vi trong đời
sống xã hội, mà nguy hại hơn nó từng bước gặm
nhấm, hủy hoại vai trò lãnh đạo của Đảng, phụ
bạc lại những cống hiến, hy sinh quên mình của
lớp lớp thế hệ người Việt Nam để giành lại độc lập,
tự do của dân tộc, sự thống nhất Tổ quốc.

      Nét “chân quê” đâu rồi? Một câu hỏi thật giản dị
nhưng để tìm được câu trả lời thích đáng là điều
không dễ. Bởi để có được câu trả lời đòi hỏi sự
phấn đấu, nỗ lực rất lớn của mỗi cấp, mỗi ngành,
mỗi cán bộ, đảng viên. Đó còn là sự đòi hỏi lòng
danh dự, tự trọng; sự cống hiến, hy sinh hết mình
của mỗi cán bộ, đảng viên cho mục tiêu cao cả
nhất: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh. Trả lời được cho câu hỏi nêu trên nhanh
hay chậm, dễ hay khó hoàn toàn phụ thuộc vào
nhận thức, thái độ, tình cảm và trách nhiệm của
mỗi cán bộ, đảng viên trên từng cương vị công tác
của mình.

III. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG 

 Giữ lại nét “chân quê” không phải là cố giữ sự
bảo thủ, lạc hậu, trì trệ, không dám đổi mới,
sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thời
buổi chúng ta đang hội nhập ngày càng sâu
rộng với thế giới, thì việc tận dụng những tiến
bộ của nhân loại để thúc đẩy xã hội và đất nước
phát triển là rất cần thiết, nhưng phải dựa trên
những giá trị văn hóa truyền thống cốt lõi của
dân tộc. Suy cho rộng hơn, sâu sắc hơn là tiến
hành sự nghiệp đổi mới nhưng kiên quyết
không làm đổi màu; hòa nhập nhưng dứt khoát
không hòa tan. Hội nhập quốc tế là tìm kiếm cơ
hội để thúc đẩy đất nước phát triển, mang lại
hạnh phúc thực sự cho nhân dân, mà dứt khoát
không biến mình trở thành công cụ cho người
khác.

      Dân tộc ta đã trải qua hàng nghìn năm sống
dưới sự đô hộ, chèn ép, bóc lột của chế độ phong
kiến và thực dân. Cái giá của sự mất tự do, độc
lập dân tộc hẳn không ai không hiểu, nhất là đối
với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đề cập đến vấn
đề này, bởi đâu đó đã xuất hiện tình trạng, mới
học được vài chữ, vài câu ở nước ngoài là về áp
dụng nguyên xi vào công việc mà không thấy
được những yếu tố nội tại bên trong là chưa phù
hợp. Bởi vậy, với cách áp dụng máy móc, cho
rằng như thế mới là hội nhập, mới là hiện đại
không những không đem lại bất kỳ một chút
hiệu quả nào, mà còn gây hại đến nhiều mặt của
đời sống xã hội, nhất là trong lĩnh vực xây dựng
thể chế, ban hành các chủ trương, chính sách...

     Dân tộc ta đã kinh qua những giai đoạn lịch
sử khó khăn nhất, trở thành hình mẫu trong
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất
đất nước. Thành quả đó minh chứng tinh thần
đoàn kết, phát huy cao nhất giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của dân tộc dưới sự lãnh
đạo của Đảng. Tuy nhiên, trước sự biến đổi mau
lẹ, khó lường của tình hình thế giới, cùng với. 
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 những âm mưu hết sức thâm độc của các thế lực
thù địch hằng ngày, hằng giờ chống phá cách
mạng nước ta thông qua chiến lược “diễn biến hòa
bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì
nếu cứ say sưa trên vòng nguyệt quế, chủ quan, lơ
là mất cảnh giác, chúng ta sẽ phải trả cái giá rất
đắt.

    

III. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG 

 Bởi vậy, để lường trước những điều xấu nhất,
cần sự tỉnh táo, trách nhiệm của mọi người dân
mà trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nét
“chân quê” đâu rồi? Một thông điệp rất nhiều ý
nghĩa khi mà cuộc sống của mỗi người, của
từng cán bộ, đảng viên chịu không ít những tác
động của đời sống xã hội./.

 Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn
 >>>Link nội dung: https://bom.so/Rslil9 
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01/01: Kỷ niệm 25 năm Bình Dương xây dựng phát triển.

06/01: 76 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ

Cộng hòa.

07/01: 43 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

08/01: 12 năm Ngày Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương.

09/01: 72 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

27/01: 49 năm Ngày ký Hiệp định Paris.

28/01: 81 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
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       Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính
trị và Nghị quyết kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa
IX về việc chia tách tỉnh, ngày 26/11/1996, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Sông Bé ban hành Nghị quyết
số 13/NQ-TU về việc chia tách tỉnh Sông Bé thành
hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Sau đó, Tỉnh
ủy Sông Bé thành lập Ban chỉ đạo, tiến hành các
bước chia tách tỉnh. Từ ngày 16 đến 27/12/1996,
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sông Bé đã tiến
hành các cuộc họp thống nhất yêu cầu, nhiệm vụ,
phương pháp phân chia cơ sở vật chất, sắp xếp bộ
máy, bố trí cán bộ ở hai tỉnh. 

      Ngày 01/01/1997, tỉnh Bình Dương chính thức
được tái lập với 04 đơn vị  hành chính cấp huyện
(thị xã Thủ Dầu Một và 03 huyện: Tân Uyên, Bến
Cát, Thuận An), 77 xã, phường, thị trấn. Diện tích
tự nhiên của Tỉnh sau khi tái lập là 2.717 km2, dân
số 679.044 người. Đồng thời với việc tái lập tỉnh
Bình Dương, ngày 12/12/1996, Bộ Chính trị ban
hành Quyết định số 118-QĐNS/TW thành lập
Đảng bộ Bình Dương và chỉ định Ban Chấp hành
Đảng bộ lâm thời gồm 37 đồng chí; trong đó, Ban
Thường vụ lâm thời có 11 đồng chí. Đồng chí
Nguyễn Minh Đức được chỉ định làm Bí thư Tỉnh
ủy, đồng chí Phan Văn Đương và đồng chí Hồ
Minh Phương làm Phó Bí thư. Khi thành lập,
Đảng bộ tỉnh Bình Dương có 09 Đảng bộ trực
thuộc, 303 chi bộ, Đảng bộ cơ sở đảng với hơn
9.000 đảng viên. 

    Đến cuối tháng 8/1999, Chính phủ quyết định
thành lập thêm 3 huyện: Dĩ An, Dầu Tiếng, Phú
Giáo và các xã Định Thành thuộc huyện Dầu
Tiếng, xã Bình An thuộc huyện Dĩ An. 

Đến ngày 10/12/2003, Chính phủ ban hành
Nghị định số 156/2003/NĐ-CP thành lập thêm
phường Phú Lợi, xã Hiệp An (thị xã Thủ Dầu
Một); xã Tam Lập (huyện Phú Giáo). Sau đó,
ngày 17/11/2004, Chính phủ ban hành Nghị
định số 190/2004/NĐ-CP điều chỉnh địa giới
hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Tân
Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo, cụ thể: thành lập
04 xã là Thạnh Hội, Hiếu Liêm, Đất Cuốc và
Tân Hiệp thuộc huyện Tân Uyên; điều chỉnh
địa giới hành chính xã An Linh lấy một phần
diện tích thành lập xã An Thái thuộc huyện Phú
Giáo; điều chỉnh địa giới hành chính xã Minh
Tân, Long Hòa thuộc huyện Dầu Tiếng. 

  Đến ngày 09/6/2008, Chính phủ ban hành
Nghị định số 73/2008/NĐ-CP điều chỉnh địa
giới hành chính thành lập phường Hiệp An,
phường Định Hòa, phường Phú Mỹ thuộc thị
xã Thủ Dầu Một. Sau đó, ngày 11/8/2009 Chính
phủ ban hành Nghị quyết số 36/2009/NQ-CP
điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bến Cát,
huyện Tân Uyên để mở rộng địa giới hành
chính thị xã Thủ Dầu Một: thành lập phường
Hòa Phú, phường Phú Tân thuộc thị xã Thủ
Dầu Một; thành lập thị trấn Thái Hòa thuộc
huyện Tân Uyên. Đến ngày 13/01/2011, Chính
phủ ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP thành
lập thị xã Dĩ An, các phường thuộc thị xã Dĩ An
và thành lập thị xã Thuận An, các phường thuộc
thị xã Thuận An. Ngày 02/5/2012, Chính phủ
ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP thành lập
thành phố Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình
Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, 

 2.1 Kỷ niệm 25 năm Bình Dương xây dựng và phát triển (01/01/1997 – 01/01/2022)
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dân số và các đơn vị hành chính của thị xã Thủ
Dầu Một. Đến ngày 29-12-2013, Chính phủ ban
hành Nghị quyết số 136/NQ-CP điều chỉnh địa
giới hành chính huyện Bến Cát để thành lập thị
xã Bến Cát và 05 phường thuộc thị xã Bến Cát,
thành lập huyện Bàu Bàng (trên cơ sở các xã còn
lại của huyện Bến Cát); điều chỉnh địa giới hành
chính huyện Tân Uyên để thành lập thị xã Tân
Uyên và 6 phường thuộc thị xã Tân Uyên, thành
lập huyện Bắc Tân Uyên (trên cơ sở các xã còn lại
của huyện Tân Uyên); thành lập 2 phường thuộc
thị xã Thuận An và thành lập 3 phường thuộc
thành phố Thủ Dầu Một. 

      Đến ngày 10/01/2020, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội ban hành Nghị quyết số 857/NQ-
UBTVQH14 (có hiệu lực từ ngày 01/02/2020),
thành lập thành phố Dĩ An và thành phố Thuận
An (trên cơ sở toàn bộ diện tích của thị xã Dĩ An
và thị xã Thuận An). 

 

      Như vậy, sau nhiều lần được điều chỉnh về địa
giới, đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, hiện
nay tỉnh Bình Dương có 09 đơn vị hành chính cấp
huyện gồm 03 thành phố, 2 thị xã, 4 huyện với 91
đơn vị hành chính cấp xã (41 xã, 45 phường, 05 thị
trấn). Trong đó, thành phố Thủ Dầu Một là trung
tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của Tỉnh, được
công nhận đô thị loại 1 vào năm 2017; thành phố
Dĩ An, thành phố Thuận An được thành lập năm
2020. Dân số toàn Tỉnh hiện nay khoảng 2,6 triệu
người (trong đó tạm trú chiếm trên 50%), tăng
hơn 4 lần so với khi mới tái lập Tỉnh. Đảng bộ
tỉnh Bình Dương hiện có 14 Đảng bộ trực thuộc,
597 tổ chức cơ sở đảng với 48.500 đảng viên
chiếm 1,89 % dân số, tăng 05 Đảng bộ trực thuộc,
294 tổ chức cơ sở đảng và số lượng đảng viên tăng
hơn 5 lần so với khi mới thành lập. 

Xem chi tiết tại đây:
 http://tuoitrebinhduong.vn/AllVanBan/1#

 

 2.1 Kỷ niệm 25 năm Bình Dương xây dựng và phát triển (01/01/1997 – 01/01/2022)

http://tuoitrebinhduong.vn/AllVanBan/1#
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      Sáng ngày 31/12/2021, tại Lễ kỷ niệm 25 năm
Ngày tái lập tỉnh Bình Dương (01/01/1997 –
01/01/2022) và chào mừng năm mới Xuân Nhâm
Dần năm 2022; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh
Bình Dương vinh dự đón nhận Huân chương
Lao động hạng Nhất.

  Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Triết,
nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng
chí Nguyễn Văn Lợi - UV BCH Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương; đồng chí
Nguyễn Mạnh Cường - UV BCH Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước.

     Về phía Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn có đồng chí
Nguyễn Thị Ngọc Xuân – UV BTV Trung ương
Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn cùng các
đồng chí là Thường trực Tỉnh Đoàn, Ban Thường
vụ Tỉnh Đoàn.

 
 
 

Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Văn Lợi - UV BCH Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương thừa uỷ quyền

của Chủ tịch nước gắn Huân chương lên cờ truyền
thống và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương vì đã có

thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo, xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

 

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Xuân – UV BTV Trung ương
Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn cùng các đồng
chí là Thường trực Tỉnh Đoàn Bình Dương đón nhận
Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước

CHXNCN Việt Nam trao tặng

 
Đoàn Thanh niên tỉnh Bình Dương chụp ảnh lưu

niệm cùng lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ
 

Xem chi tiết tại đây:
http://www.tuoitrebinhduong.vn/News/mb/1

8867/doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-binh-
duong-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-

hang-nhat
 

 2.2 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
 
 

http://www.tuoitrebinhduong.vn/News/mb/18867/doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-binh-duong-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat
http://www.tuoitrebinhduong.vn/News/mb/18867/doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-binh-duong-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat
http://www.tuoitrebinhduong.vn/News/mb/18867/doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-binh-duong-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat
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      Sự ra đời của Quốc hội và cuộc Tổng tuyển cử
đầu tiên của đất nước gắn liền với những bước
ngoặt lịch sử vĩ đại của dân tộc ta. Sau khi nước
Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, cùng với việc
bảo vệ nền độc lập, tự do cho dân tộc, một trong
những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là củng
cố và tăng cường chính quyền. 

      Ngày 3-9-1945, trong phiên họp đầu tiên của
Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
nêu 6 vấn đề cấp bách nhất cần giải quyết, một
trong 6 vấn đề đó là phải tổ chức Tổng tuyển cử
để bầu ra Quốc hội chính thức và cử ra Chính
phủ của dân, đồng thời thành lập Ủy ban dự
thảo Hiến pháp.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bác Hồ bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội năm 1960. 
Ảnh: TL

 
   Ngày 8-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc
lệnh số 14-SL về cuộc Tổng tuyển cử. Sắc lệnh
ghi rõ: "Chiếu theo Nghị quyết của Quốc dân Đại 

 2.3 Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hoà (06/01/1976 – 06/01/2022)

 
 hội ngày 16, 17-8-1945 tại khu giải phóng, ấn định

rằng nước Việt Nam sẽ theo chính thể dân chủ
cộng hòa và chính phủ nhân dân toàn quốc sẽ do
một Quốc dân đại hội bầu theo lối phổ thông đầu
phiếu cử lên”. Để xúc tiến công việc chuẩn bị cho
cuộc Tổng tuyển cử, ngày 29-9-1945, Chính phủ
lâm thời ban hành Sắc lệnh số 51-SL, ngày 17-10-
1945 quy định thể lệ cuộc Tổng tuyển cử.

      Về ý nghĩa cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Người nói:
"Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân
tự do lựa chọn những người có tài, có đức để
gánh vác công việc của nước nhà”; "Tổng tuyển
cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn
kết”; "Do tổng tuyển cử mà toàn dân bầu ra Quốc
hội. Quốc hội sẽ cử ra Chính phủ. Chính phủ đó
thật là Chính phủ của toàn dân”. Những đối
tượng được ra ứng cử đại biểu Quốc hội, theo
Người là "Những người muốn lo việc nước” và
"Hễ là công dân đều có quyền đi bầu cử. Không
chia gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống,
giai cấp, đảng phái”.

      Cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội khóa đầu tiên ở
nước ta diễn ra trong điều kiện thù trong, giặc
ngoài, tình hình kinh tế-xã hội hết sức khó khăn.
Do vậy, cuộc Tổng tuyển cử lần này không chỉ là
một cuộc vận động chính trị thông thường, mà
thực chất là cuộc đấu tranh chính trị vô cùng gay
go, phức tạp và không kém phần quyết liệt. Đặc
biệt trong quá trình đấu tranh thương lượng và
nhân nhượng, chúng ta đã thừa nhận 70 ghế đại
diện của Việt Nam Quốc dân đảng (Việt quốc),
Việt cách trong Quốc hội mà không thông qua
bầu cử cũng như việc có đại diện của họ tham
gia. 
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Chính phủ lâm thời. Đây là sách lược hết sức
mềm dẻo và khôn khéo của Mặt trận Việt Minh
và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm cô lập bọn phản
động và hạn chế sự chống phá điên cuồng của
chúng. Trong diễn văn khai mạc kỳ họp thứ nhất
Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa, Người nhấn mạnh: "Các đại biểu trong
Quốc hội này không phải đại diện cho một đảng
phái nào mà là đại biểu cho toàn thể quốc dân
Việt Nam. Đó là một sự đoàn kết tỏ ra rằng lực
lượng của toàn dân Việt Nam đã kết lại thành
một khối...”. Bởi theo Người: "Quốc hội là tiêu
biểu ý chí thống nhất của dân tộc ta, một ý chí
sắt đá không gì lay chuyển nổi”, "Quốc hội đoàn
kết nhất trí, toàn dân đoàn kết nhất trí thì khó
khăn nào chúng ta cũng khắc phục được và
thắng lợi nhất định về tay ta”.

      Để cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên diễn ra
thắng lợi, ngày 5-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh
ra lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, trong đó có
đoạn: "... Ngày mai là một ngày vui sướng của
đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử,
vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử
Việt nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng
quyền dân chủ của mình...”. Để mọi cử tri thực
thi nhiệm vụ thiêng liêng của mình, trên Báo
Cứu quốc số đặc biệt ra ngày 6-1-1946 có đăng
bút tích của Người: "Khuyên đồng bào nam nữ 18
tuổi trở lên hôm nay tất cả đều đi bỏ phiếu để
bầu những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội
khóa đầu tiên của nước ta”.

 Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, cuộc bầu cử
Quốc hội đầu tiên diễn ra đúng như kế hoạch và 

 2.3 Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hoà (06/01/1976 – 06/01/2022)

thu được thắng lợi. Chỉ một bộ phận ở phía Nam
tiến hành vào ngày 23-12-1945 (do không kịp nhận
lệnh hoãn), còn hầu hết đều tiến hành ngày 6-1-
1946. Tất cả 71 tỉnh, thành phố có 89% tổng số cử
tri đi bỏ phiếu. Cả nước bầu được 333 đại biểu. Tại
thủ đô Hà Nội có 91,95% cử tri của 74 khu nội
thành và 118 làng ngoại thành đi bỏ phiếu; kết quả
6 trong 74 ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội;
Chủ tịch Hồ Chí Minh trúng cử với số phiếu cao
nhất (98,4%).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I-Quốc hội đầu tiên của
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Tổng tuyển cử

ngày 6-1-1946, tại Nhà hát lớn Hà Nội. Ảnh: TL
 

       Phát biểu tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa I,
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Khóa Quốc hội này là
khóa Quốc hội phát triển dân chủ với nhân dân,
chuyên chính với kẻ thù của nhân dân. Khóa Quốc
hội này là khóa Quốc hội đoàn kết...”. Người
mong rằng Quốc hội phải cố gắng để làm tròn
trách nhiệm của mình trước nhân dân. Và để làm
được điều đó: "… Quốc hội phải có những đại biểu
thật xứng đáng, những đại biểu một lòng một dạ
phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và phục vụ
chủ nghĩa xã hội”. Trong quá trình đó, một mặt 
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phải phát huy vai trò đại diện của đại biểu Quốc
hội nhưng mặt khác người dân phải phát huy
quyền của mình. Người khẳng định: "Lựa chọn
những đại biểu như vậy là quyền lợi và nghĩa vụ
của người cử tri...” và "Nhân dân có quyền bãi
miễn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nếu
những đại biểu ấy tỏ ra không xứng đáng với sự
tín nhiệm của nhân dân”.

 2.3 Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hoà (06/01/1976 – 06/01/2022)

75 năm đã qua, ngày 6-1-1946 đã đi vào lịch sử của
dân tộc ta. Quốc hội Việt Nam đến nay đã tiến
hành 14 cuộc bầu cử và Chủ nhật ngày 23-5-2021,
Quốc hội tiến hành cuộc bầu cử thứ 15 để bầu
Quốc hội khóa XV và bầu cử hội đồng nhân dân
nhiệm kỳ 2021-2026. Kế thừa và phát huy giá trị
lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, các cuộc
bầu cử Quốc hội tiếp theo luôn thể hiện quyết tâm
và ý chí độc lập tự do, giữ vững chủ quyền dân tộc
của Nhân dân ta, tự mình sáng suốt lựa chọn
người đại diện chân chính của mình vào Quốc
hội, tự mình quyết định tham gia vào việc xây
dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

 Nguồn: Báo Hải quân Việt Nam
>>>Link nội dung: https://bom.so/XSRvCt

https://bom.so/XSRvCt
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     Sau ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946,
hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, các tầng lớp nhân dân cả nước đứng lên
chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ nền Cộng
hòa non trẻ. Từ giữa năm 1949 đến đầu năm
1950, phong trào đấu tranh của thanh niên học
sinh, sinh viên chống chủ nghĩa thực dân Pháp
xâm lược và can thiệp Mỹ, chống “độc lập” giả
hiệu, chống khủng bố đàn áp, đòi đảm bảo an
ninh cho học sinh, đòi được học tiếng mẹ đẻ …
đã diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng khắp khắp hai
miền Nam - Bắc.

     Ngày 09/01/1950, Đoàn thanh niên cứu quốc
và Đoàn học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn đã vận
động và tổ chức cho hơn 2.000 học sinh, sinh
viên các trường Pháp - Việt tại Sài Gòn như
Pétrus Ký, Chasseloup Laubat, Marie Curie,
Taberd, Gia Long, Huỳnh Khương Ninh, Việt
Nam học đường, Lê Bá Cang, Nguyễn Văn
Khuê, Mỹ thuật Gia Định, trường Pháp lý, Y
Dược,… cùng nhiều giáo viên và 7.000 nhân dân
Sài Gòn - Chợ Lớn biểu tình đòi bảo đảm an
ninh cho học sinh, sinh viên học tập và trả tự do
cho những học sinh, sinh viên bị bắt, trong đó có
Ban lãnh đạo học sinh cứu quốc Sài Gòn.

 Học sinh, sinh viên xuống đường biểu tình ngày
9/1/1950

2.4  Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam
 
 
  Đoàn biểu tình kéo đến Nha học chính và Dinh
thủ hiến bù nhìn đưa đơn thỉnh nguyện. Bọn cảnh
sát và lính đã đàn áp dã man đoàn biểu tình. Thái
độ đó đã làm đám đông phẫn nộ và bùng nổ cuộc
xung đột. Những người biểu tình dùng mọi thứ
vũ khí có trong tay chống trả quyết liệt với lính
Pháp, lính Âu Phi và cảnh sát Bình Xuyên. Nhiều
em học sinh ngã gục trước sự đàn áp dã mãn.

     Trần Văn Ơn - người thanh niên tiêu biểu cho
lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của học
sinh, sinh viên, sau khi đã dũng cảm hứng chịu
những xô đẩy và dùi cui để che chở cho các em học
sinh nhỏ tuổi hơn, anh đã bị trúng đạn. Anh hy
sinh vào lúc 15 giờ 30 phút chiều ngày 09/01/1950
khi chưa tròn 19 tuổi. Thi thể anh Trần Văn Ơn
được đưa về bệnh viện Chợ Rẫy, được lực lượng
học sinh cùng các y, bác sĩ, công nhân ở bệnh viện
túc trực canh bảo vệ không cho bọn địch phi
tang.Tin Trần Văn Ơn mất đã ngay lập tức gây
náo động trong giới học sinhsinh viên Sài Gòn,
trở thành tâm điểm và đồng loạt các tờ báo lớn
của Sài Gòn đã đưa tin. Tại Sài Gòn, ngày
12/01/1950, đám tang anh Trần Văn Ơn đã biến
thành cuộc biểu tình thị uy của trên 5 vạn người
đứng trên các hè phố tiễn đưa anh. Trước linh cữu
anh là hương án có 2 câu viết bằng máu của học
sinh:

 “Chết vì tổ quốc, chết mà vẫn sống,
 Sống kiếp Việt gian, ô nhục muôn đời”.

 
 Lễ tang anh Trần Văn Ơn cũng đã được cử hành
trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Hàng
triệu lượt học sinh, sinh viên và đồng bào các giới
đã đeo băng tang truy điệu với lòng thương tiếc và
xuống đường tuần hành bày tỏ ý chí căm thù giặc
và ý chí đấu tranh kiên quyết chống thực dân
Pháp xâm lược và bè lũ tay sai. Trong số đó, điếu
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văn của đại biểu các học sinh, sinh viên có đoạn:
“Chúng ta sẽ không bao giờ quên được ngày 9
tháng 1- ngày mà anh Ơn và các bạn học sinh,
sinh viên đã vui lòng đem xương máu, sinh
mạng của mình đổi lấy tự do cho các bạn bị giam
cầm. Tinh thần Trần Văn Ơn bất diệt!”

 

 Lễ tang anh Trần Văn Ơn
 

 Với sự kiện lịch sử đó, noi gương và ghi nhận
tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn
Ơn và học sinh - sinh viên trong những ngày đầu
kháng chiến, Đại hội toàn quốc Liên đoàn
Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 2 năm
1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 09/01
hàng năm là Ngày truyền thống học sinh - sinh
viên.
 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt
Nam lần thứ V diễn ra ngày 22 - 23/11/1993 tại
thủ đô Hà Nội đã quyết định đồng thời lấy ngày
09/01 làm ngày truyền thống của Hội Sinh viên
Việt Nam.
  

Trải qua 71 năm thành lập, các thế hệ học sinh -
sinh viên Việt Nam luôn kế tục và phát huy những
truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, được
Đảng và Nhà nước dày công bồi dưỡng, đó là:
”Truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó với chế
độ XHCN, trung thành với Đảng, với nhân dân,
tự hào về dân tộc và Bác Hồ kính yêu, về lực lượng
vũ trang anh hùng, về Đoàn, về Hội. Truyền
thống hiếu học, say mê sáng tạo, nghiên cứu để
vươn tới đỉnh cao của khoa học, công nghệ, văn
học - nghệ thuật, thể dục thể thao… Truyền thống
đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong học
tập nghiên cứu khoa học, chia sẻ khó khăn với
nhân dân, không đòi hỏi cho riêng mình khi đất
nước còn nghèo, nhân dân còn thiếu thốn”.

      Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ
học sinh, sinh viên Việt Nam, Hội sinh viên
Trường Đại học Tân Trào đã không ngừng phấn
đấu, học hỏi, phát huy sức trẻ, sự năng động sáng
tạo đạt nhiều thành tích cao trong học tập, rèn
luyện.

 Nguồn: Đại học Tân Trào
>>>Link nội dung: https://bom.so/VZO74N 

 

https://bom.so/VZO74N
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ĐƯA CÁCH MẠNG VIỆT NAM ĐẾN 
TOÀN THẮNG

 

      Sự kiện Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước
lãnh đạo cách mạng sau 30 năm hoạt động ở
nước ngoài cho thấy tầm nhìn chiến lược của vị
lãnh tụ thiên tài, tạo bước ngoặt to lớn của cách
mạng Việt Nam.

 
 
 
 

Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng
chí Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên, Thế An, Đặng Văn
Cáp, Hoàng Văn Lộc vượt qua mốc 108 biên giới Việt
Nam-Trung Quốc về đến Pác Bó (xã Trường Hà, Hà
Quảng, Cao Bằng), một nơi bí mật có hàng rào quần

chúng bảo vệ và có đường rút lui. (Ảnh: TTXVN phát)

     Mùa xuân năm 1941, sau 30 năm hoạt động ở
nước ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ
quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

     Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng, mở ra
thời kỳ phát triển mới của cách mạng Việt Nam,
thời kỳ chuẩn bị về mọi mặt, tiến tới phát động
cao trào Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trong
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - tiền đề cho
những thắng lợi sau này.

 Người thanh niên yêu nước và khát vọng về con
đường giải phóng dân tộc

 Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, đất nước ta đắm
chìm trong đêm trường nô lệ dưới ách đô hộ của
thực dân Pháp. Chúng biến Việt Nam thành nước
thuộc địa nửa phong kiến và dùng mọi thủ đoạn
thâm độc khai thác tài nguyên, bóc lột dã man của
cải và sức lao động của nhân dân ta để làm giàu cho
chính quốc.

      Phát huy truyền thống yêu nước, nhân dân đã
đứng dậy tiến hành nhiều cuộc đấu tranh chống lại
thực dân Pháp và bè lũ tay sai, nhưng đều thất bại.
Nhiều chí sỹ yêu nước như Phan Bội Châu, Phan
Chu Trinh đã xuất dương tìm đường cứu nước
nhưng vẫn không tìm ra một con đường hiệu quả.
 Trong bối cảnh đó, tại một làng quê nhỏ bé - làng
Sen ở Nam Đàn, Nghệ An, có người thanh niên
vẫn ngày ngày nung nấu quyết tâm “Tự do cho
đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả
những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi
hiểu”. Đó chính là người thanh niên yêu nước
Nguyễn Tất Thành.

      Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho
yêu nước, ở một làng quê giàu truyền thống lịch
sử, văn hóa và cách mạng; chứng kiến cảnh nước
mất nhà tan, Nguyễn Tất Thành đã sớm hun đúc ý
chí và khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho
Tổ quốc.

      Ngày 5/6/1911 với tên gọi là Văn Ba, Nguyễn Tất
Thành đã lên tàu Amiran Latusơ Tơrêvin, rời bến
cảng Nhà Rồng, khởi đầu một cuộc hành trình tìm
đường cứu nước. Người đã bôn ba khắp năm châu,
bốn biển để tìm con đường cứu nước đáp ứng yêu
cầu: cứu nước đồng thời cứu được dân.

 Trong những chuyến đi, Người tranh thủ mọi thời
cơ để học hỏi, nghiên cứu các học thuyết cách
mạng, hòa mình vào thực tiễn đấu tranh của giai 
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cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước
tư bản và thuộc địa, qua đó bổ sung được cho
mình những kiến thức vô cùng phong phú với
một tầm nhìn hết sức rộng lớn và bao quát.

     Người đã rút ra kết luận: chủ nghĩa đế quốc,
thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ cho giai
cấp công nhân và nhân dân ở các nước chính
quốc cũng như thuộc địa.

      Chính chủ nghĩa yêu nước cùng với những
năm tháng tìm tòi không mệt mỏi về lý luận và
hoạt động trong phong trào công nhân quốc tế,
người thanh niên Việt Nam Nguyễn Tất Thành
bất chấp mọi hiểm nguy, đến với chủ nghĩa
Marx-Lenin, tham gia thành lập Đảng Cộng sản
Pháp cuối năm 1920, trở thành nhà hoạt động
quốc tế xuất sắc Nguyễn Ái Quốc. 

      Sớm nhận thức được xu thế phát triển tất yếu
của lịch sử và tính chất của thời đại mới mà Cách
mạng Tháng Mười mở ra, Người xác định con
đường cứu nước, con đường giải phóng dân tộc
đúng đắn, khám phá ra chân lý lịch sử: Chỉ có
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải
phóng được các dân tộc bị áp bức và những
người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ.

    Sau khi tìm ra con đường đúng đắn để giải
phóng dân tộc, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tập
trung mọi nỗ lực truyền bá chủ nghĩa Marx-
Lenin trong phong trào công nhân và phong trào
yêu nước Việt Nam, chuẩn bị những tiền đề về
chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của
một đảng cách mạng tiền phong của giai cấp
công nhân Việt Nam.

     Ngày 3/2/1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc),
Người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu
tiên của Đảng.

 Đây là bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc
khủng hoảng kéo dài về đường lối chính trị và về tổ
chức của các phong trào yêu nước Việt Nam.

      Sự ra đời của Đảng khẳng định tầm nhìn, vai
trò, bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của Lãnh tụ Nguyễn
Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam; là cống hiến
to lớn và đầy sáng tạo của Người trong việc vận
dụng chủ nghĩa Marx-Lenin vào Việt Nam.

  Tầm nhìn chiến lược của vị lãnh tụ thiên tài

      Đầu năm 1940, tình hình thế giới có nhiều biến
chuyển mau chóng. Sự kiện Chính phủ Pháp đầu
hàng phátxít Đức (tháng 6/1940) theo Người nhận
định “là thời cơ thuận lợi cho cách mạng Việt Nam.
Ta phải tìm mọi cách về nước để tranh thủ nắm
thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng.”
 Ngày 28/1/1941 (tức ngày mùng hai tết Tân Tỵ),
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt qua mốc 108 (nay là
cột mốc 675) biên giới Việt Nam-Trung Quốc về
đến Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng. Không phải ngẫu nhiên Bác chọn Cao
Bằng là nơi trở về.

      Đây là một sự tính toán kỹ lưỡng liên quan tới
triển vọng của phong trào cách mạng cả nước. Với
tầm nhìn chiến lược của một vị Lãnh tụ thiên tài,
Người đã phát hiện Cao Bằng là nơi hội tụ đủ cả
“thiên thời, địa lợi, nhân hoà” để xây dựng căn cứ
địa cách mạng của cả nước.

      Tháng 10/1940, khi chính thức quyết định chọn
Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng đầu
tiên, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhận định: “Căn
cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách
mạng nước ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ
trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc
quốc tế rất thuận lợi. Nhưng từ Cao Bằng còn phải
phát triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới 
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có thể tiếp xúc với toàn quốc được. Có nối phong
trào được với Thái Nguyên và toàn quốc thì khi
phát động đấu tranh vũ trang, lúc thuận lợi có
thể tiến công, lúc khó khăn có thể giữ.” 

     Tầm nhìn của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong
việc chọn Cao Bằng là một địa bàn có ý nghĩa
chiến lược cho cách mạng giải phóng dân tộc,
thấy được mối quan hệ biện chứng giữa một địa
phương với toàn quốc, giữa phong trào cách
mạng một vùng với phong trào cách mạng cả
nước, nhận thức, đoán định được hiện tại và
triển vọng tương lai.

     Với nhận định đánh giá và sự lựa chọn thiên
tài của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Pác Bó-Hà
Quảng-Cao Bằng đã trở thành “đại bản doanh”
của căn cứ Việt Bắc, trở thành “cội nguồn,”
“chiếc nôi của cách mạng Việt Nam.”

      Những tư tưởng chỉ đạo cách mạng của
Người được đưa vào thực tế một cách nhanh
chóng và linh hoạt, từng bước đưa cách mạng cả
nước tới thắng lợi mà đỉnh cao là thành công của
Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra
nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

 Tạo ra bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt
Nam

      Việc Bác Hồ trở về Tổ quốc vào mùa xuân
năm 1941 đã đáp ứng đòi hỏi khách quan của
phong trào cách mạng trong nước và sự phát
triển của tiến trình lịch sử đấu tranh giành độc
lập, giải phóng dân tộc Việt Nam.

       Người đã cùng Trung ương Đảng hoàn chỉnh
sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng
Việt Nam và phát triển đường lối cách mạng giải
phóng dân tộc, tập hợp lực lượng cùng toàn 

Đảng, toàn dân hướng vào mục tiêu cao nhất là
giành độc lập dân tộc và chính quyền về tay Nhân
dân; thúc đẩy toàn bộ tiến trình của phong trào
cách mạng giải phóng dân tộc, góp phần lan tỏa,
lan rộng các phong trào đấu tranh giải phóng dân
tộc từ Bắc Kỳ, Trung Kỳ cho tới Nam Kỳ; cùng với
đó là việc củng cố tổ chức, hệ thống Đảng từ Trung
ương đến địa phương, tập hợp các lực lượng tham
gia vào phong trào đấu tranh cách mạng.

      Quyết định của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khi trở
nước cũng là cơ sở quan trọng sau này để Việt Nam
củng cố các mối quan hệ với các nước Đồng minh
chống lại chủ nghĩa phátxít; cũng như tranh thủ sự
ủng hộ, giúp đỡ của nhiều nước đối với cuộc đấu
tranh giải phóng dân tộc của nước ta giành thắng
lợi trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền và
Cách mạng Tháng Tám 1945.

      Sự kiện Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước
lãnh đạo cách mạng Việt Nam cho thấy tầm nhìn
chiến lược của vị lãnh tụ thiên tài, không chỉ tạo ra
bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt Nam trong
thế kỷ XX mà còn để lại nhiều bài học kinh nghiệm
quý.
 
       Những bài học này có giá trị và ý nghĩa đặc biệt
quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm
nay và mãi mai sau. Qua đó giáo dục lòng yêu
nước, truyền thống cách mạng, truyền thống lịch
sử, thể hiện lòng tự hào, sức mạnh khối đại đoàn
kết toàn dân tộc; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng
viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và
thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước./.

 Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn
>>>Link nội dung: https://bom.so/OY1XBE 

https://bom.so/OY1XBE
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4. Thông tin về biến chủng mới OMICRON - B.1.1.529
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 1. CUỘC VẬN ĐỘNG GÂY QUỸ “MANG TẾT
VỀ NHÀ”
      Chương trình "Mang Tết về nhà" năm
2022 dành tặng 3.290 vé máy bay, vé tàu và
vé xe ô tô đưa sinh viên, thanh niên công và
người lao động khó khăn về quê đón Tết
Nhâm Dần năm 2022. Với mong muốn tiếp
tục nối dài những toa tàu, tăng thêm số
lượng vé hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn
được về quê đón Tết đoàn viên bên gia đình,
người thân, Ban tổ chức chương trình kêu
gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng
chung tay, tham gia cuộc vận động gây quỹ
"Mang Tết về nhà" thông qua ứng dụng
ZaloPay.

      Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành để mua
vé tàu tặng cho sinh viên, thanh niên công
và người lao động khó khăn về quê đón Tết
Nhâm Dần năm 2022.

 Thông tin chi tiết:
https://mangtetvenha.doanthanhnien.vn/c
uoc-van-dong/

 Chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2022
do Trung ương Đoàn phối hợp Suntory
Pepsico Vietnam tổ chức, dành tặng 3.290 vé
máy bay khứ hồi, vé ô tô khứ hồi và vé tàu
khứ hồi cho đối tượng sinh viên, thanh niên
công nhân và người lao động có hoàn cảnh
khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm
Dần năm 2022.

 2. CUỘC THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ, VĂN
HÓA DÂN TỘC "TỰ HÀO VIỆT NAM" LẦN
THỨ IV
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     Ngày 20/12, cuộc thi Tìm hiểu lịch sử, văn
hóa dân tộc Tự hào Việt Nam lần thứ VI,
năm học 2021 – 2022 đã chính thức bắt đầu
theo hình thức trực tuyến.

      Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo ra sân
chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học
sinh, khơi dậy tinh thần đam mê tìm hiểu,
nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc, bồi đắp
lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy
trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học
tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

      Nội dung Cuộc thi gồm những kiến thức
về lịch sử, văn hóa Việt Nam đã được dạy và
học trong chương trình giáo dục phổ thông;
Kiến thức lịch sử, văn hóa các địa phương,
dân tộc; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;
tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí
Minh; Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch
sử Hội Sinh viên Việt Nam và phong trào
học sinh, sinh viên; thành tựu 35 năm Đổi
mới đất nước (1986 - 2021); quan điểm, chủ
trương mới về phát triển văn hóa, con người
Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII của
Đảng; Chiến lược phát triển văn hóa đến
năm 2030.

    Hình thức thi được tổ chức kết hợp trên
website.
https://tuhaovietnam.doanthanhnien.vn. 
và trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

      Xem chi tiết tại đây:
http://doanthanhnien.vn/.../phat-dong-

cuoc-thi-tim-hieu...“tu-hao-viet-nam”-lan-
thu-iv

 

https://mangtetvenha.doanthanhnien.vn/cuoc-van-dong/
https://tuhaovietnam.doanthanhnien.vn/
http://doanthanhnien.vn/.../phat-dong-cuoc-thi-tim-hieu...%E2%80%9Ctu-hao-viet-nam%E2%80%9D-lan-thu-iv
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 3. CHƯƠNG TRÌNH “KHÁT VỌNG CỐNG
HIẾN - LẼ SỐNG THANH NIÊN”

      Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị
lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa, Ban Bí thư
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ
chức đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong
đoàn viên, thanh niên Việt Nam với chủ đề
"Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên"
nhằm giáo dục thanh niên tự rèn luyện nâng
cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa
cá nhân để trở thành người công dân có ích
cho xã hội; nêu cao khát vọng cống hiến cho
Đảng, cho Tổ quốc, cho Nhân dân.

     Chương trình "Khát vọng cống hiến, lẽ
sống thanh niên" là hoạt động khởi động của
đợt sinh hoạt chính trị, sẽ được truyền hình
trực tiếp trên sóng VTV1, Đài Truyền hình
Việt Nam và trên các nền tảng số của Đoàn
lúc 20h10 ngày 15/12/2021 (thứ Tư).

      Tối 15.12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn
Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh
tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến,
lẽ sống thanh niên”, mở đầu đợt sinh hoạt
chính trị rộng khắp trong tuổi trẻ cả nước,
khắc họa lý tưởng, lẽ sống, khát vọng của các
thế hệ thanh niên Việt Nam.

     Phát biểu tại chương trình, đồng chí
Trương Thị Mai cho rằng, chủ đề của
chương trình "Khát vọng cống hiến, lẽ sống
thanh niên" đã nêu bật được tinh thần lớn
lao, lý tưởng của thanh niên Việt Nam đối
với đất nước; nêu cao nhận thức, trách
nhiệm phải kế thừa, phát huy giá trị truyền
thống tốt đẹp của các thế hệ thanh niên đi. 
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trước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc, phấn đấu xây dựng lớp thanh niên của
thời đại mới trong sáng, bản lĩnh, có kiến
thức, năng lực, có hoài bão, có khát vọng
cống hiến, thực sự xứng đáng với vai trò
rường cột của nước nhà, góp phần cho đất
nước phát triển thịnh vượng, nhân dân có
cuộc sống hạnh phúc, khẳng định “Lẽ sống”
của thanh niên luôn gắn với đất nước, dân
tộc, với Đảng. 

      "Tôi tin rằng, trong mỗi bạn trẻ đều có
mong muốn mạnh mẽ hướng về lẽ sống cao
đẹp, mang hết sức mình góp phần xây dựng
đất nước ngày càng tươi đẹp", Trưởng ban
Tổ chức Trung ương nói. 

     Chương trình "Khát vọng cống hiến - Lẽ
sống thanh niên” được thể hiện với định
dạng nghệ thuật tổng hòa, lồng ghép các
hình thức ca, vũ, kịch phối kết hợp với trình
diễn công nghệ hiện đại khắc họa những lát
cắt về thực trạng lý tưởng, lẽ sống, khát vọng
của thanh niên Việt Nam nhiều thế hệ đặc
biệt là lực lượng thanh niên đương đại. Qua
đó, khán giả thấy được dòng chảy Lẽ sống và
Khát vọng xuyên suốt đồng hành cùng lịch
sử đất nước, đặc biệt là những thành tựu và
cả một số hạn chế của tuổi trẻ hôm nay,
khẳng định tôn vinh chân giá trị trường tồn:
KHÁT VỌNG, LẼ SỐNG của thanh niên Việt
Nam chính là con đường để những người trẻ
tuổi góp sức chung tay dựng xây, phát triển
nước nhà.

Xem phát lại tại đây:
. https://fb.watch/afApNxnRCe/

https://fb.watch/afApNxnRCe/
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 VII. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS
HỒ CHÍ MINH TỈNH BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022 – 2027
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  1. Kế hoạch tuyên truyền đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI
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  1. Kế hoạch tuyên truyền đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI
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   2. Kế hoạch Cuộc thi sáng tác logo và bài hát tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
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   3. Ấn phẩm: "Sổ tay tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tỉnh Bình Dương năm 2021"
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  4. Ấn phẩm: "Sổ tay nghiệp vụ Bí thư Chi Đoàn"
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1. Các chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 01/2022

 1. Các chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ
tháng 1/2022
 1.1 Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động

     Thực hiện lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của
người lao động theo Bộ luật Lao động 2019, năm
2022, tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ tiếp
tục được điều chỉnh tăng. 

     Cụ thể, năm 2022, lao động nam được nghỉ
hưu khi đủ 60 tuổi 06 tháng, tăng 03 tháng so
với tuổi nghỉ hưu quy định của năm 2021, lao
động nữ được nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi 08 tháng,
tăng 04 tháng so với năm 2021. Trong trường
hợp sức khỏe suy giảm hoặc làm công việc nặng
nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc làm việc ở vùng
đặc biệt khó khăn, người lao động có thể nghỉ
hưu ở tuổi thấp hơn từ 05 - 10 tuổi so với độ tuổi
quy định nêu trên.

 1.2. Tăng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội

      Tin vui cho những ai đang hưởng lương hưu
và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng là
kể từ ngày 01/01/2022, mức lương hưu và mức
trợ cấp của họ chính thức. được tăng theo Nghị
định 108 của Chính phủ.

     Mức tăng sẽ là 7,4% so với mức lương hưu,
mức trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 12/2021.
Sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức tăng nêu
trên, mà mức lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã
hội, trợ cấp hằng tháng vẫn thấp hơn 2,5 triệu
đồng/tháng, người nghỉ hưu trước năm 1995 còn
được tăng thêm với mức như sau:
 - Tăng 200.000 đồng/người/tháng nếu có mức
hưởng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống.
 - Tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng nếu
có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng đến dưới 2,5
triệu đồng/người/tháng. 

 

 1.3. Thu nhập dưới 2 triệu/tháng ở thành phố được
coi là nghèo

     Đây là nội dung của Nghị định 07/2021/NĐ-
CP về chuẩn nghèo đa chiều, thay thế cho Quyết
định 59 đã được ban hành từ năm 2015.

      Cụ thể, từ năm 2022, hộ gia đình có thu nhập
bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở
xuống ở thành thị và từ 1,5 triệu đồng trở xuống
ở nông thôn; thiếu hụt 3 chỉ số đo lường mức độ
thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên được coi là
hộ nghèo. 

       Trước đây, ở thành thị, hộ gia đình phải có
thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ
900.000 đồng trở xuống; hoặc trên 900.000
đồng - 1,3 triệu đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo
lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã
hội cơ bản trở lên thì mới được coi là hộ nghèo.

      Còn ở nông thôn, hộ có thu nhập bình quân
đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống;
hoặc trên 700.000 đồng - 01 triệu đồng và thiếu
hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp
cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

 1.4. Không phân loại rác, không được thu gom

 Luật Bảo vệ môi trường 2020 là một trong
những Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Một
trong những nội dung đáng chú ý nhất của Luật
này là quy định chặt chẽ về nghĩa vụ phân loại
rác thải sinh hoạt của mỗi gia đình, cá nhân.

     Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân không phân loại
rác sẽ bị từ chối thu gom, vận chuyển, thậm chí
còn bị thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để
kiểm tra và xử lý theo quy định (Hiện nay, theo
Nghị định 155 năm 2016, không phân loại rác có
thể sẽ bị phạt từ 15 đến 20 triệu đồng).
 

https://luatvietnam.vn/bao-hiem/nghi-dinh-108-2021-nd-cp-213739-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/nghi-dinh-07-2021-nd-cp-chuan-ngheo-da-chieu-giai-doan-2021-2025-197848-d1.html
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1. Các chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 01/2022

     Ngoài ra, Luật mới cũng quy định giá của dịch
vụ. thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sẽ
được tính dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất
thải đã được phân loại, tức là kể từ ngày
01/01/2022, gia đình, cá nhân nào càng xả nhiều
rác thì càng phải trả nhiều tiền.

      Trước khi có luật mới này, phí thu gom rác
thải được tính theo cơ chế cào bằng, người xả
nhiều hay xả ít cùng đều đóng phí như nhau.
Điều này được cho là không công bằng và không
tạo động lực để người dân hạn chế xả rác, góp
phần bảo vệ môi trường.

 1.5. Ấn định mức lãi suất cho vay mua nhà ở năm
2022

     Những ngày cuối năm 2021, Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam cũng ra Quyết định 1956 ấn định
mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp
dụng trong năm 2022, đối với dư nợ của các
khoản vay mua nhà ở.

     Mức lãi suất này được quy định là 4,8%/năm,
bằng với mức lãi suất năm 2021 và giảm
0,2%/năm so với các năm 2019 và 2020.

      Đối tượng được vay vốn là: Cán bộ, công
chức, viên chức và người thu nhập thấp cần vay
vốn để mua nhà ở xã hội hoặc mua ở nhà thương
mại diện tích dưới 70m2, giá bán dưới 15 triệu
đồng/m2; hoặc mua nhà ở thương mại tại các dự
án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu
đô thị có tổng giá trị hợp đồng mua bán không
quá 1,05 tỷ đồng…

 1.6. 10 ngày điều chỉnh giá xăng 1 lần

      Có hiệu lực từ ngày 02/01/2022 là Nghị định
95 sửa đổi Nghị định 83 về kinh doanh xăng,
dầu.

 

 

Nghị định 95 quy định giá xăng dầu sẽ được điều
chỉnh vào các ngày mùng 1, mùng 11 và ngày 21
hằng tháng (tức là 10 ngày một lần). Nếu trùng
vào ngày nghỉ, ngày lễ thì được lùi sang ngày
làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ; nếu trùng vào
dịp nghỉ Tết Nguyên đán thì được lùi sang kỳ
điều chỉnh tiếp theo.

     Trước đây, Nghị định 83/2014/NĐ-CP quy
định khoảng cách giữa hai lần điều chỉnh giá
liên tiếp tối thiểu là 15 ngày đối với trường hợp
tăng giá, tối đa là 15 ngày đối với trường hợp
giảm giá.

      Việc rút ngắn khoảng cách giữa hai lần điều
chỉnh giá, xăng của Nghị định 95 được cho là
nhằm tránh tình trạng tăng giá sốc, giảm giá
chậm như hiện nay.

  1.7. Thay đổi mức phạt với nhiều vi phạm liên quan
đến hoá đơn

      Tháng 01 năm 2022 cũng là thời điểm rất
nhiều quy định mới mà dân kế toán cần cập
nhật, một trong số chính là các mức phạt liên
quan đến hóa đơn theo Nghị định 102 của Chính
phủ.

     Nghị định này quy định phạt từ 04 - 08 triệu
đồng đối với trường hợp lập hóa đơn, nhưng
không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa
đơn theo quy định, trong khi trước đây không có
quy định xử phạt về hành vi này. 

      Tương tự, với hành vi làm mất, cháy, hỏng
hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế, Nghị định
102 cũng quy định phạt từ 04 - 08 triệu đồng và
các bên phải lập biên bản ghi nhận việc mất,
cháy, hỏng hóa đơn. Trước đây, hành vi này
cũng không có quy định xử phạt.

https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-102-2021-nd-cp-chinh-phu-212703-d1.html
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Đáng chú ý, Nghị định mới tăng thời hiệu xử lý
vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn lên
02 năm, thay vì 01 năm như cũ.
 Nghị định 102 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

 1.8. Thay đổi cách tính thuế đối với người cho thuê
nhà

     Cũng có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 là Thông
tư 100 của Bộ Tài chính với quy định mới về cách
tính thuế đối với người cho thuê nhà.

     Theo Thông tư 40 được ban hành trước đó
không lâu, cá nhân cho thuê nhà không phát
sinh doanh thu đủ 12 tháng trong năm dương
lịch, thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng một
năm trở xuống để xác định cá nhân cho thuê nhà
không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu
nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá
nhân của một năm dương lịch (12 tháng). 

      Thông tư 100 điều chỉnh lại như sau: Nếu cá
nhân chỉ có hoạt động cho thuê nhà, thời gian
cho thuê không trọn năm, doanh thu từ 100
triệu đồng/năm trở xuống thì mới không thuộc
diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu
nhập cá nhân.

      Cũng theo Thông tư 100, các sàn thương mại
điện tử như Shopee, Lazada, Tiki… sẽ không bắt
buộc phải nộp thuê thay cho người bán; nghĩa vụ
này chỉ phát sinh nếu giữa sàn thương mại điện
tử và người bán sinh có hợp đồng ủy quyền.
Trong khi Thông tư 40 trước đó quy định đây là
nghĩa vụ bắt buộc đối với các sàn thương mại
điện tử. 

 1.9. Được đơn phương nghỉ việc nếu bị quấy rối tình
dục ở nước ngoài

      Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng cũng có hiệu lực từ
ngày 01/01/2022.

 

      Luật mới có nhiều quy định nhằm bảo vệ
quyền lợi của lao động Việt Nam ở xứ người,
điển hình là quy định cho phép người lao động
được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị
người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức
lao động hoặc bị quấy rối tình dục trong thời
gian làm việc ở nước ngoài.

      Bên cạnh đó, Luật cũng quy định người đi
xuất khẩu lao động không phải đóng bảo hiểm
xã hội hoặc thuế thu nhập cá nhân hai lần ở Việt
Nam và ở nước đến làm việc, nếu hai nước đã ký
hiệp định về bảo hiểm xã hội hoặc hiệp định
tránh đánh thuế hai lần.

     Đáng chú ý, Luật nghiêm cấm việc thu tiền
môi giới đi xuất khẩu lao động của người lao
động.

 1.10. Chính thức xử phạt ô tô kinh doanh vận tải
không lắp camera giám sát

      Các chủ xe ô tô kinh doanh vận tải cần hết sức
lưu ý, bắt đầu từ ngày 01/01/2022, nếu ô tô
không có camera giám sát sẽ bị xử phạt. Đây là
tinh thần của Nghị quyết 66 năm 2021 của Chính
phủ. 

      Đáng lẽ, quy định xử phạt nêu trên sẽ được áp
dụng từ ngày 01/7/2021 theo Nghị định 100 năm
2020, tuy nhiên sau đó Chính phủ tiếp tục ra
Nghị quyết 66 tạm ngưng việc xử phạt nêu trên
hết hết ngày 31/12/2021.

      Tức là, từ ngày 01/01/2022, ô tô kinh doanh
vận tải gồm: taxi, xe khách, xe buýt, xe hợp
đồng… bắt buộc phải lắp camera giám sát, nếu
không sẽ bị xử phạt từ 01 - 02 triệu đồng.

 Nguồn: Luật Việt Nam
>>> Link nội dung: https://bom.so/iXory5

https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-100-2021-tt-btc-213577-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/luat-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-2020-195185-d1.html
https://bom.so/iXory5
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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  

- Kế hoạch số 438-KH/TĐTN-TG ngày 28/12/2021 về việc thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính
trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị,
đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
>>> Link tải văn bản: tuoitrebinhduong.vn/DocumentDetail.aspx?id=2397

- Kế hoạch số 437-KH/TĐTN-TG ngày 28/12/2021 về việc tổ chức các hoạt động Mừng Đảng Mừng
Xuân và chăm lo cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên nhân dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán
Nhâm Dần năm 2022
>>> Link tải văn bản: tuoitrebinhduong.vn/DocumentDetail.aspx?id=2398
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