
  



I. THEO DÒNG LỊCH SỬ 

 

  



II. NGÀY TRUYỀN THỐNG  

1. Kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2022) 

Ý nghĩa lịch sử Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 

NDO - Giải phóng Thủ đô khỏi ách xâm lược của đế quốc Pháp là sự nghiệp cách 

mạng vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân, trực tiếp là sự nghiệp cách mạng vẻ vang của 

Đảng bộ và nhân dân Thủ đô. 

 
Một đơn vị của Trung đoàn Thủ đô với lá cờ "Quyết chiến, quyết thắng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 

tham dự Lễ chào cờ đầu tiên trong Ngày giải phóng Thủ đô, diễn ra tại sân Cột Cờ (nay là Đoan Môn-Hoàng 

thành Thăng Long) vào lúc 15 giờ ngày 10/10/1954. (Ảnh: Tư liệu TTXVN) 

Cuộc kháng chiến ở Hà Nội tiêu biểu cho tinh thần “cảm tử cho Tổ quốc quyết 

sinh”, “thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/Oi2yUw  

Nguồn: Báo Nhân dân 

 

2. Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 

Vì sao ngày 10/10 được chọn là Ngày chuyển đổi số Quốc gia? 

Binhduong.gov.vn - Ngày chuyển đổi số Quốc gia sẽ được tổ chức hằng năm 

vào ngày 10/10 để góp phần nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, 

ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. 

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505 về Ngày 

chuyển đổi số Quốc gia. Theo đó, ngày 10/10 hằng năm được lấy là Ngày chuyển đổi 

số Quốc gia. 

https://bom.so/Oi2yUw


  

Bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số Quốc gia 

 

Với ngày 10/10, số 1 và 0 là hai số của hệ thống số nhị phân - là ngôn ngữ căn 

bản của máy tính và cũng là hình ảnh tượng trưng kinh điển cho công nghệ thông tin 

(CNTT) của trước đây và công nghệ số của thời đại ngày nay. 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/4nURwI  

Nguồn: Bình Dương SmartCity 

 

3. Ý nghĩa Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 

NDO - Ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Quyết định 

số 990/QĐ-TTg, hằng năm lấy ngày 13/10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”. 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các nhà tư sản Hà Nội trước Bắc Bộ Phủ, ngày 18/9/1945 

https://bom.so/4nURwI


Xem chi tiết tại: https://bom.so/JbBmvH  

Nguồn: Báo Nhân dân 

 

4. Kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 

14/10/2022) 

 

Bác Hồ đi thăm bà con nông dân tỉnh Bắc Cạn đang thu hoạch lúa mùa năm 1950. Ảnh: www.hochiminh.vn 

Ngày 14-10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 

sản Việt Nam họp tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua Nghị quyết về thành lập 

Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay). 

Tại phiên họp ngày 17-01-1991, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 14-10-1930 làm Ngày 

thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Đây là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông 

dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam. 

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Hội 

Nông dân Việt Nam là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây 

dựng nông thôn mới. Mục tiêu hoạt động của Hội là tập hợp đoàn kết nông dân, xây 

dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy trong 

khối liên minh vững chắc công nhân – nông dân – trí thức, bảo đảm thực hiện thắng lợi 

sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/v8UagM 

Nguồn: Báo quân đội nhân dân 

 

 

 

https://bom.so/JbBmvH
https://bom.so/v8UagM


5. Kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống công tác Tổ chức của Đảng 

(14/10/1930 - 14/10/2022) 

Ngày 03/02/1930, tại Quảng Châu (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng 

chí Nguyễn Ái Quốc, đại biểu các tổ chức tiền thân của Đảng đã họp, nhất trí 

thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất ở Việt Nam, lấy tên là Đảng Cộng sản 

Việt Nam. Cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, các ban Đảng và 

Văn phòng Trung ương được hình thành và nhanh chóng đi vào hoạt động, trực 

tiếp phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng. 

 

Từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Phú, 

Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lâm 

thời lần thứ nhất được tiến hành tại Hương Cảng (Trung Quốc). Tại hội nghị này, 

Bộ Tổ chức kiêm Giao thông – tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng được 

hình thành; đây chính là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của ngành Tổ 

chức xây dựng Đảng, với ý nghĩa lịch sử đó, ngày 14/10 hàng năm được lấy là 

ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. 

Trong 92 năm xây dựng và trưởng thành, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 

luôn xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các 

cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội 

ngũ cán bộ, đảng viên. 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/N1nDig 

Nguồn: Bộ Công thương 

 

https://bom.so/N1nDig


6. Kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng 

(15/10/1930 - 15/10/2022) 

Giới thiệu bài báo Dân vận 

Dân vận là bài báo được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào ngày 15/10/1949 dưới bút 

danh X.Y.Z đăng trên Báo Sự thật, số 120. Đây là thời điểm có những chuyển biến mới, 

đòi hỏi công tác vận quần chúng của Đảng phải đi vào chiều sâu, cụ thể, thiết thực nhằm 

động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 

Tác phẩm "Dân vận" đăng trên báo Sự Thật ngày 15/10/1949 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/iSKUr8 

Nguồn: Báo Đảng cộng sản Việt Nam 

 

7. Kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

Hội LHTN Việt Nam cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động  

thông qua nền tảng số 

(ĐCSVN) - Hội LHTN Việt Nam cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động 

thông qua nền tảng số, thay đổi tư duy để Hội thành viên càng lớn mạnh, màu sắc đa 

dạng rực rỡ hơn, đóng góp được nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước. 

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn 

Nguyễn Anh Tuấn tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2019 – 2024 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam 

tổ chức ngày 30/6 tại Hà Nam. 

https://bom.so/iSKUr8


 
Quang cảnh Hội nghị 

 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/vgcFKq  

Nguồn: Báo Đảng cộng sản Việt Nam 

 

8. Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

(20/10/1930-20/10/2022) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 

 

Nguồn gốc và lịch sử ra đời ngày 20.10 

Ngày 20.10 là ngày mà được Đảng Cộng sản Việt Nam phê duyệt để kỷ niệm và 

tôn vinh những người phụ nữ nhân dịp chính thức thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam (trước đây gọi là Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam) vào 20.10.1930. 

Ngoài ra, trước năm 1975, dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam nước 

ta, thì ngày Phụ nữ Việt Nam cũng là ngày tưởng niệm Hai Bà Trưng được diễn ra vào 

ngày 6.2 âm lịch. 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/Wv9eE6  

Nguồn: Báo Lao động 

 

9. Kỷ niệm 108 năm Ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 

20/10/2022) 

Sáng mãi tấm gương anh hùng Lý Tự Trọng 

(ĐCSVN) - Ở tuổi 17, trước tòa án đại hình của thực dân Pháp với máy chém cận 

kề, Lý Tự Trọng đã có một tuyên ngôn đanh thép thể hiện lý tưởng sống cao đẹp, hiến 

dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, xứng đáng 

là học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tấm gương cho thế hệ trẻ học tập, noi theo. 
 

 

 

https://bom.so/vgcFKq
https://bom.so/Wv9eE6


 
Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng tại quê nhà Hà Tĩnh 

 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/0IJsbj 

Nguồn: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam 

 

III. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Thông tin tuyên truyền các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, sự phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm, các sự kiện trong 

nước, quốc tế nổi bật, qua đó tạo sự ổn định về chính trị tư tưởng trong cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên thanh niên, các tầng lớp Nhân dân. 

2. Tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các 

nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tuyên truyền 

đậm nét các kế hoạch, chương trình thực hiện các nghị quyết Trung ương 5 khóa 

XIII của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời chủ động 

tham gia công tác tuyên truyền đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù 

địch, nhận thức lệch lạc xung quanh các nội dung của Hội nghị Trung ương 5 

khóa XIII. 

3. Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong tuyên 

truyền cần nhấn mạnh ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, 

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại phiên họp lần thứ 

16 của Ban Chỉ đạo, ngày 06/8/2022, đó là: kiên quyết, kiên trì, kiên định kiểm 

soát dịch bệnh có hiệu quả để góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền 

vững kinh tế - xã hội; đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết; 

phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đi từng ngõ, gõ 

từng nhà, rà từng người để vận động tiêm vaccine và phòng, chống dịch; tiêm 

https://bom.so/0IJsbj


chủng vaccine phòng ngừa dịch bệnh là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của 

mỗi người dân. 

4. Tuyên truyền việc triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ 

niệm trong tháng, như: Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy, ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy  (4/10); Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

(10/10); 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 

14/10/2020); kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội liên hiệp Thanh niên Việt 

Nam (15/10/1956 - 15/10/2022); kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng 

Đảng và Văn phòng cấp ủy; Ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948); 

106 năm Ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2022); 90 năm 

Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) và các 

ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong tháng. 

5. Tiếp tục tuyên truyền kết quả, chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2022-2027 và tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội 

Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, tiến tới Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

 

IV. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐOÀN 

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn thuộc 

Đoàn cơ sở 

Hoạt động của chi đoàn là toàn bộ những hoạt động, những mặt công tác mà 

chi đoàn tiến hành thực hiện nhằm giải quyết những yêu cầu nhiệm vụ chính trị 

của của ngành, của từng đơn vị, cũng như những yêu cầu của bản thân tổ chức 

đoàn và nhu cầu lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Thời gian qua, chất 

lượng và số lượng đoàn viên, thanh niên được nâng cao,các phong trào ngày càng 

được quan tâm, chú trọng và triển khai đều khắp các chi đoàn trong đó nổi bật 

như: biểu dương, tôn vinh gương thanh niên sống đẹp trên tất cả các lĩnh vực của 

đời sống xã hội; hiến máu nhân đạo; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông;; 

cuộc vận động “tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới”, đặc biệt phong trào 

thanh niên tình nguyện đã thu hút, tập hợp được nhiều thanh niên tham gia với 

các mô hình như: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, chiến dịch 

thanh niên tình nguyện mùa hè xanh, phòng chống tệ nạn xã hội như: mại dâm, 

cờ bạc…, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, bảo vệ môi 

trường, giúp đỡ các gia đình nghèo, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn…từ 

các phong trào đã xuất hiện nhiều gương đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực. 

Bên cạnh đó công tác chăm lo bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đã 

được quan tâm, chú trọng, đảm bảo đúng quy trình và chất lượng, nhiều đoàn viên 

là đảng viên trẻ được Đảng phân công giữ các vị trí quan trọng trong công tác 

Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò xung kích 

của mình trên các lĩnh vực. 



Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, song 

thực tế cho thấy chất lượng hoạt động của các chi đoàn thời gian qua đã, đang bộc 

lộ một số tồn tại, hạn chế nhất định từ đó thiếu đi tính hấp dẫn và sự tham gia 

hưởng ứng của đoàn viên như: lực lượng đoàn viên mỏng, phân tán; nội dung, 

sinh hoạt chưa được tổ chức thường xuyên, hình thức sinh hoạt và hoạt động ít 

sáng tạo, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. 

Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn thuộc Đoàn cơ 

sở, từ đó khơi dậy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của thanh niên, gắn kết chia sẻ 

tình cảm, trách nhiệm trong đoàn viên khi tham gia tổ chức và các hoạt động 

phong trào, để nội dung sinh hoạt chi đoàn thiết thực, thực sự thu hút đoàn viên 

thanh niên, thời gian tới các chi đoàn cần chú trọng thực hiện tốt một số giải pháp 

sau: 

Thứ nhất, cần tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động, chất lượng 

đoàn viên, chất lượng cán bộ và khả năng thu hút, tập hợp, giáo dục đoàn viên, 

thanh niên, có như vậy mới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành 

động của cán bộ đoàn, đồng thời xây dựng được đội ngũ cán bộ đoàn cấp cơ sở 

có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, đặc biệt là đội ngũ bí thư chi đoàn. 

Thứ hai, Kiên trì các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh; nâng cao chất lượng 

hoạt động của các chi đoàn theo chủ đề; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức 

sinh hoạt, hoạt động chi đoàn theo hướng gắn với các hoạt động chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

Thứ ba, các cấp bộ Đoàn cần hướng dẫn nội dung rèn luyện đoàn viên phù 

hợp nhiệm vụ và đặc thù đơn vị, lựa chọn các nội dung phù hợp, thiết thực, coi 

trọng tính tự giác rèn luyện của đoàn viên; thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá 

hàng năm, có tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, nghiên 

cứu nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện; 

nghiên cứu lồng ghép các nội dung rèn luyện đoàn viên với việc cụ thể hóa việc 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm 

vụ được giao của từng đoàn viên thanh niên. 

Thứ tư, triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ Đoàn cấp cơ sở; 

tham mưu với cấp ủy và lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện trong công tác đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ Đoàn, đặc biệt đối với các đối tượng trong quy hoạch các chức danh 

chủ chốt; tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ chế, chính sách, phụ cấp đối với cán 

bộ Đoàn kiêm nhiệm cấp cơ sở và chi đoàn; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên 

tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên và để tạo nguồn cán bộ có năng 

lực, phẩm chất, đạo đức của hệ thống chính trị các cấp. 

 

V. CÂU HỎI ĐÁP, TƯ LIỆU NGẮN VỀ LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH 

BÌNH DƯƠNG VÀ LỊCH SỬ CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

1. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương, giai đoạn 1954-1961 



Sau khi Ngô Đình Diệm phế truất Bảo Đại làm Tổng thống. Chính quyền 

Ngô Đình Diệm lập cơ sở đàn áp từ Trung ương tới ấp xã. Ở Trung ương có Hội 

đồng chỉ đạo, ở cơ sở có các "Đoàn công dân vụ" (mỗi đoàn có 10 người) và lực 

lượng dân vệ, bảo an, cảnh sát, từng bước thực hiện quốc sách "tố cộng, diệt cộng". 

Giữa năm 1956, Ngô Đình Diệm thực hiện chiến dịch Trương Tấn Bửu nhằm đàn 

áp tiêu diệt lực lượng cách mạng khiến cho Tỉnh ủy tổn thất rất lớn. Tháng 

10/1956, Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh 143-NV thay đổi địa giới hành chính các 

tỉnh, tách tỉnh Thủ Dầu Một thành tỉnh Bình Dương và Bình Long; lập tỉnh Phước 

Thành nằm ngay trong lòng Chiến khu Đ. Thực hiện chính sách di dân, Ngô Đình 

Diệm đưa hàng vạn người công giáo di dân vào vùng căn cứ kháng chiến cách 

mạng. Tuy bị chính quyền Diệm thực hiện chính sách mị dân, nhiều người công 

giáo vẫn ủng hộ cách mạng một cách tích cực. 

Sau khi kết thúc chiến dịch Trương Tấn Bửu (2/1957), chính quyền Diệm 

thực hiện nhiều cuộc càn quét quy mô lớn như "Chiến dịch mặt trời mọc", "Chiến 

dịch Bình Tây", "Chiến dịch Sao Mai", "chiến dịch Thu Đông", "Đồng tâm diệt 

cộng"... cùng với Luật 10-59. Tỉnh ủy phải tạm rút vào chiến khu Đ để tiếp tục 

lãnh đạo cách mạng địa phương. Tháng 11/1959 Xứ ủy Nam Bộ triệu tập Hội nghị 

mở rộng thực hiện Nghị quyết 15 của Trung ương về phát triển đấu tranh vũ trang 

và đồng loạt khởi nghĩa. Toàn Nam Bộ tình cực được vũ trang hóa. Đầu năm 1960, 

phong trào Đồng khởi tại Bến Tre nổ ra. Tỉnh ủy Thủ Dầu Một thành lập Ban chỉ 

đạo đồng khởi của tỉnh và tiến hành đồng khởi tại tỉnh tháng 2/1960. Tuy thất bại 

nhưng đây là tiếng súng đầu tiên cho phong trào kháng chiến cho toàn Nam Bộ 

sau này. 

Từ năm 1960-1963, chính trị Việt Nam Cộng hòa mất ổn định. Ngô Đình 

Diệm liên tiếp bị các cuộc đảo chính và ám sát hụt. Sau phong trào Đồng khởi, 

chính quyền Mỹ phải thừa nhận: "Tình hình Nam Việt Nam hết sức nghiêm trọng, 

hoạt động quân sự của Việt cộng dưới các hình thức đột kích, tập kích, công đồn 

liên tiếp xảy ra, đấu tranh chính trị phát triển đến mức đáng lo ngại; và vấn đề 

Nam Việt Nam sau đồng khởi không còn đơn thuần là vấn đề chính trị và tình báo 

cảnh sát nữa mà đã trở thành vấn đề chứa nhiều nhân tố quân sự. Cuộc chiến 

tranh ở miền Nam Việt Nam thực chất là cuộc nổi dậy nên hướng chiến luợc của 

Mỹ phải là chống nổi dậy." 

Để phù hợp với tình hình chiến đấu mới, Xứ ủy Nam Bộ sáp nhập 2 tỉnh Thủ 

Dầu Một, Biên Hòa thành tỉnh Thủ Biên. Tháng 9/1960 Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh Thủ Biên được chỉ định. Đầu năm 1961 Trung ương Cục miền Nam được 

thành lập thay thế cho Xứ ủy Nam Bộ. Trung ương Cục quyết định tách ra, tái lập 

lại 2 tỉnh Biên Hòa, Thủ Dầu Một và thành lập tỉnh Phước Thành để phù hợp với 

chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của Mỹ. Tháng 6/1961 Tỉnh ủy Thủ Dầu Một và 

Tỉnh ủy Phước Thành được thành lập. 



Câu hỏi: Tỉnh Phước Thành được 

thành lập vào thời gian nào? 

Trả lời: Đêm 27/6/1961 tại Văn 

phòng Tỉnh ủy Thủ Biên, hóc Ông 

Vũ, xã Mỹ Lộc, quận Tân Uyên 2 

(nay là xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân 

Uyên) đã diễn ra cuộc họp thành lập 

tỉnh Phước Thành bao gồm huyện 

Phú Giáo, Tân Uyên, Hiếu Liêm và 

các xã vùng căn cứ.  

Dinh Tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành (nay là Nhà truyền thống huyện Phú Giáo) 

 

2. Khái quát huyện Bắc Tân Uyên 

Bắc Tân Uyên là một huyện thuộc tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Huyện Bắc 

Tân Uyên nằm ở phía đông tỉnh Bình Dương, có vị trí địa lý: 

- Phía đông và phía nam giáp tỉnh Đồng Nai 

- Phía tây giáp thị xã Bến Cát 

- Phía tây nam giáp thị xã Tân Uyên 

- Phía bắc giáp huyện Phú Giáo 

- Phía tây bắc giáp huyện Bàu Bàng. 

Trung tâm huyện cách thành phố Thủ Dầu 

Một 34 km về phía đông bắc. 

Huyện Bắc Tân Uyên có 10 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm thị trấn Tân 

Thành (huyện lỵ) và 9 xã: Bình Mỹ, Đất Cuốc, Hiếu Liêm, Lạc An, Tân Bình, 

Tân Định, Tân Lập, Tân Mỹ, Thường Tân.  

Huyện được thành lập vào ngày 29 tháng 12 năm 2013 theo Nghị định số 

136/NĐ-CP của Chính phủ, trên cơ sở 10 xã còn lại của huyện Tân Uyên cũ là: 

Bình Mỹ, Đất Cuốc, Hiếu Liêm, Lạc An, Tân Bình, Tân Định, Tân Lập, Tân Mỹ, 

Tân Thành, Thường Tân.  

Khi mới thành lập, huyện có 40.087,67 ha diện tích tự nhiên, 58.439 nhân 

khẩu với 10 xã trực thuộc. Huyện lỵ đặt tại xã Tân Thành. 

Ngày 11 tháng 7 năm 2018, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị 

quyết số 535/NQ-UBTVQH14, chuyển xã Tân Thành thành thị trấn Tân Thành - 

thị trấn huyện lỵ huyện Bắc Tân Uyên. 

(Theo http://bactanuyen.binhduong.gov.vn/) 

Đến nay, trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên có 06 di tích đã được công nhận 

di tích LSVH, trong đó có 02 di tích cấp quốc gia (khảo cổ Dốc Chùa và Chiến 

http://bactanuyen.binhduong.gov.vn/


khu Đ) và 4 di tích cấp tỉnh (mộ cổ Đức ông Trần Thượng Xuyên, miếu Bà Đất 

Cuốc, Khu di tích Căn cứ Bàu Gốc, Khu di tích Chiến thắng Bông Trang Nhà Đỏ).  

  

Di tích Chiến khu Đ Khu di tích Chiến thắng Bông Trang Nhà Đỏ 

(Theo daihoi13.dangcongsan.vn) 

 

VI. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG 

Nâng cao vai trò của truyền thông để bảo vệ quyền con người 

(TG) - Truyền thông có vai trò rất quan 

trọng trong công tác bảo vệ và nâng cao 

nhận thức của toàn xã hội về quyền con 

người. Một trong những chức năng đó là đấu 

tranh phê phán những quan điểm, luận điệu 
sai trái về quyền con người, nhất là trong bối 

cảnh các thế lực thù địch, cá nhân, tổ chức 

cực đoan, thiếu thiện chí không ngừng xuyên 

tạc, bôi đen, hạ thấp thành tựu về quyền con 

người ở Việt Nam. 

Để đạt được mục tiêu giảm thông tin sai 

lệch, tin giả, tin xấu độc xâm hại quyền con 

người trên không gian mạng được nêu trong 

Đề án, các cơ quan chức năng cần phấn đấu 

mạnh mẽ hơn nữa trong công tác chuyên 

môn và các hoạt động hợp tác, phối hợp liên 

ngành, liên bộ; đồng thời kêu gọi sự hợp tác, 

chung tay của cộng đồng để bảo vệ môi 

trường mạng an toàn, lành mạnh, bảo vệ 

quyền, lợi ích chính đáng của mỗi cá nhân. 

Link bài viết: https://bom.so/apL8tj 

Nguồn: tuyengiao.vn 

 

https://bom.so/apL8tj


VII. SÁCH VỀ BÁC HỒ 

Danh Nhân Hồ Chí Minh - Cuộc 

Đời Và Những Sự Kiện  

Việc tìm hiểu, nghiên cứu học tập tư 

tưởng Hồ Chí Minh đã và ngày càng trở 

thành một nhu cầu vừa cơ bản, lâu dài, vừa 
bức thiết của mọi người Việt Nam, nhất là 

thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Tài 

liệu giới thiệu những  thông tin tư liệu giúp 

cho bạn đọc nghiên cứu và học tập tư tưởng 

Hồ Chí Minh. 

Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm đến 

bạn đọc. 

Nguồn: hochiminh.vn 

Xem và tải sách tại đây: 

https://bom.so/qd4IKa 

 

VIII. CÁC ĐỊA CHỈ ĐỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

1. Khu di tích Bót Cầu Định: Nơi ghi dấu chiến công oanh liệt của 

quân và dân Bình Dương 

Bót Cầu Định là một trong những di tích lịch sử ghi dấu những chiến công 

oanh liệt của quân và dân vùng đất Bình Dương trong cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lược. Với những giá trị lịch sử của mình, bót Cầu Định đã 

được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2004. 

 
Một hoạt động về nguồn của tuổi trẻ Bình Dương tại di tích bót Cầu Định 

Nguồn: Báo Bình Dương 

Đọc thêm tại: https://bom.so/2bLsSi  

 

https://bom.so/2bLsSi


2. Tượng đài chiến thắng Bàu 

Bàng: Vang vọng chiến công hào 

hùng 

Có dịp về với Bàu Bàng, ngang 

trung tâm huyện chúng ta sẽ bắt gặp 

một tượng đài sừng sững, hiên ngang 

giữa đất trời, đó chính là tượng đài 

chiến thắng Bàu Bàng. Nơi đây, từng 

ghi dấu nhiều chiến công chói lọi gắn 

liền với truyền thống lịch sử đấu tranh 

cách mạng của địa phương cũng như 

cả nước... 

 

Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng 

Nguồn: Báo Bình Dương 

Xem thêm tại: https://bom.so/M7BPV1  

 

IX. SỨC KHOẺ, Y TẾ 

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo cách Tự chăm sóc tại nhà dành cho 

người mắc bệnh Đậu mùa khỉ 

 

 

 

 

https://bom.so/M7BPV1


X. THỜI SỰ 

1. Tin tức trong nước 

Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, 

 nhiệm kỳ 2023-2025 

(Chinhphu.vn) - Ngày 11/10/2022 tại Trụ sở Liên Hợp Quốc (New York, 

Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu 14 quốc gia làm thành viên Hội 

đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, trong đó có Việt Nam. 

Quang cảnh một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77. (Nguồn: UN) 

 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/NE3juy 

Nguồn: Báo Chính phủ 

 

Bộ Công an hướng dẫn người dân đăng ký, sử dụng tài khoản trên 

Cổng dịch vụ công 

Nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt nhất, cải cách thủ tục hành chính, 

nâng cao hiệu quả số hóa hồ sơ trên môi trường trực tuyến, Bộ Công an khuyến 

cáo và đề nghị người dân, các cơ quan, tổ chức tăng cường giải quyết thủ tục hành 

chính trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/7yEzwn  

Nguồn: Công an nhân dân 

 

2. Tin tức trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường 

https://bom.so/NE3juy
https://bom.so/7yEzwn


(BDO) Trước tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu tạm dừng hoạt động vì 

nhiều nguyên nhân, khiến nguồn cung ở một số khu vực bị hạn chế đã dẫn đến 

tình trạng người dân đổ xô về nhiều cửa hàng trong những ngày qua tranh thủ đổ 

xăng, Sở Công thương tỉnh Bình Dương đã làm việc với các doanh nghiệp xăng 

dầu đầu mối. Theo đó các doanh nghiệp này cho biết đủ nguồn hàng cung ứng 

cho thị trường Bình Dương. 

 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/ILXbPg  

Nguồn: Báo Bình Dương 

 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương  

lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 

 

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương khóa XI nhiệm kỳ 2022-2027 

https://bom.so/ILXbPg


 

(BDO) Sáng 4-10, tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh đã diễn ra phiên 

bế mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2022-2027. Tại phiên bế mạc, đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội 

Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 13 đại biểu và thông 

qua nghị quyết đại hội. Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh khóa XI với 41 ủy viên; chị Trần Thị Diễm Trinh tái cử Bí thư Tỉnh 

đoàn. 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/BS1Shh  

Nguồn: Báo Bình Dương 

 

Ngày thanh niên Bình Dương cùng hành động thực hiện  

Nghị quyết Đại hội 

 

Đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút phát động Ngày thanh niên Bình Dương cùng hành động 

 

ĐTN: Ngày 12/10, tại Công viên Nguyễn Du, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Đoàn 

phát động Ngày thanh niên Bình Dương cùng hành động thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và kỷ niệm 66 

năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết 

thực. 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/5vnSYd  

Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn 

 

https://bom.so/BS1Shh
https://bom.so/5vnSYd


Ra mắt xe tự hành thông minh đầu tiên tại Thành phố mới Bình 

Dương 

Ông Nguyễn Lộc Hà (giữa) cùng các đại biểu cắt băng đưa vào vận hành xe thông minh không người lái tại 

Thành phố mới Bình Dương. 

 

(BDO) Ngày 3-10,  Công ty TNHH Becamex Tokyu, cùng Phenikaa-X, 

Nippon Koei Việt Nam đã đưa vào hoạt động thử phương tiện xe không người lái 

tại Thành phố mới Bình Dương, trên lộ trình vòng cung dài 750m kết nối tòa nhà 

Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương và Khu thương mại Hikari. Đây là lần 

đầu tiên tại Việt Nam, xe tự hành được thử nghiệm vận hành thực tế trên hệ thống 

giao thông công cộng. 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/nObLG0 

Nguồn: Báo Bình Dương 

 

XI. PHÁP LUẬT VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN ĐÁNG CHÚ Ý 

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2022 

1. Tài khoản định danh điện tử có thể thay thế căn cước công dân 

Đây là một trong những đáng chú ý được nêu tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP, 

có hiệu lực từ ngày 20/10/2022. 

Theo Điều 12 Nghị định 59/2022/NĐ-CP, tài khoản định danh điện tử được 

chia thành 02 mức độ với các thông tin và giá trị sử dụng khác nhau. 

* Tài khoản định danh điện tử mức độ 1: 

- Bao gồm những thông tin sau: 

• Thông tin cá nhân: Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, 

năm sinh; Giới tính. 

https://bom.so/nObLG0
https://luatvietnam.vn/tu-phap/nghi-dinh-59-2022-nd-cp-229140-d1.html


• Thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung. 

- Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1 có giá trị chứng minh 

các thông tin cá nhân trong các hoạt động, giao dịch có yêu cầu cung cấp thông 

tin cá nhân. 

* Tài khoản định danh điện tử mức độ 2: 

- Bao gồm những thông tin sau: 

• Thông tin cá nhân: Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, 

năm sinh; Giới tính. 

• Thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung; Vân tay. 

- Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị tương đương 

như việc sử dụng thẻ Căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch mà yêu 

cầu xuất trình thẻ Căn cước; cung cấp thông tin các loại giấy tờ đã được đồng bộ 

vào tài khoản định danh điện tử khi thực hiện các giao dịch liên quan. 

Như vậy, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể được sử dụng thay cho 

Căn cước công dân và một số loại giấy tờ đã được tích hợp, giúp giảm bớt các 

giấy tờ, đơn giản hóa các thủ tục, giao dịch. 

 

2. Doanh nghiệp trở lại mức đóng 1% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

Trước đó, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động chịu ảnh hưởng bởi 

Covid-19, tại Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021, Chính phủ đã ban hành chính 

sách giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động. 

Cụ thể, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% 

quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp trong thời gian từ ngày 01/10/2021 đến 30/9/2022. 

Người sử dụng lao động được giảm mức đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo 

đảm chi thường xuyên. 

Như vậy, sang tháng 10/2022, chính sách hỗ trợ này sẽ chính thức kết thúc. 

Các doanh nghiệp sẽ phải quay trở lại mức đóng 1% cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

 

3. Tăng giá dịch vụ đăng kiểm ô tô từ ngày 8/10/2022 

Có hiệu lực từ ngày 08/10/2022, Thông tư số 55/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ 

kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe 

máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới 

sẽ chính thức điều chỉnh tăng giá dịch vụ đăng kiểm ô tô các loại thêm 10.000 

đồng/lần/xe so với quy định trước đó. 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-quyet-116-nq-cp-2021-ho-tro-nguoi-lao-dong-nguoi-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-vi-covid-19-209956-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-55-2022-tt-btc-sua-doi-bo-sung-thong-tu-238-2016-tt-btc-228803-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-238-2016-tt-btc-bo-tai-chinh-111469-d1.html


Theo đó, mức phí dịch vụ đăng kiểm mới áp dụng với ô tô được quy định 

như sau: 

- Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương: Phí dịch vụ đăng 

kiểm tăng từ 240.000 đồng/xe lên 250.000 đồng/xe. 

- Xe ô tô chở người trên 40 ghế, xe buýt: Phí dịch vụ đăng kiểm tăng từ 

350.000 đồng/xe lên 360.000 đồng/xe… 

- Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có 

khối lượng kéo trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng: Phí dịch vụ đăng kiểm 

tăng từ 560.000 đồng/xe lên 570.000 đồng/xe. 

- Máy kéo, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; rơ moóc, sơ mi rơ moóc: 

Phí dịch vụ đăng kiểm tăng từ 180.000 đồng/xe lên 190.000 đồng/xe… 

 

4. Điều chỉnh về cách xếp lương một số công chức, viên chức 

Tháng 10/2022 cũng đánh dấu thời điểm chính thức hiệu lực của loạt Thông 

tư mới, điều chỉnh về cách xếp lương đối với một số công chức, viên chức. Cụ thể 

như sau: 

Ngày có 

hiệu lực 

Văn bản Công chức, viên chức Cách xếp lương 

mới 

06/10/2022 Thông tư 

số 08/2022/TT-

BNNPTNT 

Công chức kiểm dịch động 

vật 
Hệ số lương từ 

1,86 đến 6,38 

  

Công chức kiểm dịch thực 

vật 

Công chức kiểm soát đê điều 

Công chức kiểm lâm 

Hệ số lương từ 

1,86 đến 6,78 

Công chức kiểm ngư 

Công chức thuyền viên kiểm 

ngư 

Ngày 

10/10/2022 

Thông tư 

số 13/2022/TT-

BTTTT  

Viên chức biên tập viên 

Hệ số lương từ 

2,34 đến 8,00 

Viên chức phóng viên 

Viên chức biên dịch viên, 

Viên chức đạo diễn truyền 

hình 

Ngày 

15/10/2022 

Thông 

tư 07/2022/TT-

BNV 

Viên chức lưu trữ 
Hệ số lương từ 

1,86 đến 3,00 

 

 

https://luatvietnam.vn/can-bo/thong-tu-08-2022-tt-bnnptnt-227888-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/thong-tu-08-2022-tt-bnnptnt-227888-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-13-2022-tt-btttt-quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-btv-phong-vien-bien-dich-vien-228903-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-13-2022-tt-btttt-quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-btv-phong-vien-bien-dich-vien-228903-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/thong-tu-07-2022-tt-bnv-229258-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/thong-tu-07-2022-tt-bnv-229258-d1.html


5. Bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với viên chức lưu trữ 

Ngoài cách xếp lương, đây cũng là một trong những nội dung đáng chú ý 

được đề cập tại Thông tư 07/2022/TT-BNV quy định về chức danh, mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương 

viên chức chuyên ngành lưu trữ. 

Theo đó, trong quy định về tiêu chuẩn trình độ, đào tạo bồi dưỡng với các 

hạng viên chức ngành lưu trữ, Thông tư 07 đã bỏ yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại 

ngữ, tin học đối với từng vị trí. 

Thay vào đó, các chức danh này chỉ cần có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin, quản trị cơ sở dữ liệu, sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc đối với người 

công tác tại vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

Trước đó, Thông tư 13/2014/TT-BNV yêu cầu từng chức danh lưu trữ viên 

chính, lưu trữ viên, lưu trữ viên trung cấp đều phải có chứng chỉ tin học cơ bản và 

chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ theo thứ tự lần lượt là bậc 3, bậc 2 và bậc 1. 

 

6. 05 trường hợp thông tin bị xoá bỏ trên mạng internet 

Ngày 15/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2022/NĐ-CP hướng 

dẫn chi tiết một số Điều của Luật An ninh mạng. Trong đó, khoản 1 Điều 19 Nghị 

định này đã nêu rõ các trường hợp bị áp dụng biện pháp yêu cầu xóa bỏ thông tin 

trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng bao gồm: 

(1) Khi thông tin trên không gian mạng được cơ quan có thẩm quyền xác 

định là có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia, tuyên truyền chống Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, 

gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật; 

(2) Khi có căn cứ pháp luật xác định thông tin trên không gian mạng có nội 

dung làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; bịa đặt, sai sự thật 

gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động kinh 

tế - xã hội đến mức phải yêu cầu xóa bỏ thông tin; 

(3) Các thông tin trên không gian mạng khác có nội dung xuyên tạc lịch sử, 

phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm 

tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; 

(4) Các thông tin trên không gian mạng khác có nội dung về hoạt động mại 

dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá 

hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; 

(5) Các thông tin trên không gian mạng khác có nội dung xúi giục, lôi kéo, 

kích động người khác phạm tội. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2022. 

Nguồn: Luật Việt Nam 

https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-13-2014-tt-bnv-bo-noi-vu-90775-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-quoc-gia/nghi-dinh-53-2022-nd-cp-228170-d1.html


 

XII. GÓC KỸ NĂNG 

1. Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả 

1.1. Kỹ năng quản lý thời gian là gì 

Là một trong số những kỹ năng mềm không thể thiếu trong cuộc sống, kỹ 

năng quản lý thời gian là quá trình lên kế hoạch và xác định thời gian hoàn thành 

kế hoạch đó một cách hiệu quả và tối ưu nhất. Một kế hoạch quản lý thời gian tốt 

là một bản kế hoạch chi tiết, cụ thể cho từng giai đoạn nhỏ với deadline rõ ràng 

và phân công công việc hợp lý.  

Trong các bài giảng về kỹ năng quản lý thời gian, để đánh giá mức độ hiệu 

quả của kỹ năng này thì người ta sẽ đánh giá trên kết quả đạt được trong một quỹ 

thời gian có hạn chứ không đánh giá dựa trên thời gian hoàn thành là sớm hay 

muộn. Cùng một khối lượng công việc như vậy với thời gian yêu cầu là như nhau 

nhưng có người thoải mái hoàn thành công việc với kết quả tốt mà vẫn có thời 

gian nghỉ ngơi trong khi lại có những người loay hoay khi không biết mình phải 

làm gì trước tiên rồi bị nhấn chìm trong áp lực và căng thẳng. Do vậy, kỹ năng 

quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả là yếu tố không thể xem nhẹ nếu 

muốn thành công và thăng tiến trong sự nghiệp. 

1.2. Tầm quan trọng của kỹ năng quản lý thời gian 

Vẫn là một ví dụ điển hình trong giáo án kỹ năng quản lý thời gian, cùng một 

khối lượng công việc như nhau với thời gian xác định, có những người làm việc 

rất nhẹ nhàng mà kết quả lại cực kỳ tốt nhưng có những người luôn bận rộn với 

áp lực và căng thẳng vì không biết mình phải làm gì và cuối cùng kết quả đạt được 

lại không như mong đợi. Hơn nữa, kỹ năng quản lý thời gian được vận dụng rất 

nhiều trong quản lí doanh nghiệp như chiến lược 5s, chiến lược cá voi xanh... Vậy 

câu hỏi đặt ra là nếu quỹ thời gian của họ là không giới hạn thì sự khác biệt đó 

còn lớn tới mức nào? 

a. Tăng năng suất làm việc 

Một người có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả sẽ biết cách sắp xếp các 

nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên và đặt mục tiêu phải hoàn thành nó trong thời gian 

xác định. Nhờ có danh sách này mà bạn có thể tập trung vào các mục tiêu hàng 

đầu để hoàn thành trước, từ đó áp lực sẽ được giảm đi đáng kể và hiệu suất làm 

việc cũng cao hơn so với người khác. Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, người 

luôn có kế hoạch cho các hoạt động của mình sẽ thực hiện được rất nhiều điều và 

có thời gian để tận hưởng cuộc sống. Ngược lại, những người sống không có kế 

hoạch sẽ luôn bị trì hoãn, họ luôn cảm thấy một ngày 24 tiếng là không đủ cho 

những dự định của mình và kết quả là họ luôn lãng phí thời gian cũng như công 

sức để hoàn thành một công việc nào đó.  

b. Rèn luyện khả năng quyết định và giảm bớt áp lực 



Nếu không có kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc, bạn sẽ không 

biết mình phải làm gì trước tiên và những công việc mình đang làm sẽ đi đến đâu. 

Điều này khiến cho bạn luôn trong trạng thái căng thẳng, áp lực vì không biết 

mình còn cách vạch đích bao xa. Thêm vào đó, những người không có kế hoạch 

trước cho công việc của mình thường rất dễ lãng phí thời gian vào những thứ 

không cần thiết và chính điều này đôi khi sẽ dẫn tới những quyết định sai lầm do 

thiếu thời gian để nhìn nhận, đánh giá sự việc. 

c. Hạn chế thói quen xấu, tạo động lực hành động 

Với một kế hoạch chi tiết và rõ ràng, vấn đề liên quan tới áp lực từ deadline 

sẽ không còn quá nặng nề mà ngược lại bạn sẽ chủ động hơn trong từng hành 

động của mình. Nói một cách đơn giản, nếu bạn đặt mục tiêu là 6.5 IELTS mà cứ 

mãi loay hoay tìm khóa học, mua sách vở rồi lãng quên vì thiếu động lực hoặc bỏ 

cuộc chỉ sau vài ba tháng học tập không hiệu quả thì chắc chắn bạn sẽ không bao 

giờ đạt được mục tiêu của chính mình. Nhưng trái lại, nếu bạn cụ thể hóa mục tiêu 

6.5 IELTS thành các mục tiêu cho từng kỹ năng, mỗi tháng sẽ tập trung luyện một 

thứ và có các bài kiểm tra trình độ cụ thể thì việc hoàn thành mục tiêu chỉ là 

chuyện sớm muộn. Do vậy, kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu 

quả có vai trò vô cùng lớn trong việc hạn chế thói quen xấu, bệnh trì hoãn của con 

người và tạo động lực hành động. 

2. Phương pháp quản lý thời gian hiệu quả 

Một khía cạnh khác được rất nhiều người quan tâm liên quan tới chủ đề "Kỹ 

năng quản lý thời gian là gì?” đó chính là các phương pháp để quản lý thời gian 

hiệu quả.  

2.1. Xác định mục tiêu 

Xác định mục tiêu được coi là phương pháp quản lý thời gian hiệu quả nhất 

hiện nay. Một khi xác định được mục tiêu của mình là gì thì bạn sẽ biết mình phải 

làm gì để hoàn thành mục tiêu đó. Khi một kế hoạch lớn được cụ thể hóa thành 

những mục tiêu nhỏ thì danh sách công việc sẽ trở nên chi tiết và rõ ràng hơn, thời 

gian hoàn thành cũng nhờ đó mà dễ dàng được xác định. Kết quả là bạn luôn luôn 

chủ động trong từng hành động và có thể làm chủ được nhiều tình huống phát 

sinh, từ đó hiệu quả và năng suất làm việc cũng được cải thiện đáng kể. 

2.2. Liệt kê những công việc cần phải làm 

Để có thể nâng cao được kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả, bạn cần liệt kê 

những công việc cần phải làm trong một khoảng thời gian xác định, có thể là trong 

ngày, cũng có thể trong tuần hoặc trong tháng, trong quý. Đối với những người 

dễ bị cuốn theo công việc thì việc liệt kê danh sách nhiệm vụ trong ngày là một 

điều cần thiết giúp bạn quản lý được quỹ thời gian có hạn của mình mà không bỏ 

sót nhiệm vụ.  

2.3. Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên 

Không chỉ cần liệt kê danh sách những công việc phải làm mà việc sắp xếp 

chúng như thế nào cho hợp lý cũng là một yếu tố rất quan trọng để nâng cao kỹ 



năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả. Bạn cần sắp xếp các nhiệm 

vụ của mình theo thứ tự ưu tiên và tập trung nguồn lực để hoàn thành những công 

việc quan trọng nhất. Khi những công việc quan trọng được giải quyết thì áp lực 

cũng được giải tỏa đáng kể và việc không đủ thời gian cho các nhiệm vụ tiếp theo 

cũng sẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều cho tiến độ và kết quả chung.  

2.4. Tổng kết lại công việc 

Sau mỗi ngày kết thúc công việc thì bạn nên dành chút thời gian để tổng kết 

lại. Đây là điều mà rất nhiều người bỏ qua và không mấy ai để ý tới. Thế nhưng, 

việc tổng kết lại công việc sẽ giúp bạn không bỏ sót bất cứ nhiệm vụ nào trong 

ngày. Ngoài ra, quá trình tổng kết sẽ giúp bạn rút ra rất nhiều kinh nghiệm trong 

việc xử lý công việc, phát hiện những vấn đề chưa hợp lý và tìm ra giải pháp khắc 

phục cho những lần tiếp theo. 

2.5. Lên thời gian cụ thể cho công việc 

Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng, mỗi một nhiệm vụ cụ thể cần có deadline 

riêng để đảm bảo không gây ảnh hưởng tới thời gian hoàn thành các nhiệm vụ 

khác. Mỗi khi lên kế hoạch, bạn cần xác định rõ thời gian bắt đầu cũng như thời 

điểm kết thúc chậm nhất là khi nào để không phải lãng phí quỹ thời gian của mình 

cho những việc không cần thiết.  

  TỔ BIÊN TẬP TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN 
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