
  



I. THEO DÒNG LỊCH SỬ 

 

  



II. NGÀY TRUYỀN THỐNG   

1. Kỷ niệm 113 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 

04/11/2022) 

Đồng chí Hoàng Văn Thụ - người Cộng sản kiên trung 

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 113 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ là dịp để 

ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng kiên cường, bất khuất của lãnh 

đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

 

Đồng chí Hoàng Văn Thụ bị thực dân Pháp giải từ Nhà tù Hỏa Lò ra pháp trường  

ngày 24/5/1944 – Nguồn: Di tích Nhà tù Hỏa Lò. 
 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/txC82a  

Nguồn: Báo Đảng Cộng sán Việt Nam 

 

2. Kỷ niệm 101 năm Ngày cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 

07/11/2022) 

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 - Giá trị khai mở và tinh thần  

khai sáng một thế kỷ cho nhân loại 

(ĐCSVN) - Cách mạng Tháng Mười Nga - cuộc cách mạng mang sứ mệnh 

khai sinh ra chủ nghĩa xã hội hiện thực - một kiểu phát triển xã hội mới, công bằng 

https://bom.so/txC82a


và dân chủ hơn cho thế giới. Đến nay, dấu ấn tròn 100 năm trôi qua vẫn không làm 

phai nhạt sức sống trường tồn, giá trị khai mở và tinh thần khai sáng cho nhân loại. 

 

Giương cao ảnh vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản Vladimir Lênin trong một cuộc 

tuần hành kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga ở thành phố Stavropol. (Nguồn: AFP/TTXVN) 
 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/foPk3J  

Nguồn: Báo Đảng cộng sản Việt Nam 

 

3. Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam - 09/11 

Vì sao ngày 09/11 được lấy là ngày Pháp luật Việt Nam? 

Từ năm 2013, ngày 9/11 được lấy là ngày Pháp luật Việt Nam. Đây cũng là 

ngày diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý 

thức của người dân về việc tuân thủ, chấp hành pháp luật. 

https://bom.so/foPk3J


Ngày 09/11 được lấy là ngày Pháp luật Việt Nam bởi đây là ngày Hiến pháp 

đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam được thông qua (ngày 09/11/1946). 

Đến nay, Việt Nam đã có 05 bản Hiến pháp, bản Hiến pháp đang có hiệu lực là 

Hiến pháp năm 2013. Tuy vậy, ý nghĩa của ngày “khai sinh” ra bản Hiến pháp 

đầu tiên vẫn rất được trân trọng. Đó cũng chính là lý do Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2012 quy định ngày 09/11 hàng năm là ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/JbMlm5  

Nguồn: Luật Việt Nam 

 

4. Kỷ niệm 57 năm Ngày chiến thắng Bàu Bàng (12/11/1965 – 12/11/2022) 

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... 

 Xem chi tiết tại: https://bom.so/giZGQ2  

Nguồn: Báo Bình Dương 

Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng    

 

5. Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

(18/11/1930 – 18/11/2022) 

 Ngày 18/11 được lấy làm Ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận dân tộc 

thống nhất Việt Nam từ khi nào? 

Trên cơ sơ đề xuất của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 

26/3/1986, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã 

quyết định và ra thông báo chính thức lấy ngày 18/11 hàng năm, ngày Ban Thường 

vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh 

(18/11/1930), làm ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. 

Ngày 10/9/1986, Ban Thư ký (nay là Ban Thường trực) Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam đã ra Thông tri hướng dẫn Mặt trận các cấp về việc tổ 

https://bom.so/JbMlm5
https://bom.so/giZGQ2


chức lễ kỷ niệm lần đầu tiên (18/11/1930 - 18/11/1986) và hằng năm ngày Thành 

lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11). 

 

Bác Hồ với Nhân dân việt Nam 
Từ đó đến nay, ngày 18/11 hàng năm được các cấp Mặt trận lấy làm ngày kỷ 

niệm nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận, biểu dương sức mạnh khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc, là dịp kiểm điểm, đánh giá lại hoạt động, công tác Mặt 

trận, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích... Với khu dân 

cư, ngày 18/11 còn được gắn với ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều 

hoạt động phong phú, đa dạng. 

 

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

Nguồn: Trang TTĐT Mặt trận TQVN 

 

6. Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) 

Vì sao ngày 20-11 trở thành Ngày Nhà giáo Việt Nam? 

Tháng 8-1957, Hội nghị quốc tế các nhà giáo họp tại Warszawa (Ba Lan) đã 

thông qua bản Hiến chương các nhà giáo và quyết định lấy ngày 20-11 hằng nǎm 

là "Ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo". Trong ngày 20-11-1958, lễ kỷ niệm 

không những được tổ chức tại Hà Nội, mà còn diễn ra từ Vĩnh Linh đến các vùng 

biên giới hải đảo. Việc tổ chức Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20-11 

hằng năm đã sớm trở thành ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam. 

Khi Việt Nam thống nhất, với ý nghĩa tích cực của ngày 20-11, theo nguyện 

vọng của giáo giới cả nước, kiến nghị của Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

lần thứ VIII (tháng 4-1982) và Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên 

nghiệp, Tổng Cục dạy nghề, Ủy ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em…, Hội đồng Bộ trưởng 

https://bom.so/AJjsBn


(nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167/HĐBT, ngày 26-9-1982 quyết 

định sẽ lấy ngày 20-11 hằng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/LlP2o7  

Nguồn: Báo Quân đội nhân dân 

 

7. Kỷ niệm 82 năm Ngày khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 – 23/11/2022) 

Tinh thần Nam kỳ khởi nghĩa bất diệt 

Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ 

ngày 23 tháng 11 năm 1940 đã 

trở thành điểm son trong lịch sử 

dân tộc và cách mạng nước ta, 

thể hiện ý chí kiên cường, bất 

khuất, lòng dũng cảm, tinh thần 

quật khởi của Nhân dân ta. Khởi 

nghĩa Nam Kỳ đã để lại dấu ấn 

không thể phai mờ của miền 

Nam “Thành đồng Tổ quốc”. 
 

 

Nhân dân Nam Bộ vùng lên đấu tranh trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 

 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/O0W0or  

Nguồn: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam 

 

8. Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

(23/11/1946 – 23/11/2022) 

Lịch sử hình thành Hội chữ thập đỏ Việt Nam 

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội 

nhân đạo của quần chúng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh 

sáng lập ngày 23/11/1946 và Người làm Chủ tịch 

danh dự đầu tiên của Hội. Hội tập hợp mọi người 

Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, tôn 

giáo, nam nữ để làm công tác nhân đạo. 

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

Nguồn: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

 

9. Kỷ niệm 57 năm Ngày chiến thắng Chiến dịch Bàu Bàng – Dầu Tiếng 

(27/11/1965 – 27/11/2022) 

Chiến dịch Bàu Bàng – Dầu Tiếng (từ 12 đến 27-11-1965) 

Thắng lợi của chiến dịch Bầu Bàng - Dầu Tiếng có ý nghĩa rất quan trọng. Ta 

đã bẻ gãy một cánh quân địch càn vào vùng căn cứ của ta, đánh một đòn đau vào 

https://bom.so/LlP2o7
https://bom.so/O0W0or
https://bom.so/suZkcb


lữ đoàn 3 sư đoàn 1 bộ binh Mỹ được mệnh danh là “Anh cả đỏ”, một đơn vị thiện 

chiến nhất; ý chí, tinh thần chiến đấu của lính Mỹ bắt đầu giảm sút nghiêm trọng. 

Nét phát triển của nghệ thuật chiến dịch này chính là giành và phát huy quyền 

chủ động tiến công suốt từ đầu đến cuối chiến dịch, tập trung lực lượng đánh trận 

then chốt và khả năng đánh tiêu diệt lớn từng đơn vị địch của quân đội giải phóng 

miền Nam Việt Nam trong Kháng chiến chống Mỹ. 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/hW3dJk  

Nguồn: Báo Quân đội nhân dân 

 

10. Kỷ niệm 93 năm Ngày mất Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc 

(27/11/1929 – 27/11/2022) 

Ảnh hưởng của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đối với sự hình thành nhân 

cách và chí hướng cách mạng của Nguyễn Tất Thành 

TTBD - Việc nghiên cứu 

về thời niên thiếu của Bác Hồ 

và những nhân tố ảnh hưởng 

đến sự hình thành tư tưởng yêu 

nước và chí hướng cách mạng 

của Người phụ thuộc phần lớn 

vào độ tin cậy của số tư liệu, sự 

kiện đã sưu tầm, khai thác 

được. Những năm gần đây 

nhiều cuộc khảo sát, toạ đàm, 

hội thảo... đã được tổ chức, 

nhưng chúng ta chưa có thêm 

được những tư liệu gì mới. Các 

nhân chứng lịch sử cùng thời 

với Bác Hồ đã mất dần, những 

tư liệu, hồi ký ghi lại được có 

nhiều điểm khác nhau và độ tin 

cậy cũng không cao, dù sao 

cũng chỉ là hồi ức. Hướng đi 

này vẫn cần phải tiếp tục, 

nhưng ngày càng ít triển vọng. 

Cần phải có hướng tiếp cận mới 

trong nghiên cứu về thời niên 

thiếu của Bác Hồ. 

 

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

Nguồn: Trang TTĐT tổng hợp Đoàn TNCS HCM tỉnh Bình Dương 

 

https://bom.so/hW3dJk
https://bom.so/KtwQea


 

11. Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2022) 

Ph. Ăng-ghen bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác và những kinh nghiệm gợi 

mở trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay 

Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa 

Mác và phủ nhận những đóng góp của Ph. Ăng-ghen. Do đó, cần tiếp tục khẳng 

định công lao to lớn của Ph. Ăng-ghen trong việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa 

Mác. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng ta hiện nay. 

 

Hình ảnh C. Mác và Ph. Ăng-ghen 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/5HC5xy  

Nguồn: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam 

 

https://bom.so/5HC5xy


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 10 và 10 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 được thông 

qua, Nghị quyết, toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Nguyễn Phú Trọng 

tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 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 6 khóa XIII. 

3. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền những nội dung tại Kỳ họp thứ tư, Quốc 

hội khóa XV được diễn ra từ ngày 20/10 đến ngày 15/11/2022 tại Thủ đô Hà Nội. 

4. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên cảnh giác 

và đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 

quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

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

niệm trong tháng, như: Kỷ niệm 113 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 

(04/11/1909-14/11/2022), 105 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga 

(07/11/1917-07/11/2022), Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam 09-11; 57 

năm Ngày Chiến thắng Bàu Bàng (12/11/1965-12/11/2022), 92 năm Ngày Truyền 

thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022), 40 năm Ngày Nhà 

giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), 17 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 

(23/11/2005-23/11/2022), 82 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940-

23/11/2022), 76 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-

23/11/2022), Kỷ niệm 57 năm Ngày Chiến thắng Chiến dịch Bàu Bàng - Dầu Tiếng 

(27/11/1965-27/11/2022), 93 năm Ngày mất Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc 

(27/11/1929-27/11/2022); Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-

28/11/2022) và các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong tháng. 

6. 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 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 

Đoàn cơ sở “3 chủ động”: Giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng  

công tác tổ chức, xây dựng Đoàn 

Căn cứ Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ (BTV) 

Tỉnh đoàn Bình Dương đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 18-HD/TĐTN-

TCKT ngày 30/5/2018 về xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 - 

2022 triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong toàn Tỉnh, trong đó xác định các nhiệm 



vụ trọng tâm khi thực hiện góp phần xây dựng hình ảnh tổ chức Đoàn vững mạnh, 

chủ động trên mọi lĩnh vực công tác, tăng cường niềm tin của cấp ủy Đảng, chính 

quyền, đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Tại các Hội nghị Báo cáo viên hằng 

quý, Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, bồi dưỡng bí thư đoàn cơ sở, BTV 

Tỉnh đoàn cũng đã quán triệt, triển khai Hướng dẫn đến cán bộ Đoàn chủ chốt 

trong toàn Tỉnh trong đó nhấn mạnh việc chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, 

nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện chương trình công 

tác, chủ động tham mưu cấp ủy và phối hợp với các tổ chức liên quan là những 

nội dung quan trọng thể hiện vai trò, tính chủ động của tổ chức Đoàn, xây dựng 

Đoàn cơ sở vững mạnh. 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/7wkG5z  

Nguồn: Trang TTĐT tổng hợp Đoàn TNCS HCM tỉnh Bình Dương 

 

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 1961-1975 

Thanh niên Thủ Dầu Một trong mùa xuân đại thắng 1975 

TTBD - Cuộc tiến công và nổi dậy của quân và dân Thủ Dầu Một - Bình 

Phước kể từ khi ta nổ tiếng súng tiến công giải phóng Dầu Tiếng (ngày 10 3/1975) 

đến ngày toàn thắng 30/4/1975 diễn ra đúng 52 ngày đêm quân và dân hai tỉnh 

Thủ Dầu Một - Bình Phước đã đánh 174 trận lớn, nhỏ, diệt 166 tên địch, làm tan 

rã hàng vạn nguỵ quân, ngụy quyền, đánh chiếm toàn bộ các căn cứ quân sự, đập 

tan bộ máy ngụy quyền từ tỉnh đến huyện, xã, giành toàn bộ chính quyền về tay 

nhân dân. Trong cuộc chiến đấu quyết liệt đó, đoàn viên, thanh niên Thủ Dầu Một 

đã nêu cao tinh thần, lý tưởng cách mạng, hăng hái tham gia chiến đấu, phát huy 

https://bom.so/7wkG5z


cao độ sức mạnh của tuổi trẻ góp phần cùng tỉnh nhà và cả nước làm nên kỳ tích 

anh hùng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại, giành 

lại độc lập, tự do cho dân tộc. 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/NAA9xf  

Nguồn: Trang TTĐT tổng hợp Đoàn TNCS HCM tỉnh Bình Dương 

 

2. Giới thiệu về Thị xã Tân Uyên 

Thực hiện Nghị quyết 136/NQ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về chia tách địa giới hành chính của huyện Tân Uyên thành thị 

xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên. Thị xã Tân Uyên chính thức đi vào hoạt 

động từ ngày 01/4/2014. 

      Thị xã Tân Uyên có lịch sử hình thành và phát triển gắn liền với vùng đất miền 

Đông Nam bộ. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, bao thế hệ người Việt Nam trên 

mọi miền đất nước đã về đây khai hoang, lập ấp, dựng làng, mở mang đất đai để 

sinh sống và sản xuất; nhiều phong tục, tập quán đã được du nhập tạo nên nền văn 

hóa đa dạng 

      Với diện tích 19.175,72 ha, 

nằm ở phía Đông Nam của tỉnh 

Bình Dương, với 12 xã - phường, 

bao gồm 10 phường: Uyên 

Hưng, Tân Phước Khánh, Thái 

Hòa, Thạnh Phước, Tân Hiệp, 

Khánh Bình, Hội Nghĩa, Vĩnh 

Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp 

và 02 xã: Thạnh Hội, Bạch Đằng. 

Thị xã Tân Uyên nối liền với các 

huyện, thị, thành phố đang phát 

triển của tỉnh Bình Dương như 

thành phố Thuận An, thành phố 

Dĩ An, thành phố Thủ Dầu Một, 

huyện Bắc Tân Uyên, huyện Phú 

Giáo; tiếp giáp với huyện Vĩnh 

Cữu, tỉnh Đồng Nai. Tài nguyên 

thiên nhiên không phong phú, đa 

dạng, nhưng với vị trí, địa lý đặc 

biệt, thị xã Tân Uyên trở thành 

địa bàn quan trọng của Tỉnh cả về 

chính trị, quân sự, kinh tế và văn 

hóa, xã hội. 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/UB1jaJ  

Nguồn: Cổng thông tin thị xã Tân Uyên 

https://bom.so/NAA9xf
https://bom.so/UB1jaJ


 

Câu hỏi: Tại Tân Uyên 

có một di tích lịch sử 

được mệnh danh là 

“Tỉnh lỵ kháng chiến” 

của vùng đất Sông Bé - 

Bình Dương anh hùng, 

đây là di tích nào? 

 

Đáp án: Di tích lịch sử 

Chiến khu Vĩnh Lợi, 

Tân Uyên 

 

VI. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG 

Đấu tranh, bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống 

(TG) - Văn hóa truyền thống là hồn cốt của dân tộc, được coi như giá trị 

thương hiệu, quyền lực mềm, vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự phát triển 

bền vững ở Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh minh hoạ 
 

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, những tinh hoa, giá trị văn hóa 

của cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã được hun đúc, vun đắp và trở thành truyền thống 

quý báu, đó là: “Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý 

thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, 

trọng nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng 



xử, tính giản dị trong lối sống”(1). Những giá trị văn hóa truyền thống này đã cố kết 

những người dân nước Việt thành một cộng đồng thống nhất trong mọi hoạt động sống, 

lao động, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. 

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

Nguồn: Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương 

 

VII. SÁCH VỀ BÁC HỒ 

Hồ Chí Minh: Những bài viết và những cuộc tranh đấu 

Tác phẩm: Hồ Chí Minh: Những bài viết và những cuộc tranh đấu (tác giả: 

Alain Ruscio; dịch giả: Nguyễn Đức Truyền; hiệu đính: Lê Trung Dũng; NXB 

Chính trị Quốc gia Sự thật) chứa đựng nhiều tư liệu về các nhân vật chính trị và 

các bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm là 01 trong 26 cuốn sách, bộ sách 

được đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia 2022.  

 

Tác phẩm bao quát toàn bộ hành trình sự nghiệp cách mạng của Người theo 

trình tự thời gian kể từ khi Người đặt chân đến nước Pháp (1911) cho đến khi 

người đi xa (02/9/1969) trên cơ sở tổng hợp những bài viết của chính Chủ tịch Hồ 

Chí Minh và những tư liệu quý được lưu trữ tại cơ quan lưu trữ của Pháp. Ngoài 

ra, sách cũng chứa đựng nhiều tư liệu của các nhân vật chính trị và bạn bè viết về 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tấm lòng kính trọng và ngưỡng mộ lớn lao dành cho 

cuộc đời và sự nghiệp tranh đấu của Người, Alain Ruscio đã viết: “Có một trăm 

cách để tồn tại, chỉ có một cách để sống trọn vẹn: vì hạnh phúc của đồng bào. Câu 

châm ngôn này được người thanh niên Nguyễn Tất Thành, sau này là Chủ tịch Hồ 

Chí Ninh, lựa chọn làm lẽ sống cho mình”. 

Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm đến bạn đọc.  

Nguồn: Báo Quân đội nhân dân 

https://bom.so/xSAvQt


VIII. SỨC KHOẺ, Y TẾ 

1. Cả nước ghi nhận 281.189 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 110 ca tử vong 

Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước 

ghi nhận 281.189 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 110 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 
2021 (số trường hợp mắc là 56.240 và 21 ca tử vong) số mắc tăng 4,8 lần, số tử vong 

tăng 89 trường hợp. 

 

Chủ động phòng chống Sốt xuất huyết 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/wcgJ3v  

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam 

 

2. Phòng, chống cúm gia cầm lây nhiễm sang người 

Ngày 24/10/2022, Bộ Y tế đã ban hành Công văn khẩn số 5995/BYT-DP về 

việc tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm. 

Theo đó, thông tin từ Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(NN&PTNT), dịch cúm gia cầm vẫn được ghi nhận rải rác trên đàn gia cầm ở 

nhiều địa phương. Thời gian tới là dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội, vì vậy tổng 

đàn gia cầm và hoạt động vận chuyển và buôn bán gia cầm có thể gia tăng. Bên 

cạnh đó, thời tiết hiện đang trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường 

https://bom.so/wcgJ3v


thuận lợi cho vi rút cúm gia cầm phát triển. Vì vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm 

cúm gia cầm sang người. 
 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/3kC6d4  

Nguồn: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương 

 

3. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh tại trường học 

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, và ngăn chặn 

dịch bệnh lây nhiễm tại trường học, đặc biệt trong các cơ sở giáo dục mầm non 

và tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tăng 

cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các trường học 

https://bom.so/3kC6d4


Theo đó, các hoạt động vệ sinh phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo 

dục, được triển khai đồng loạt và ngành Giáo dục cũng đã phối hợp với ngành Y 

tế tổ chức tốt chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tiêm vắc xin Sởi-Rubella 

cho trẻ tại trường học và địa phương theo kế hoạch. 

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

Nguồn: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương 

 

IX. THỜI SỰ 

1. Tin tức thế giới 

1.1. Đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc bước sang giai đoạn phát triển mới 

(ĐCSVN) - Chuyến thăm của Tổng 

Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra ngay 

sau khi kết thúc Đại hội XX của Đảng 

Cộng sản Trung Quốc là sự kiện đối 

ngoại đặc biệt quan trọng đối với cả Việt 

Nam và Trung Quốc, thể hiện sự coi 

trọng của Trung ương Đảng Cộng sản 

Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư, 

Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa Tập Cận Bình đối với vị thế, 

vai trò quốc tế của Việt Nam và cá nhân 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Xem chi tiết tại: 

https://bom.so/AmNaUk  

Nguồn: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam  

https://bom.so/cdannD
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1.2. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình trao 

Huân chương Hữu nghị tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

Chiều 31/10, Lễ trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Huân chương 

Hữu nghị nước CHND Trung Hoa được tổ chức trọng thể tại Đại Lễ đường 

Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao 

Huân chương Hữu nghị nước CHND Trung Hoa tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng. 

 
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao Huân chương Hữu nghị tặng  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/BK1hvf  

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ 

 

1.3. Việt Nam - Trung Quốc ký kết 13 văn kiện hợp tác giữa hai Đảng, hai nước 

Chiều 31/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, ngay sau khi 

kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 

Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch 

nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình đã cùng chứng kiến 13 văn kiện đã được 

các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương ký kết trong chuyến thăm chính 

thức lần này. 

https://bom.so/BK1hvf


Xem chi tiết tại: https://bom.so/H0PTL3  

Nguồn: Báo Quân đội nhân dân 

 

1.4. Halloween thành thảm kịch giữa Seoul: 151 người chết, lãnh đạo thế 

giới chia buồn 

Theo thông tin cập nhật, số người chết trong vụ giẫm đạp khi chơi lễ 

Halloween ở Itaewon (thủ đô Seoul, Hàn Quốc) đã lên tới 151, bên cạnh đó còn 

82 người bị thương. 

https://bom.so/H0PTL3


Thảm kịch xảy ra vào tối 29.10 khi hàng vạn người tập trung ở khu Itaewon 

chơi lễ Halloween. Theo Yonhap, dòng người khi đó đổ vào một con hẻm hẹp và 

dốc cạnh khách sạn Hamilton. Theo lời một nhân chứng, một số người vấp ngã 

trên đường dốc, gây ra ùn tắc, trong khi đám đông tiếp tục chen về phía trước, dẫn 

đến giẫm đạp. Phía cảnh sát vẫn chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết. 

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tới văn phòng ngay trong đêm và 

chủ trì họp khẩn để ứng phó. Ông yêu cầu ưu tiên tối đa cho việc cứu người. 

Đây là sự kiện đông người nhất tại Seoul trong những năm qua, đặc biệt sau 

khi những hạn chế trong đại dịch Covid-19 được dỡ bỏ. 

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

Nguồn: Báo Thanh niên 

 

2. Tin tức trong nước 

10 tháng năm 2022: Việt Nam thu hút hơn 22,46 tỷ USD vốn FDI 

  

https://bom.so/NTxQaG


3. Tin tức trên địa bàn tỉnh 

3.1. Lễ ký kết triển khai chương trình "Tuổi trẻ Bình Dương cài ví 

VNPT Money - Xây công trình nhiệm kỳ mới" 

TTBD - Sáng ngày 24/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp cùng 

đơn vị VNPT địa bàn Bình Dương ký kết chương trình phối hợp và triển khai 

chương trình “Tuổi trẻ Bình Dương cài ví VNPT Money – Xây công trình nhiệm 

kỳ mới”. 

 

Tỉnh Đoàn Bình Dương và VNPT Bình Dương thực hiện nghi thức ký kết và chụp ảnh lưu niệm 

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

Nguồn: Trang TTĐT tổng hợp Đoàn TNCS HCM tỉnh Bình Dương 

 

3.2. Tỉnh Đoàn – Trường Chính trị tỉnh: Bế giảng lớp Trung cấp lý 

luận chính trị - hành chính tập trung khóa 81 

 

TTBD - Chiều ngày 

26/10/2022, Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn phối hợp với Trường 

Chính trị Tỉnh tổ chức lễ bế 

giảng lớp Trung cấp lý luận 

chính trị - hành chính tập trung 

khóa 81.   

 

Link: https://bom.so/f7Idj0 

Nguồn: Tuổi trẻ Bình Dương 

 

  

https://bom.so/f7Idj0


3.3. Công an tỉnh Bình Dương: Ra mắt 5 Tổ tuần tra đặc biệt “171” 

(BDO) Sáng 31-10, Công an tỉnh đã tổ chức lễ ra mắt Tổ tuần tra đặc biệt 

(Tổ tuần tra 171). Tham dự buổi lễ có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch UBND tỉnh; Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám 

đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND và Công an 

các huyện thị và thành phố trong tỉnh. 

 

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh tặng 

hoa chúc mừng thành lập 5 Tổ tuần tra 171 

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

Nguồn: Báo Bình Dương 
 

3.4. Bế mạc Hội trại tập huấn Ban Chỉ huy Liên Đội năm học 2022 – 2023 

Các trại sinh đồng ca bài "Cảm ơn nhé những người bạn của tôi" 

https://bom.so/oIHsOd


(BDO) Chiều 23-10, tại Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương đã diễn ra lễ bế mạc 

Hội trại tập huấn Ban Chỉ huy Liên Đội và nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ 

em cho cán bộ Chỉ huy Đội và thiếu nhi nòng cốt tỉnh năm học 2022 – 2023. 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/lmMuB2  

Nguồn: Báo Bình Dương 

 

3.5. Chương trình “Thắp sáng ước mơ cho thanh niên hoàn lương” tỉnh 

Bình Dương năm 2022 

TTBD - Thiết thực tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng 

thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ 

XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào 

thanh niên tỉnh Bình Dương năm 2022. Sáng ngày 29/10/2022, Ban Thư ký Hội 

LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ 

chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương” tỉnh Bình Dương 

năm 2022 tại Trại tạm giam Công an tỉnh. 

Đại biểu trao quà cho các thanh niên có thành tích cải tạo tốt 

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

Nguồn: Tuổi trẻ Bình Dương 

3.6. Hội nghị tổng kết công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và 

bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhiệm kỳ 2017 - 2022 

Ngày 29/10, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ 

chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác 

https://bom.so/lmMuB2
https://bom.so/SGNCJy


phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi 

đồng nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương vinh dự là 1 trong 15 đơn vị được nhận Bằng 

khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì có thành tích 

xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2017-2022. 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/xqob2i  

Nguồn: Tuổi trẻ Bình Dương 

 

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

Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2022 

1. Xóa bỏ 4 tổng cục của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Nghị định số 68/2022 có hiệu lực từ ngày 1/11 quy định nhiệm vụ, chức 

năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bốn tổng 

cục không còn trong cơ cấu tổ chức mới của Bộ, gồm: Môi trường; Địa chất và 

Khoáng sản; Quản lý Đất đai; Biển và Hải đảo. Bộ này chỉ còn một Tổng cục là 

Khí tượng Thủy văn. 

Nhiều đơn vị cấp cục, vụ mới được thành lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. Cụ thể, Tổng cục Môi trường được tách ra, thành lập ba đơn vị gồm: 

Vụ Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường. 

Tổng cục Đất đai được tách thành Cục Đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển 

tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai. Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản được tách thành Cục Địa chất và Cục Khoáng sản Việt Nam. 

 

https://bom.so/xqob2i


Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được thay bằng Cục Biển và Hải đảo 

Việt Nam. Với cơ cấu tổ chức mới, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 27 đơn vị 

trực thuộc. 

2. Người làm việc trong ngành BHXH lương gấp 1,8 lần công chức thông 

thường 

Theo Quyết định 19/2022 của Thủ tướng, từ ngày 10/11, mức chi tiền lương 

đối với một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong 

ngành bảo hiểm sẽ cao gấp 1,8 lần tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức 

thông thường. 

Ba nhóm sẽ được điều chỉnh tiền lương gồm: Cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động làm việc tại đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; người 

làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc 

phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân; người lao động thực hiện chính sách 

bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động thương binh và xã hội. 

Số tiền này không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, áp dụng đến khi Chính phủ thực hiện 

chính sách cải cách tiền lương. 

Nhân viên Bảo hiểm xã hội TP Thủ Đức phát số thứ tự cho người dân  

xếp hàng vào làm thủ tục tháng 4/2022 

3. 11 lĩnh vực người quản lý không được lập doanh nghiệp khi thôi chức vụ 

Thông tư 60/2022 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 17/11 cấm lãnh đạo 

quản lý thuộc 11 lĩnh vực không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, 

điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã trong 1-2 năm sau khi thôi giữ chức vụ. 

Các lĩnh vực gồm: Kế toán, kiểm toán; chứng khoán và thị trường chứng 

khoán; bảo hiểm; hải quan; giá; thuế, phí, lệ phí và khoản thu khác của ngân sách 

Nhà nước; tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp; 



dự trữ quốc gia; quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước; quản lý Nhà nước 

về ngân sách; tài sản công. 

4. Tăng mức chi cho người cai nghiện bắt buộc 

Thông tư 62/2022 của Bộ Tài chính hiệu lực từ ngày 19/11 quy định việc 

quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước khi áp dụng biện 

pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. 

Theo đó, khi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người cai nghiện sẽ được ngân 

sách nhà nước đảm bảo tiền ăn, chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt 

cá nhân; chi phí gồm khám sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, dịch vụ kỹ thuật 

xét nghiệm y tế, tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và điều trị 

bệnh cơ hội khác (nếu có). 

Ngoài ra, người điều trị cai nghiện cũng được hưởng chế độ khám bệnh, chữa 

bệnh; học văn hóa (người từ 12 đến dưới 18 tuổi); phổ biến, giáo dục pháp luật 

theo chuyên đề; chi phí học nghề ngắn hạn. 

Ngân sách Nhà nước cũng chi trả tiền điện, nước sinh hoạt 100.000 

đồng/người cai nghiện bắt buộc/tháng (tăng 20.000 đồng với quy định cũ). Hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách, báo, xem truyền hình và hoạt 

động vui chơi giải trí khác ngoài thời gian học tập và lao động tối thiểu với mức 

100.000 đồng/người/năm (tăng 30.000 đồng). 

Người cai nghiện bắt buộc cũng được chi chế độ lao động, lao động trị liệu; 

chi phí mai táng nếu bị chết trong thời gian chấp hành quyết định tại cơ sở mà 

không có thân nhân hoặc thân nhân không đến nhận; hỗ trợ đưa người cai nghiện 

bắt buộc trở về địa phương nơi cư trú... 

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

Nguồn: VnExpress 

 

XI. CÁC ĐỊA CHỈ ĐỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

Khu Di tích cách mạng Vườn Trầu - Nơi thành lập Tiểu đoàn Phú Lợi 

Bia kỷ niệm Di tích cách mạng Vườn Trầu 

https://bom.so/YvokTS


Di tích cách mạng Vườn Trầu – Nơi thành lập Tiểu đoàn Phú Lợi được Ủy 

ban nhân dân tỉnh xếp hạng Di tích cấp Tỉnh theo Quyết định số 5327/QĐ-UBND, 

ngày 17 tháng 12 năm 2009.  

Để đánh dấu điểm mốc lịch sử vẻ vang đó, huyện Dầu Tiếng đã đầu tư xây 

dựng Bia kỷ niệm tại vị trí này. Đây là công trình văn hóa có ý nghĩa to lớn trong 

việc ghi nhớ những chiến công hiển hách, cũng như những hy sinh của các thế hệ 

cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh cho độc lập dân tộc, có ý nghĩa giáo dục truyền thống 

sâu sắc cho các thế hệ mai sau. 

Vị trí Khu Di tích cách mạng Vườn Trầu tại ấp Đồng Ba Ba, xã Long 

Hoà, cách UBND xã Long Hoà khoảng 5 km đi theo hướng xã Long Tân. 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/1Fo176  

Nguồn: Trang thông tin huyện Dầu Tiếng 

 

XII. GÓC KỸ NĂNG 

Những năng lực cần thiết của cán bộ thủ lĩnh Thanh niên  

trong giai đoạn hiện nay 

TNV - Cán bộ thủ lĩnh thanh 

niên là những người giữ vai trò rất dẫn 

dắt, định hướng thanh niên trong các 

phong trào, hoạt động. Chính vì vậy, 

họ phải là những người có phẩm chất, 

năng lực, uy tín đạo đức nhất định để 

xứng đáng trở thành tấm gương được 

thanh niên mến phục, noi theo... 

 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/Sb3aFR  

Nguồn: Thanh niên Việt 

XIII. THƯ GIẢN 

Trò chơi “Ô chữ bí mật” 

https://bom.so/1Fo176
https://bom.so/Sb3aFR


Dòng 
Từ (cụm tư) cần 

điền 
Nội dung gợi ý 

1 Cụm từ chỉ Không gian sinh sống, học tập,... của con người 

2 Cụm từ chỉ 
Loại tài nguyên thiên nhiên bao bọc xung quanh Trái 

Đất. 

3 
Cụm từ còn thiếu 

trong câu 

Môi trường bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng xấu đến .......... của 

con người. 

4 Cụm từ chỉ Loại tài nguyên thiên nhiên có khả năng di chuyển. 

5 Cụm từ chỉ Loại chất rắn mà môi trường tiếp nhận từ con người 

6 
Cụm từ còn thiếu 

trong câu 

Nếu con người có ý thức bảo vệ và khai thác tài nguyên 

thiên nhiên một cách hợp lí thì môi trường sẽ  ........ đến 

đời sống của con người. 

7 
Cụm từ còn thiếu 

trong câu 
........ không thể tồn tai tách rời môi trường. 

8 
Cụm từ còn thiếu 

trong câu 

Nếu không có ý thức sử dụng tiết kiệm thì nhiều tài 

nguyên thiên nhiên sẽ bi ........ 

9 Từ chỉ Loại tài nguyên được coi là lá phổi xanh của Trái Đất. 

 

  TỔ BIÊN TẬP TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


