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QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

Bộ Y tế đã ban hành văn bản số 1265/BYT-DP về việc phòng chống dịch 

COVID-19 đối với người nhập cảnh gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Bộ Y tế cho biết, số ca mắc mới COVID-19 theo ngày ở nước ta vẫn ở mức 

cao, Việt Nam đã ghi nhận biến chủng Omicron trong cộng đồng, tuy nhiên tỷ lệ 

tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ở nước ta đã đạt ở mức cao (là một trong 

những nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên thế giới), số ca bệnh nặng và tử 

vong do COVID-19 vẫn đang được kiểm soát tốt. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ quy định tạm 

thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Bộ Y tế 

(Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) 

hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người 

nhập cảnh Việt Nam như sau: 

Yêu cầu về phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh 

Đối với người nhập cảnh theo đường hàng không: phải có kết quả xét nghiệm 

âm tính với SARS-CoV-2 (trừ trẻ em dưới 2 tuổi) trước khi xuất cảnh trong vòng 

72 giờ nếu sử dụng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP hoặc trong vòng 24 giờ nếu 

sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên với virus SARS-CoV-2 

và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận. 

Đối với người nhập cảnh theo các đường khác (đường bộ, đường thủy, đường 

sắt: Phải có xét nghiệm như đối với nhập cảnh bằng đường hàng không. 

Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 như quy 

định nêu trên, phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ đầu 

(bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên 

với virus SARS-CoV-2) kể từ khi nhập cảnh. 

Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì được phép rời khỏi nơi lưu trú và thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế 

địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời. 

Đối với trẻ dưới 2 tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm SARS-CoV-2, chưa 

được tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc chưa từng nhiễm SARS-CoV-2 đều 

được nhập cảnh, tham gia các hoạt động ở ngoài nơi lưu trú cùng bố, mẹ, người 

thân. 

Phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh 

Người nhập cảnh phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh và sử dụng 

ứng dụng khai báo y tế (PC-COVID) trong thời gian lưu trú tại Việt Nam theo 

quy định. 

Tại cửa khẩu nếu có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 (sốt; ho; đau họng; 

chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; 

giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp...) 
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báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu để thực hiện các biện pháp y tế theo quy 

định. 

Theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng bệnh COVID-19 

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh: tự theo dõi sức khỏe, nếu có 

các triệu chứng nghi nhiễm SARS-CoV-2 ( sốt; ho; đau họng; chảy nước mũi, 

nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất 

khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp...) phải thông 

báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn, quản lý kịp thời; 

Thực hiện các biện pháp phòng bệnh: thường xuyên đeo khẩu trang, sát 

khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn. 

Đối với người chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước 

khi xuất cảnh: trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi lưu 

trú, hạn chế dừng, đỗ dọc đường; tránh tiếp xúc gần với người xung quanh. 

Bộ Y tế nêu rõ: Công văn này thay thế Công văn số 10688/BYT-MT ngày 

16/12/2021 của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập 

cảnh; Công văn 10943/BYT- MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào 

Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày); Quyết định 2553/QĐ-BYT ngày 

18/6/2020 của Bộ Y tế ban hành "Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế 

phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển 

phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường 

thủy và đường hàng không"; Công văn số 429/BYT-MT ngày 26/01/2022 về việc 

phòng, chống dịch đối với tổ bay trên các chuyến bay quốc tế. 

 

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN 

- Tiếp tục tuyên truyền công tác triển khai thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy 

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 hoá" theo tinh thần Kết luận số 

21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 58-

QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị 

nội bộ Đảng”, gắn với việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tăng cường học tập nền 

tảng tư tưởng, lý luận của Đảng. Đẩy mạnh các hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận 

trẻ các cấp, có hình thức tuyên truyền Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận 

diện và đấu tranh loại bỏ các thông tin xấu độc trên không gian mạng. 

- Tăng cường tuyên truyền công tác triển khai thực hiện Kết luận số 01-

KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

gắn với việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, 

đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh 
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chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và 04 tiêu chí xây 

dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Dương năm 2022. 

- Tiếp tục thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, tình cảm và 

thường xuyên định hướng cung cấp các thông tin kịp thời, chính xác cho cán bộ 

Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh thiếu niên về các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng 

- an ninh. 

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động, công trình thanh niên sâu rộng trong đoàn 

viên thanh thiếu nhi, tuyên truyền rộng rãi các dấu ấn nhiệm kỳ của Đoàn các cấp 

hướng đến chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh Bình 

Dương, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

- Tiếp tục triển khai nghị quyết và Chương trình hành động của Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh, các chương trình, Đề án cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng.  

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức lối sống, giáo dục pháp luật trong ĐVTN; tuyên truyền, triển khai thực hiện 

Luật Phòng, chống ma túy, Luật Thanh niên 2020, Chiến lược phát triển thanh 

niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, 

giai đoạn 2022 - 2030”, trọng tâm là tham mưu chính sách cho thanh niên.  

- Đặc biệt tiếp tục công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do Virus Covid-19 và các biến chủng mới gây ra, tuyên truyền và định 

hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, nhất là thanh niên công nhân; xây dựng 

lực lượng nòng cốt của Đoàn - Hội vững mạnh, kịp thời nắm bắt thông tin và phối 

hợp xử lý thông tin kịp thời. Xây dựng kế hoạch, chương trình thiết thực, phương 

án tổ chức các hoạt động phù hợp trước diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-

19. Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao ý thức, tinh thần phòng chống dịch 

bệnh trong các tầng lớp Nhân dân, không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm 

các quy định phòng, chống dịch bệnh, nhất là tại các địa điểm công cộng; truyền 

thông kiến thức y tế về phòng, chống dịch để mỗi cá nhân chủ động phòng ngừa, 

phát hiện, thông báo cơ quan chức năng, theo dõi và điều trị kịp thời; tránh làm 

lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Tăng cường thông tin về chiến dịch tiêm chủng 

bao phủ vắc-xin cho các đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng, gắn với tuyên truyền 

tạo dư luận xã hội tích cực về việc chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm vắc xin cho 

trẻ em từ 5 tuổi đến 11 tuổi theo chỉ đạo của Chính phủ, nhấn mạnh tính an toàn, 

hiệu quả về mặt y tế và hữu ích về mặt xã hội của việc tiêm vắc xin cho trẻ em, 

người già, người có bệnh lý nền, đối tượng có nguy cơ cao...  

- Tập trung tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ kỷ niệm trong tháng 4/2022: 

Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch), Kỷ niệm 47 năm Ngày giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và Quốc tế Lao 

động 01/5,… 
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- Tiếp tục tuyên truyền đến rộng rãi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi 

các Cuộc thi, chương trình do Đoàn - Hội - Đội tỉnh Bình Dương đang triển khai 

thực hiện như: Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương, Lịch sử Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương và 04 bài lý luận chính trị dành cho đoàn 

viên, Cuộc thi viết kỷ niệm Bình Dương 25 năm xây dựng và phát triển,… 

 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐOÀN 

Khoản 2, Điều 1. Điều lệ Đoàn quy định: “Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 

đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được tìm hiểu về Đoàn và 

tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, 

có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp vào Đoàn”. 

Quy trình hiện tại 

(Mục 1.3, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn) 

Bước 1: Chi đoàn, đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền giới thiệu về tổ chức 

Đoàn cho thanh niên, thông qua các loại hình tổ chức và các phương thức hoạt 

động của Đoàn, Hội. 

Bước 2: Chi đoàn, đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên. 

- Lập danh sách thanh niên tiên tiến. 

- Lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên. 

- Phân công đoàn viên giúp đỡ, dự kiến thời gian bồi dưỡng, thời gian tổ 

chức kết nạp. 

Bước 3: Chi đoàn, đoàn cơ sở bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện thanh, thiếu 

niên vào Đoàn 

- Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn, lựa chọn những thanh niên có đủ tiêu 

chuẩn xét kết nạp (nơi có điều kiện có thể cấp giấy chứng nhận đã học qua lớp 

bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn cho thanh, thiếu niên). 

- Ở những nơi không có điều kiện mở lớp tập trung thì có hình phù hợp để 

thanh niên học tập thức, nghiên cứu sau đó kiểm tra. 

Bước 4: Tiến hành các thủ tục và tổ chức kết nạp đoàn viên mới. 

- Chi đoàn hướng dẫn thanh niên tự khai lý lịch và viết đơn (theo mẫu sổ 

đoàn viên). 

- Hội nghị chi đoàn xét, báo cáo lên ban chấp hành đoàn cấp trên. 

- Ban chấp hành đoàn cấp trên ra quyết định chuẩn y kết nạp. 

- Chi đoàn tổ chức kết nạp đoàn viên mới, trao Huy hiệu Đoàn, Thẻ đoàn 

viên. 

- Hoàn chỉnh hồ sơ để quản lý đoàn viên, tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện để 

đoàn viên mới rèn luyện. 

* Đối với những nơi không có chi đoàn, ban chấp hành đoàn cơ sở hoặc chi 

đoàn cơ sở thực hiện quy trình công tác phát triển đoàn viên và quyết định kết nạp 

đoàn viên. 

Quy trình dự kiến tinh gọn 
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Bước 1: Giới thiệu về tổ chức Đoàn: Chi đoàn, đoàn cơ sở tổ chức tuyên 

truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh niên, thông qua các loại hình tổ chức và các 

phương thức hoạt động của Đoàn, Hội. 

Bước 2: Xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên 

Tháng 01 hằng năm, chi đoàn, đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn 

viên theo các nội dung cụ thể sau: 

- Lập danh sách thanh niên tiên tiến. 

- Lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên. 

- Phân công đoàn viên giúp đỡ, dự kiến thời gian bồi dưỡng, thời gian tổ 

chức kết nạp. 

Bước 3: Bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện thanh, thiếu niên vào Đoàn 

- Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn, lựa chọn những thanh niên có đủ tiêu 

chuẩn xét kết nạp (nơi có điều kiện có thể cấp giấy chứng nhận đã học qua lớp 

bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn cho thanh, thiếu niên). 

- Ở những nơi không có điều kiện mở lớp tập trung thì có hình thức phù hợp 

để thanh niên học tập, nghiên cứu sau đó kiểm tra. 

- Hằng năm Đoàn khối mở các lớp cảm tình Đoàn dành cho thanh niên tại 

các đơn vị khó khăn trong công tác tổ chức lớp. 

Bước 4: Tiến hành các thủ tục và tổ chức kết nạp đoàn viên mới 

- Chi đoàn hướng dẫn thanh niên tự khai lý lịch và viết đơn (theo mẫu sổ 

đoàn viên). 

- Hội nghị chi đoàn xét, báo cáo lên BCH đoàn cấp trên. 

- BCH đoàn cấp trên ra quyết định chuẩn y kết nạp (đồng thời đề nghị Đoàn 

cấp huyện ra quyết định cấp thẻ đoàn viên). 

- Chi đoàn tổ chức kết nạp đoàn viên mới, trao Huy hiệu Đoàn, Thẻ đoàn 

viên. 

- Hoàn chỉnh hồ sơ để quản lý đoàn viên, tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện để 

đoàn viên mới rèn luyện. 

Lưu ý:  

- Đối với những nơi không có chi đoàn, BCH đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ 

sở thực hiện quy trình công tác phát triển đoàn viên và quyết định kết nạp đoàn 

viên. 

- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên mới sau khi kết nạp 

thông qua các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động thực tiễn của Đoàn; 

tổ chức nghiên cứu, học tập các bài học lý luận chính trị; tổ chức đăng ký Chương 

trình rèn luyện đoàn viên; thông tin thường xuyên cho đoàn viên về tình hình kinh 

tế, chính trị của địa phương, đơn vị, thông tin thời sự trong nước và quốc tế;… 

- BCH chi đoàn giao nhiệm vụ cụ thể phù hợp với điều kiện và sở trường của 

từng đoàn viên, tạo môi trường để đoàn viên mới tiếp tục rèn luyện và phấn đấu 

(giao phụ trách phần việc thanh niên hoặc chuẩn bị một số nội dung sinh hoạt chi 

đoàn hàng tháng). 
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Biểu mẫu kèm theo: 

- Kịch bản Lễ kết nạp đoàn viên. 

- Báo cáo tóm tắt kết quả rèn luyện của đoàn viên được kết nạp. 

- Nghị quyết kết nạp đoàn viên. 

- Bài phát biểu của người giới thiệu đoàn viên. 

- Chương trình Lễ kết nạp đoàn viên. 

Truy cập link: https://drive.google.com/drive/folders/1lVyijhsyka-_q4r-

OAaQROGES3M18XCL?usp=sharing  

Mục 3.3. Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn quy định: “Mỗi đoàn viên TNCS 

Hồ Chí Minh đều có Sổ đoàn viên, Huy hiệu Đoàn và Thẻ đoàn viên. Hồ sơ đoàn 

viên: là Sổ đoàn viên theo mẫu do Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành. Sổ 

đoàn viên do Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở quản lý. Đối với các trường tương đương 

cấp huyện trong khối trường học, hồ sơ đoàn viên do Đoàn trường quản lý”. 

Quy trình hiện tại 

Đoàn viên được cấp Thẻ đoàn viên trong lễ kết nạp hoặc chậm nhất không 

quá 1 tháng kể từ ngày được kết nạp vào Đoàn. Việc cấp Thẻ đoàn viên do ban 

thường vụ đoàn cấp huyện quyết định. 

Quy trình dự kiến tinh gọn 

Bước 1: Hằng năm, căn cứ văn bản phân bổ chỉ tiêu của Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn, Đoàn Khối triển khai đăng ký mua sổ đoàn viên, thẻ đoàn viên đến 

các cơ sở Đoàn. Số lượng tương ứng không thấp hơn với số lượng chỉ tiêu phát 

triển đoàn viên mới. Hoàn thành trong tháng 12. 

Bước 2: Cơ sở Đoàn đăng ký số lượng về Ban Thường vụ Đoàn khối. Đoàn 

khối tổng hợp đăng ký về Tỉnh đoàn. 

Bước 3: Đoàn khối chuyển sổ đoàn viên và thẻ đoàn viên đến các cơ sở Đoàn. 

Sổ đoàn viên được cơ sở Đoàn quản lý theo quy định. Thẻ đoàn viên sau khi được 

điền thông tin và dán ảnh đoàn viên được chuyển về Đoàn khối kèm theo Tờ trình 

đề nghị cấp thẻ đoàn viên. 

Bước 4: Đoàn khối ban hành Quyết định cấp thẻ đoàn viên. 

Bước 5: Cơ sở Đoàn trao thẻ đoàn viên cho đoàn viên trong Lễ kết nạp Đoàn. 

 

SÁCH VỀ BÁC HỒ 

Gương sáng đảng viên làm theo lời Bác 

Nhằm tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh”, nhân rộng các điển hình tiên tiến làm theo gương Bác 

trong thực tế sinh động, đưa Cuộc vận động vào chiều sâu và mang lại hiệu quả 

thiết thực, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Gương sáng 

làm theo lời Bác. 

Cuốn sách giới thiệu những việc làm cụ thể của những cá nhân, tập thể được 

bình chọn từ cơ sở qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

Mỗi bài viết đều là những hình ảnh, những điển hình tiên tiến, đó là chân dung 

https://drive.google.com/drive/folders/1lVyijhsyka-_q4r-OAaQROGES3M18XCL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lVyijhsyka-_q4r-OAaQROGES3M18XCL?usp=sharing
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của những người Đảng viên, cán bộ mẫu mực, những người chiến sĩ, bộ đội hết 

lòng vì dân, vì nước, anh thương binh giàu lòng nhân ái, những nhà giáo có tấm 

lòng lương thiện, kiên trì nhẫn nại, hết lòng vì học sinh, …. Tất cả những con 

người ấy, tập thể ấy là những bông hoa đẹp, góp phần làm cho đất nước ta trở 

thành cả một rừng hoa đẹp. Mỗi bài viết, mỗi cách viết trong cuốn sách là mỗi 

chân dung một con người được hiện lên rất đỗi bình dị, họ xuất thân từ những 

hoàn cảnh khác nhau với những tính cách, cảnh đời khác nhau, họ là những người 

có chức danh, địa vị từ khắp các nơi trên đất nước, là những cán bộ, nhân viên 

cho đến những người dân bình thường, thậm chí là những người có hoàn cảnh rất 

khó khăn nhưng tựu trung ở họ đều là những họ như hiện thân của cái đẹp, của 

lòng nhân ái, của tinh thần quả cảm, của sự tận tụy, của những gì tốt đẹp nhất mà 

rất đỗi Hồ Chí Minh. 

Trên cơ sở những bài viết đó, mỗi độc giả có thể soi rọi lại bản thân mình, 

tự đề ra phương hướng, mục tiêu phấn đấu phải làm gì để tu dưỡng, rèn luyện bản 

thân, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về 

chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng Đảng trong sách, vững mạnh, củng cố niềm 

tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Link sách: https://bom.so/AUguje 

 

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG 

Giữ vững rường cột nước nhà 

Trong lúc đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) cả nước, với vai trò, vị thế là cánh 

tay đắc lực, đội dự bị tin cậy của Đảng, là rường cột của nước nhà, đang bước vào 

đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, thì các thế lực thù địch cũng nhân cơ hội 

này đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá... 

Giới trẻ nói chung, ĐVTN nói riêng vừa là mục tiêu, đối tượng, vừa là công 

cụ được các thế lực thù địch triệt để khai thác, lợi dụng, tập trung chống phá. Các 

chiến dịch tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch từ trước đến nay đều 

đặt giới trẻ ở vị trí trung tâm, trọng tâm. Mục tiêu của chúng là hủy hoại “cánh 

tay đắc lực của Đảng”, làm tan rã “đội dự bị tin cậy”, phá vỡ “rường cột” đất nước. 

Chúng muốn thanh niên Việt Nam bị mất phương hướng, bị kích động, quay lưng, 

phai nhạt lý tưởng của Đảng, đi theo con đường phản nước, hại dân...  

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” xuyên suốt ấy, chúng thường bám 

vào các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và diễn biến đời sống kinh tế, 

văn hóa, xã hội theo dòng thời sự chủ lưu để tạo cớ đào rộng, khoét sâu, ngụy tạo 

chứng cứ gây nhiễu thông tin, nội công ngoại kích, lèo lái dư luận theo ý đồ, kịch 

bản đã được vạch sẵn. Bám vào đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và kỷ niệm 91 năm truyền thống của Đoàn 

để đẩy mạnh chiến dịch công kích, xuyên tạc, chống phá là hoạt động nằm trong 

chuỗi chiến lược ấy. Bình tĩnh, sáng suốt nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn để có 
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phương án đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch là 

trách nhiệm, bổn phận trước hết của mỗi tổ chức đoàn, mỗi ĐVTN yêu nước. 

Trên thực tế, không ít bạn trẻ non kém bản lĩnh, nhẹ dạ cả tin, ăn phải thứ 

“bánh vẽ” ảo tưởng, đã tha hóa về nhân cách, trở thành công cụ đắc lực cho các 

thế lực thù địch lợi dụng. Có thể thấy, chiến lược, thủ đoạn của các  thế lực thù 

địch nhằm “tẩy não” giới trẻ Việt Nam đã và đang được điều chỉnh, thay đổi ngày 

càng tinh vi nhằm chuyển hóa tư tưởng, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến” ở thế hệ 

rường cột nước nhà. Thực tế đó đòi hỏi chúng ta phải luôn tỉnh táo, chú trọng các 

hình thức, giải pháp củng cố trận địa tư tưởng trong thanh niên, nhất là thanh niên 

giới trí thức và công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế 

xuất, giữ vững lực lượng rường cột nước nhà. 

Link chi tiết tại: https://bom.so/RG72YG 

 

THỜI SỰ 

1. Tin tức thế giới 

* Liên minh châu Âu đã chạm mức giới hạn do cuộc khủng hoảng ở 

Ukraine 

Chỉ chưa đầy 5 tuần lễ, EU đã phải tổ chức đến 3 cuộc họp thượng đỉnh. Tần 

suất gặp nhau dày đặc của các nhà lãnh đạo, chưa kể các cuộc điện đàm và các 

khuôn khổ trao đổi theo nhóm nhỏ giữa nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ 

các nước thành viên, cho thấy sức nóng mà cuộc khủng hoảng Ukraine đang phả 

sang khắp châu Âu. 

Nằm trong chuỗi hoạt động ngoại giao đặc biệt sôi nổi của lãnh đạo phương 

Tây, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) đã không thông qua được 

quyết định lớn nào, dù có sự hiện diện lần đầu tiên trong lịch sử của một tổng 

thống Mỹ.  

(Hình 1 – 4) 

 

* Nhà dịch tễ học Mỹ cảnh báo làn sóng lây nhiễm biến thể lai Deltacron 

Nghiên cứu ban đầu về biến thể lai Deltacron cho thấy đột biến mới nhất này 

có những đặc điểm nguy hiểm của Delta và Omicron, đó là có thể có độc lực rất 

mạnh và có khả năng lây nhiễm cao.  

Như tên gọi, Deltacron một biến thể kết hợp những yếu tố của cả biến thể 

Delta lẫn biến thể Omicron. Nó được cho là hình thành từ một bệnh nhân nhiễm 

cả hai biến thể Delta lẫn Omicron cùng một lúc. 

Mức độ nguy hiểm của biến thể này vẫn đang được nghiên cứu, đánh giá. 

Các nhà phân tích cho rằng về cơ bản nó giống như Delta nhưng có protein gai 

của Omicron, bộ phận mà virus bám vào tế bào con người. 

(Hình 5 – 10) 

 

2. Tin tức trong nước 

https://bom.so/RG72YG
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Sáng 26.3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi 

gặp mặt các gương mặt trẻ tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng năm 2021. 

Tại buổi gặp mặt các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ 

triển vọng năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đoàn Thanh niên: 

"Hãy trao cho mỗi thanh niên một bó đuốc, họ sẽ tìm ra lối đi". 

Tại buổi gặp mặt, các gương mặt trẻ đã báo cáo thành tích với Chủ tịch nước 

và bày tỏ mong muốn, khát vọng của mình trong phát triển bản thân và xây dựng 

quê hương, đất nước. 

Trong 25 năm qua, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã tôn 

vinh 250 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trên các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu 

khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh - khởi nghiệp, hoạt động xã hội, quản lý 

hành chính Nhà nước, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, văn hóa nghệ 

thuật. 

Chủ tịch nước mong các bạn trẻ hãy trân trọng, tự hào, ý thức trách nhiệm, 

trọng trách, sứ mệnh cao cả của mình, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; 

không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, không tự thỏa mãn, thực sự trở thành 

những hình mẫu tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam. 

(Hình 12 – 16) 

3. Tin tức trên địa bàn tỉnh: Bình Dương ra quân hưởng ứng chiến dịch 

Giờ trái đất 2022 (chiếu clip link 

https://www.youtube.com/watch?v=q7HtjOTkIsk)  

 

CÁC ĐỊA CHỈ ĐỎ 

Bình Dương với lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển đồng thời Bình 

Dương còn là tỉnh giàu truyền thống cách mạng với lịch sử đấu tranh vẻ vang qua 

hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Bình Dương ngày này 

có nhiều địa danh đã đi vào lịch sử với những chiến công vẻ vang, là niềm tự hào 

của quân dân cả nước. Đó là những địa điểm lưu giữ, bảo tồn chứng tích lịch sử, 

văn hóa đồng thời là điểm tham quan, giáo dục về truyền thống yêu nước, lịch sử 

đấu tranh giữ nước của cha ông cho thế hệ trẻ hôm nay. 

Điểm tin sinh hoạt chi đoàn tháng 4 này, chúng ta cùng đi tìm hiểu về một 

số địa chỉ đỏ sau đây nhé: 

1. Nhà tù Phú Lợi 

* Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia được công nhận ngày 10/07/1980. 

Nhà tù Phú Lợi được xây dựng vào năm 1957. Được mệnh danh là “Địa ngục trần 

gian”, nơi đây đã giam cầm và tra tấn các chiến sĩ cách mạng và những người yêu 

nước lúc bấy giờ, và tồn tại suốt tám năm (1957-1964). Đỉnh điểm tội ác của Mỹ 

- Diệm được đánh dấu bằng sự kiện đầu độc hàng ngàn tù nhân chính trị vào ngày 

01/12/1958. Khu di tích hiện nay gồm có các khu vực tham quan: Phòng trưng 

bày, Phòng chiếu phim, Khu nhà giam C, Phòng kỷ luật,… 

https://www.youtube.com/watch?v=q7HtjOTkIsk
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(chiếu đoạn  từ 5p10 – 6p10, 7p00 – 8ph00,10p30 tới hết, tua nhanh, cắt  từ clip 

https://www.youtube.com/watch?v=Yzzs4-BZ8eA) 

Địa chỉ: Đường Một Tháng Mười Hai, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một.  

 

2. Chùa Hội Khánh 

* Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia được công nhận ngày 07/01/1993. 

Chùa Hội Khánh được xây dựng vào năm 1741. Ngôi chùa hiện còn lưu giữ nhiều 

cổ vật có giá trị cao về mặt lịch sử, văn hóa, kiến trúc và tôn giáo. Trong những 

năm 1923 -1926, chùa Hội Khánh còn là nơi ẩn náu qui tụ các nhân sĩ: nhà nho, 

nhà sư yêu nước như: hoà thượng Từ Văn, Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Thân sinh 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh), cụ Tú Cúc. Chùa hiện sở hữu kỉ lục về Tượng Phật 

nhập Niết bàn trên mái chùa dài nhất Châu Á do tổ chức kỉ lục Châu Á công nhận 

vào tháng 5/2013.  

(Chiếu clip https://www.youtube.com/watch?v=reu-9YBJztk, tua nhanh phù hợp 

với độ dài lời dẫn) 

Địa chỉ: Số 35 đường chùa Hội Khánh, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một.  

 

3. Nhà cổ Trần Văn Hổ  

* Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia được công nhận ngày 07/01/1993. 

Nhà do ông Trần Văn Lân (thân sinh của ông Trần Văn Hổ) xây dựng. Ngôi nhà 

có kiến trúc dạng chữ Đinh. Ngôi nhà nguyên là một khu nhà lớn gồm: nhà chính, 

nhà phụ, khu chuồng ngựa…. Hiện chỉ còn lại một ngôi nhà chính, đây là ngôi 

nhà lớn của gia đình được dùng chủ yếu là để thờ cúng ở gian giữa. Nhà cổ ông 

Trần Văn Hổ có nhiều giá trị về mặt kiến trúc và trang trí kiến trúc, đặc biệt là hệ 

thống kết cấu kiến trúc bằng gỗ quý, chạm khắc nhiều đề tài nghệ thuật tinh xảo, 

nhiều thơ văn cổ mang tính điển chế.  

 (Chiếu đoạn từ 1p00 – 2p20, 13p30 – 17p45, tua nhanh, từ clip 

https://www.youtube.com/watch?v=S99QfK81vAI) 

Địa chỉ: Số 18 đường Bạch Đằng, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yzzs4-BZ8eA
https://www.youtube.com/watch?v=S99QfK81vAI

