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II. NGÀY TRUYỀN THỐNG 

1. Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế lao động 1/5 

Hàng năm, người lao động trên toàn thế giới lại cùng nhau kỷ niệm Ngày Quốc 

tế Lao động 1/5. Đây là 1 thời điểm lịch sử mang ý nghĩa trọng đại ở Việt Nam và 

thế giới. Ngày Quốc tế Lao động 1/5 biểu dương lực lượng lao động, đấu tranh cho 

hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội.  

Ngày Quốc tế Lao động hay ngày 1 tháng 5 là ngày lễ kỷ niệm và ngày hành 

động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động. 

Nguồn: Tuyengiao.vn 

Link nội dung: https://bom.so/1Zo9pg  

2. 63 Năm Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh 

Cách đây 63 năm, trước đòi hỏi của thực tiễn lịch sử, đường Trường Sơn - 

đường Hồ Chí Minh đã ra đời, từng bước được xây dựng, phát triển, góp phần đặc 

biệt quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Năm tháng 

trôi qua, nhưng quyết định mở đường Trường Sơn là một quyết định lịch sử, mang 

tầm chiến lược của Đảng, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý đối với sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. 

Trên thực tế, đường Trường Sơn xuất hiện từ trong cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp, tuy nhiên đó chỉ là những con đường mòn nhỏ hẹp, hình thức vận 

chuyển chủ yếu là gùi thồ đơn giản. Sang thời kỳ chống đế quốc Mỹ xâm lược, trước 

yêu cầu ngày càng cao của tiền tuyến miền nam, nếu chỉ dựa vào những con đường 

mòn nhỏ hẹp như vậy thì không thể vận chuyển đủ và kịp thời nhân lực, vật lực cho 

quân và dân miền nam đánh Mỹ; cho nên, việc khai thông, mở rộng hệ thống đường 

mòn Trường Sơn thật sự cấp thiết. Nhận thức rõ yêu cầu của thực tiễn lịch sử, tháng 

5-1959, Hội nghị T.Ư Đảng lần thứ 15 khẳng định: “Đây là một việc làm lớn, có ý 

nghĩa chiến lược, quan hệ trực tiếp đến sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất 

Tổ quốc” 

Nguồn: nhandan.vn 

Link nội dung: https://bom.so/54nS12  

 

3. Lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào cách mạng nước ta phát 

triển mạnh mẽ. Nơi nào có chi bộ Đảng và tổ chức Đoàn thì nơi đó có tổ chức Đội 

Thiếu nhi hoạt động giúp cách mạng. Trong phong trào công nông (1930-1931), tại 

các chi bộ ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình đã tập hợp được nhiều đội viên thiếu niên 

cách mạng sinh hoạt trong các đội Đồng Tử quân. Trong các đội Đồng Tử quân có 

những đội viên gan dạ nhạnh nhẹn được giao nhiệm vụ liên lạc, đưa thư từ, rải truyền 

đơn. Hai đội viên Trần Quốc Việt và Nguyễn Tư Năm đã có sáng kiến kẹp tờ truyền 

đơn vào tên tre, dùng cung bắn vào đồn lính ở Dương Liễu. Lợi dụng đêm tối, hai 

bạn nhỏ bò tới gần đồn rồi bắn truyền đơn vào, khiến cho tinh thần quân lính xôn 

https://bom.so/1Zo9pg
https://bom.so/54nS12
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xao, có tên đã bỏ về. Tại Thái Bình, có một đội viên tên là Ba, con nhà nghèo, đã 

theo người lớn đi đấu tranh chống thuế vào cuối năm 1930. Ba bị địch bắt, bị đánh 

đập dã man vẫn nhất quyết không khai. Lúc ở tù không sợ hãi, còn dùng que, dùng 

mảng gạch non thay phấn để học chữ. Về sau, bọn giặc phải thả Ba về. 

 

Trong phong trào Dân chủ (1936-1939), dưới sự lãnh đạo của Đoàn Thanh niên 

Dân chủ, nhiều tổ chức Hồng Nhi đoàn được thành lập ở một số tỉnh như Hà Đông, 

Nam Định, Hải Phòng....Nhiều đội viên hoạt động rất hăng hái trong các đội kịch, 

đội múa, đội ca nhạc, đội bóng... Tổ chức Đội Thiếu niên đã từng bước được hình 

thành. 

Nguồn:nhathieunhitphcm.vn 

Link nội dung: https://bom.so/wh4PQK  

 

4. Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là 

Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là 

Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19/5/1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên (nay là xã 

Kim Liên), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; mất ngày 02/9/1969 tại Hà Nội. 

Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên ở một địa 

phương có truyền thống anh dũng chống giặc ngoại xâm. Sống trong hoàn cảnh đất 

nước chìm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, thời niên thiếu và thanh niên của mình, 

Hồ Chí Minh đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh 

chống thực dân, Hồ Chí Minh sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước, 

đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. 

Nguồn: tulieuvankien.dangcongsan 

Link nội dung: https://bom.so/1rqTWeN  

 

5. Các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ 

Chí Minh 

- Tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 5 năm 2022 “Học tập suốt đời theo gương 

Bác” nhân kỷ niệm 132 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) 

- Tổ chức kể chuyện về các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác 

trong cuộc sống đời thường 

- Tổ chức Lễ giỗ tưởng niệm Ngày mất Bác Hồ (21/7 âm lịch) 

- Tổ chức sinh hoạt định kỳ cuốn sách về Bác Hồ; treo ảnh Bác nơi trang trọng 

trong gia đình và nơi làm việc; tuyên dương gương cán bộ Đoàn, thanh thiếu nhi tiêu 

biểu trong học tập và làm theo Bác tại các di tích lịch sử; tổ chức thi tìm hiểu về thân 

thế, cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; tặng sách thay hoa khơi nguồn tri 

https://bom.so/wh4PQK
https://bom.so/1rqTWeN
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thức; triển khai trong đoàn viên thanh niên mỗi ngày đọc lại, ghi chép lại một lời dạy 

của Bác 

 

III. CÁC CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 05/2022  

1. Từ 21/5/2022, được đăng ký xe máy tại công an xã 

Được đăng ký xe máy tại công an xã từ ngày 21/5/2022 là nội dung tại Thông 

tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu 

hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

Cụ thể, công an xã, phường, thị trấn: 

- Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc 

nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, 

của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình; 

- Tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe 

hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường 

trú tại địa phương. 

2. Tăng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên từ 19/5/2022 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ 

sung Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, 

sinh viên. 

Theo đó, tăng mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên lên 04 triệu 

đồng/tháng từ ngày 19/5/2022. 

Hiện nay, mức vay vốn tối đa đối với học sinh, sinh viên là 2,5 triệu đồng/tháng. 

Ngoài ra, Quyết định 05/2022/QĐ-TTg còn sửa đổi đối tượng cho vay vốn đối 

với học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng, 

cụ thể: 

- Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; 

- Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; (Quy định mới) 

- Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật. (Quy định mới) 

Quyết định 05/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 19/5/2022 

3. Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ 

Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ là nội dung được đề 

cập tại Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với 

quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục 

viên, xuất ngũ, thôi việc. 

Theo đó, từ ngày 01/01/2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức trợ cấp hằng 

tháng của tháng 12/2021. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-15-2022-TT-BCA-sua-doi-Thong-tu-43-2017-TT-BCA-45-2017-TT-BCA-68-2020-TT-BCA-510287.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-15-2022-TT-BCA-sua-doi-Thong-tu-43-2017-TT-BCA-45-2017-TT-BCA-68-2020-TT-BCA-510287.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-58-2020-tt-bca-cap-thu-hoi-dang-ky-bien-so-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-427243.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-05-2022-QD-TTg-sua-doi-Quyet-dinh-157-2007-QD-TTg-tin-dung-hoc-sinh-507751.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/quyet-dinh-157-2007-qd-ttg-tin-dung-hoc-sinh-sinh-vien-56252.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-05-2022-QD-TTg-sua-doi-Quyet-dinh-157-2007-QD-TTg-tin-dung-hoc-sinh-507751.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-05-2022-QD-TTg-sua-doi-Quyet-dinh-157-2007-QD-TTg-tin-dung-hoc-sinh-507751.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-22-2022-TT-BQP-dieu-chinh-tro-cap-hang-thang-doi-voi-quan-nhan-da-xuat-ngu-509278.aspx#:~:text=Ng%C3%A0y 02/4/2022,,, xu%E1%BA%A5t ng%C5%A9, th%C3%B4i vi%E1%BB%87c.
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- Mức trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng sau khi đã được điều chỉnh tăng 

thêm, cụ thể như sau: 

+ Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng/tháng; 

+ Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng/tháng; 

+ Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng/tháng; 

+ Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng/tháng; 

+ Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng/tháng. 

Thông tư 22/2022/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 16/5/2022. 

 

IV. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và đất nước quý I 

năm 2022, Bình Dương sau 25 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là sau những 

đúc kết của Hội thảo khoa học "Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương 1/4 thế kỷ: 

Thành tựu và phát triển" được tổ chức vào cuối tháng 4/2022. 

2. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ Đoàn, đoàn viên 

thanh niên về công tác phòng chống dịch Covid-19; việc thực hiện nghị quyết, chỉ 

thị của Đảng, pháp luật Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các quy 

định, các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc triển khai 

tiêm chủng vaccin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; kết quả công tác phòng 

chống dịch Covid-19 của các cấp, các ngành, các địa phương; tuyên truyền nâng cao 

nhận thức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên và nhân dân thực hiện nghiêm quy 

định về phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Quan tâm tuyên truyền công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội; nắm bắt kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm trong 

nước và của tỉnh; tăng cường nắm bắt các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng 

và Nhà nước của các thế lực thù địch, phản ánh kịp thời cho các cấp có thẩm quyền, 

phân tích, định hướng dư luận theo chủ trương, đường lối của Đảng; Tăng cường giáo 

dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên 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. 

4. Tập trung tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ Đoàn, đoàn viên 

thanh niên, triển khai nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền 

thực hiện Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XIII); Chuyên đề học 

tập Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 “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 chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. 

Tuyên truyền trong các cấp bộ Đoàn các hoạt động: Kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc 

tế lao động (01/5/1886-01/5/2022); kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên 

phủ (07/5/1954-07/5/2022); kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890-19/5/2022); Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-22-2022-TT-BQP-dieu-chinh-tro-cap-hang-thang-doi-voi-quan-nhan-da-xuat-ngu-509278.aspx#:~:text=Ng%C3%A0y 02/4/2022,,, xu%E1%BA%A5t ng%C5%A9, th%C3%B4i vi%E1%BB%87c.
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(19/5/1941-19/5/2022); Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong 

Hồ Chí Minh (15/5/1941). 

5. Nhân rộng và triển khai đồng loạt các mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh do Ban Thường 

vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo để các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện hiệu quả, lan tỏa và 

tạo hiệu ứng tốt trong toàn xã hội: tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 5 năm 2022 

“Học tập suốt đời theo gương Bác” nhân kỷ niệm 132 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), tổ chức kể chuyện về các gương điển hình trong học 

tập và làm theo Bác trong cuộc sống đời thường; các mô hình, cách làm hiệu quả, 

gương điển hình trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhân kỷ niệm 81 năm 

Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 

6. 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 lần thứ XI, Đại 

hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; Tổ chức các hoạt động góp ý 

văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc, Đại hội Đoàn cấp tỉnh trong các khối đối tượng; 

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.  

7. 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, Luật trẻ em năm 2016, Chương trình “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. 

8. Tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2022 và tuần Lễ thanh niên 

công nhân nhằm thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, vai trò của tổ chức 

Đoàn các cấp, các doanh nghiệp và toàn xã hội để chăm lo xây dựng giai cấp công 

nhân hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần 

chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên, thanh niên 

công nhân và lao động trẻ trên địa bàn tỉnh. 

 

V. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG 

Đấu tranh, đẩy lùi lối sống thực dụng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên 

Ở nước ta hiện nay, bên cạnh lối sống vì con người, vì cộng đồng xã hội được 

ví như những đóa hoa tỏa ngát hương thơm làm đẹp cho đời thì vẫn còn một bộ phận 

người có lối sống tiêu cực, gây hại cho cách mạng và xã hội, đó là lối sống thực dụng.  
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Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng chỉ rõ: “Nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định 

con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan 

điểm, đường lối của Đảng; sa sút về ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, 

thấy sai không dám đấu tranh; thậm chí còn phụ họa theo những nhận thức, quan 

điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn 

phận, chức trách được giao”. Yếu tố tác động, gây ra tính chất nguy hiểm trên đều 

có sự “góp mặt” của lối sống thực dụng đã và đang hiện hữu trong một bộ phận cán 

bộ, đảng viên. 

Bài viết sau đây sẽ làm rõ những nội dung nêu trên. Mời các bạn cùng tìm hiểu. 

Link bài viết: https://bom.so/19LP5C. 

 

  

https://bom.so/19LP5C
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VI. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐOÀN 
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VII. SÁCH BÁC HỒ 

Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân 

dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân 

tộc, danh nhân văn hóa thế giói. Với trí tuệ 

siêu việt và bản lĩnh cách mạng của mình, 

Bác Hồ đã tổ chức, lãnh đạo cách mạng 

Việt Nam giành được độc lập, tự do cho 

Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân Việt 

Nam. Bác đã để lại cho nhân dân ta những 

giá trị văn hóa mang đậm tính nhân văn, 

thấm đượm lòng nhân ái bao la, là tình 

nghĩa, là tinh thần hòa giải, đoàn kết, yêu 

thương "đồng bào"...  

Trong 5 di sản đã được công nhận là 

Bảo vật Quốc gia mà Người để lại cho dân 

tộc Việt Nam, "Bản Di chúc của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh" là tâm nguyện, tình cảm, ý 

chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự 

nghiệp cách mạng; là công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền; là 

tác phẩm bàn về xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, là phác thảo lý luận 

sự nghiệp đổi mói ở nước ta. Thực hiện di chúc của Người, đất nước ta đang tiến 

hành công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và đạt được nhiều thành tựu quan 

trọng. Nhân dân ta đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh.  

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất 

bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách "Hồ Chí Minh - Một cốt cách văn 

hóa Việt Nam" do PGS, TS. Lê Đình Cúc - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học 

xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) tổng hợp, biên soạn từ 

những bài viết của mình trong nhiều năm qua. Với tình cảm kính yêu Bác Hồ, tác 

giả tập trung nghiên cứu, giới thiệu một phân trong di sản văn hóa mà Người đê’ lại 

cho dân tộc ta, đất nước ta, đặc biệt là những giá trị thiêng liêng toát lên từ bản Di 

chúc lịch sử. 

Link sách: https://bom.so/nVHsmX 

 

VIII. THỜI SỰ 

1. Tin tức thế giới:  Ngoại trưởng Nga nói gì về nguy cơ xảy ra Thế chiến 3? 

Chiếu clip từ link: https://www.youtube.com/watch?v=Xxl7TWzrMJk  

2. Tin tức trong nước: Công binh Việt Nam lần đầu làm nhiệm vụ gìn giữ hòa 

bình Liên Hiệp Quốc. 

https://bom.so/nVHsmX
https://www.youtube.com/watch?v=Xxl7TWzrMJk
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(Chiếu clip từ link https://www.youtube.com/watch?v=0d7yuWlH9cU ) 

3. Tin tức trên địa bàn tỉnh:  

3.1 Bình Dương: Sôi nổi Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách 

mạng lần thứ XIII, năm 2022. 

Link nội dung: https://bom.so/5BB7vI  

3.2 Bình Dương: Sôi nổi vòng thi bán kết và chung kết Cuộc thi tìm hiểu 

Lịch sử Đảng bộ tỉnh, Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 04 bài học lý luận 

chính trị dành cho đoàn viên 

Link nội dung: https://bom.so/VjnpmK  

3.3 Bình Dương: Sôi nổi tổ chức Chương trình phát động Ngày hội Mỗi 

thanh niên một cuốn sách làm bạn năm 2022 

Link nội dung: https://by.com.vn/GIDMsR  

3.4 Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Bình Dương lần thứ 

VII, năm 2022 

Link nội dung: https://bom.so/xxOmaG  

3.5 Bình Dương: Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 47 

năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) 

Link nội dung: https://by.com.vn/od241U  

 

IX. CÁC ĐỊA CHỈ ĐỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

Các bạn đoàn viên, thanh niên thân mến, vào điểm tin sinh hoạt chi đoàn tháng 

4, chúng ta đã được nghe giới thiệu về các khu du tích, địa chỉ đỏ trên địa bàn thành 

phố Thủ Dầu Một đó là Nhà tù Phú Lợi, Chùa Hội Khánh, Nhà cổ Trần Văn Hổ rồi, 

tháng 5 này chúng ta cùng đi tìm hiểu về một số địa chỉ đỏ trên địa bàn thị xã Bến 

Cát nhé: 

1. Bót Cầu Định 

https://bom.so/5BB7vI
https://bom.so/VjnpmK
https://by.com.vn/GIDMsR
https://bom.so/xxOmaG
https://by.com.vn/od241U
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Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh được công nhận vào ngày 26/6/2004. 

Bót Cầu Định là một trong những bót điển hình, có vị trí quan trọng chốt giữ 

Quốc lộ 13 và cửa ngõ phía Bắc của Tỉnh. Thực dân Pháp xây dựng bót Cầu Định 

vào tháng 4/1946 nhằm thực hiện chính sách khủng bố, đàn áp, bắn giết đồng bào ta. 

Quân dân ta đã nhiều lần tấn  vào Bót Cầu Định. Đêm 31/5, rạng sáng ngày 01/6/1954 

Bót Cầu Định đã bị tiêu diệt, xóa sổ đại đội Com – măng – đô 752 của Pháp. 

Địa chỉ: P.Tân Định, TX. Bến Cát. 

Điện thoại: (0274) 3 564 683 - Phòng Văn hóa và Thông tin TX. Bến Cát. 

 

2. Chùa tổ Long Hưng (Tổ Đỉa) 

 

 Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh được công nhận vào ngày 04/7/2005. Chùa 

được dân làng tạo dựng vào năm 1764, tuy nhiên do chiến tranh tàn phá, chùa đã 

được sửa chữa và trùng tu nhiều lần. Trong thời kháng chiến chống thực dân Pháp 

và đế quốc Mỹ, chùa là cơ sở hoạt động cách mạng của chiến sĩ và nhân dân địa 

phương. Hiện chùa còn lưu giữ Đại hồng chung khá lớn, đặc biệt chùa còn bảo tồn 

được một số phần mộ cổ. 

Địa chỉ: P. Tân Định, TX. Bến Cát. 

Điện thoại: (0274) 3 564 683 - Phòng Văn hóa và Thông tin TX. Bến Cát 
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3. Địa đạo Tây Nam Bến Cát (Tam Giác Sắt) 

 

 Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia được công nhận ngày 18/3/1996. Địa 

đạo Tây Nam Bến Cát (Tam giác sắt) xưa nằm trên vùng đất 3 xã: An Điền, An Tây, 

Phú An. Địa đạo có vai trò đặc biệt quan trọng trong hai cuộc kháng chiến, nhất là 

trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Khu di tích hiện nay có diện tích khoảng 27 ha, 

gồm các hạng mục công trình như: nhà tưởng niệm, đài vọng cảnh, mô hình địa đạo, 

nhà trưng bày, khu tượng đài trung tâm, khu cây xanh, vườn hoa,.. 

Địa chỉ: Xã An Tây, TX. Bến Cát. 

Điện thoại: (0274) 3 841 606 – Bảo tàng tỉnh Bình Dương. 

 

X. GÓC THƯ GIÃN 

1.Truyện vui: Đúng yêu cầu 

công việc 

Sau một tuần thử việc, giám 

đốc gọi Tèo vào phòng làm việc, 

ông ta quăng lên bàn một tập hồ sơ 

và nói trong giận dữ: 

- Lúc phỏng vấn xin việc, cậu 

bảo với tôi rằng cậu đã tốt nghiệp 

loại xuất sắc và có 5 năm kinh 

nghiệm làm việc trong lĩnh vực 

này. Vậy mà theo thông tin tôi điều 
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tra được thì cậu vẫn còn chưa tốt nghiệp do đang nợ môn, và đây là công việc đầu 

tiên cậu có. Cậu giải thích đi! 

Tèo nhún vai thản nhiên đáp: 

- Tôi thấy tôi đạt đúng yêu cầu tuyển dụng của công ty đấy chứ! 

Giám đốc tức giận: 

- Cậu nói vậy là sao? 

- Không phải yêu cầu công việc của công ty là cần những người có trí tưởng 

tượng phong phú sao? 

- !!! 

2. PHỎNG VẤN XIN VIỆC 

 

Trong một buổi phỏng vấn xin việc, sau khi đã xem xét kỹ hồ sơ, nhà tuyển 

dụng hỏi Tý: 

- Cô có kỹ năng nào đặc biệt muốn giới thiệu không? 

Tý hồ hởi đáp: 

- Dạ thưa, tôi có khả năng viết lách khá tốt. Năm ngoái tôi đã có hai truyện ngắn 

được xuất bản bởi một nhà xuất bản nổi tiếng và hiện giờ tôi đang hoàn thành cuốn 

tiểu thuyết đầu tay. 

Người tuyển dụng đáp: 

- Rất ấn tượng đấy. Nhưng có lẽ kỹ năng đó không áp dụng được trong giờ hành 

chính. 

Tý trả lời với vẻ hào hứng: 

- Có lẽ ngài sẽ không tin được là tất cả những tác phẩm ấy tôi đều hoàn thành 

trong giờ làm việc của công ty cũ cả đấy! 

Nguồn: truyencuoihaynhat.com 
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TỔ BIÊN TẬP TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN 

 

- Tổ trưởng: Đ/c Trần Thị Diễm Trinh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội 

Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương 

- Tổ phó: Đ/c Phạm Quang Trí – UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn 

- Thành viên: 

+ Đ/c Nguyễn Thị Minh Hằng – UV.BTV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn 

+ Đ/c Trương Thị Hoàng Lan – UV.BCH, Chuyên viên Văn phòng Tỉnh Đoàn 

+ Đ/c Nguyễn Tùng Lâm – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn 

+ Đ/c Lâm Thái Nguyên – Chuyên viên Văn phòng Tỉnh Đoàn 

+ Đ/c Phạm Thị Ngọc – Chuyên viên Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh Đoàn 

+ Đ/c Nguyễn Thị Kiều Diễm - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn 

+ Đ/c Lê Thị Trang – Chuyên viên Ban Phong trào Tỉnh Đoàn 

+ Đ/c Nguyễn Minh Trí - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn 
 

Thông tin cần trao đổi vui lòng liên hệ:  

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn (số điện thoại: 0274 3824 607) hoặc đồng chí Phạm 

Quang Trí – Tổ phó Tổ biên tập tài liệu sinh hoạt chi Đoàn trên Trang điện tử tổng 

hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương (số điện thoại: 0935 751 838) 

 

 


	1. Từ 21/5/2022, được đăng ký xe máy tại công an xã
	2. Tăng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên từ 19/5/2022
	3. Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ

