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I. TRUYỀN THỐNG 
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1. Bài tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy 

Tệ nạn ma tuý đang là hiểm hoạ của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới; 

là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và 

lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả, tác hại do tệ nạn ma tuý gây ra ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự của đất nước. Phòng ngừa, 

ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma tuý là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ 

quan, tổ chức và của toàn xã hội. 

 
 

Tệ nạn ma tuý đang là hiểm hoạ của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới; 

là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và 

lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả, tác hại do tệ nạn ma tuý gây ra ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự của đất nước. Phòng ngừa, 

ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma tuý là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ 

quan, tổ chức và của toàn xã hội. 

Xem thêm tại: https://bom.so/ONJCoe  

 

2. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động 

Tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề “Chung tay chăm sóc, giáo 

dục, bảo vệ trẻ em” là bước khởi động cho những hoạt động khắc phục ảnh hưởng 

tiêu cực của đại dịch đến hàng triệu trẻ em. 

Tháng hành động vì trẻ em được phát động vào tháng Sáu hằng năm mở đầu 

những ngày Hè vui, bổ ích của trẻ em cả nước. Năm nay, các hoạt động của Tháng 

hành động vì trẻ em tập trung dành mọi quan tâm chăm lo cho trẻ em bị ảnh hưởng 

https://bom.so/ONJCoe
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bởi COVID-19, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em 

có cơ hội phát triển bình đẳng như bao trẻ em khác. 
 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động 

vì trẻ em và khai mạc hè năm 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 
 

Xem thêm tại: https://bom.so/Tftu0w  

 

3. Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày gia đình việt nam 28.6 

Ngày 4.5.2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

72/2001/QĐ-TTg về Ngày Gia đình Việt Nam. 

Quyết định nêu rõ: Lấy ngày 28.6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, 

nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã 

hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, 

bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 

trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Từ đó đến nay, mỗi khi tháng 6 về, khắp nơi trên cả nước lại rộn ràng các 

hoạt động, việc làm thiết thực, ý nghĩa để khơi dậy tình yêu thương, trách nhiệm 

bảo vệ tổ ấm; tôn vinh, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh 

gia đình - tế bào của xã hội. 

https://bom.so/Tftu0w
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Xem thêm tại: https://bom.so/i0fcfj  

 

II. PHÁP LUẬT 

1. Từ ngày 01/6/2022, cấp hộ chiếu phổ thông online trên toàn quốc 

Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030”, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng 

triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chíp điện 

tử) cho công dân trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an. 

Theo thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an, dịch vụ 

này sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01/6/2022. Trước đó, đã 

được triển khai thí điểm tại Hà Nội từ 15/5/2022. 

Như vậy, từ tháng 6 tới, người dân có thể đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công 

của Bộ Công an để đăng ký hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ chiếu qua 

bưu điện hoặc đến nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi có kết quả. 

Đồng thời, chính sách giảm lệ phí làm hộ chiếu cũng được áp dụng đến hết 

ngày 30/6/2022. 

 

2. Ngày 30/6/2022 là hạn cuối giảm lệ phí làm căn cước công dân gắn chip 

Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại 

dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 120/2021/TT-BTC, quyết định 

giảm hàng hàng loạt các loại phí, lệ phí. Trong đó, đáng chú ý phải kể đến việc 

giảm 50% lệ phí làm Căn cước công dân gắn chíp. 

https://bom.so/i0fcfj
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-120-2021-tt-btc-2021-quy-dinh-muc-thu-mot-so-khoan-phi-le-phi-nham-ho-tro-thao-go-kho-khan-cho-doi-tuong-chiu-anh-huong-boi-dich-covid-19-214779-d1.html
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Mức phí ưu đãi này chỉ được áp dụng đến hết ngày 30/6/2022. Sau ngày này, 

người dân đi làm Căn cước gắn chíp sẽ phải trả theo mức phí được quy định tại 

Thông tư số 59/2019/TT-BTC. Cụ thể: 
 

Trường hợp 
Mức phí đến 

hết 30/6/2022 

Mức phí từ 

01/7/2022 

Chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số/12 số sang 

thẻ Căn cước công dân 

15.000 

đồng/thẻ 

30.000 

đồng/thẻ 

Đổi thẻ Căn cước công dân bị hư hỏng không sử 

dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; 

đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê 

quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân 

có yêu cầu 

25.000 

đồng/thẻ 

50.000 

đồng/thẻ 

Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất, được trở 

lại quốc tịch Việt Nam 

35.000 

đồng/thẻ 

70.000 

đồng/thẻ 

 

Ngoài ra, ngày 30/6/2022 cũng là hạn cuối áp dụng chính sách giảm phí sử 

dụng đường bộ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm; lệ phí cấp hộ chiếu, giấy 

thông hành, 

 

3. Chỉ sử dụng hóa đơn điện tử đến hết 30/6/2022 

Theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông 

báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan 

thuế trước ngày 19/10/2020 thì vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn đó đến hết ngày 

30/6/2022. 

Thay vì sử dụng hóa đơn giấy, từ ngày 01/7/2022, các doanh nghiệp, tổ chức 

kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ phải chuyển sang sử dụng hóa đơn 

điện tử.  

Hiện nay, 63 tỉnh, thành trên cả nước đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. 

Mặc dù còn nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện nhưng việc áp dụng hóa 

đơn điện tử cũng cho thấy nhiều lợi ích như: 

- Giúp người sử dụng hóa đơn, người nhận hóa đơn tiết kiệm chi phí trong 

thực hiện thủ tục hành chính. 

- Giảm thiểu rủi ro trong quá trình sử dụng, tránh thất thoát, cháy hỏng hóa đơn. 

- Giúp doanh nghiệp đẩy mạnh áp dụng số hóa, cơ quan Nhà nước đẩy mạnh 

cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số… 

 

https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-59-2019-tt-btc-quy-dinh-le-phi-cap-can-cuoc-cong-dan-176606-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-123-2020-nd-cp-quy-dinh-ve-hoa-don-chung-tu-192667-d1.html
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4. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 

Theo Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT (có hiệu lực từ ngày 25/6/2022) hướng 

dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP, các doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng 

tạo sẽ được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước đối với các hoạt động sau: 

- Học viên của doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia đào tạo, huấn luyện chuyên 

sâu trong nước và nước ngoài được hỗ trợ bao gồm: Học phí, tài liệu, ăn, ở, đi lại 

(bao gồm vé máy bay). 

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử 

sẽ được hỗ trợ: 

+ Đối với sàn thương mại điện tử trong nước: Phí thanh toán, phí cố định và 

phí dịch vụ người bán phải trả cho sàn thương mại điện tử. 

+ Đối với sàn thương mại điện tử quốc tế: Phí tài khoản người bán, phí giới 

thiệu, phí hoàn thiện đơn hàng, phí lưu kho, chi phí đăng ký mã vạch sản phẩm, 

chi phí thiết kế và chụp ảnh sản phẩm, chi phí quảng cáo trên sàn thương mại điện tử. 

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp 

sáng tạo được hỗ trợ phí, lệ phí tham gia cuộc thi; ăn, ở tại nước sở tại; đi lại (bao 

gồm vé máy bay); vận chuyển tài liệu, sản phẩm, trang thiết bị phục vụ tham gia 

cuộc thi. 

 

5. Tăng thời gian học thực hành lái xe trên đường giao thông 

Nhằm giúp học viên được luyện tập lái xe trên đường trường nhiều hơn trong 

quá trình học, Thông tư 04/2022/TT-BGTVT đã điều chỉnh lại chương trình đào 

tạo lái xe ô tô các hạng B1, B2 và C. 

Theo sự phân bổ thời gian học thực hành lái xe trong chương trình đào tạo 

lái xe ô tô mới, thời gian học thực hành lái xe ô tô sẽ trên đường giao thông từ 

ngày 15/6/2022 sẽ có sự thay đổi như sau: 
 

Hạng lái xe 
Thời gian học thực hành trên đường giao thông 

Trước 15/6/2022 Từ 15/6/2022 

Hạng B1 (xe số tự động) 20 giờ 24 giờ 

Hạng B1 (xe số cơ khí) 

và hạng B2 
36 giờ 40 giờ 

Hạng C 45 giờ 48 giờ 

 

https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/thong-tu-06-2022-tt-bkhdt-221461-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-dinh-80-2021-nd-cp-208340-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-04-2022-tt-bgtvt-220234-d1.html
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Cùng với việc tăng số giờ học thực hành lái xe trên đường trường, Thông tư 

04 sẽ giảm tương ứng thời gian học thực hành trên sân tập lái để đảm bảo tổng số 

giờ học vẫn thực hiện như chương trình trước đây. 

 

III. 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" 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 

chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ” gắn với thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); gương điển hình các tập thể, cá nhân có 

nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác và 04 tiêu chí xây dựng giá trị hình 

mẫu thanh niên Bình Dương năm 2022. 

- Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, tình cảm của cán bộ Đoàn, 

đoàn viên thanh niên, định hướng cung cấp các thông tin kịp thời, chính xác cho cán 

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

phòng - an ninh; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước 

tháng 6/2022 và các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

- Tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn cấp huyện, Đại hội Đoàn tỉnh 

Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 20271; Tiếp tục tuyên truyền các hoạt 

động, công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực phục vụ cho địa 

phương, đơn vị hưởng ứng chào mừng Đại hội Đoàn các cấp; Tuyên truyền về 

các mô hình, cách làm sáng tạo, gương cán bộ Đoàn và các đoàn viên thanh thiếu 

nhi xuất sắc, có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

- Triển khai rộng rãi đến các cơ sở Đoàn Biểu trưng và Bài hát chính thức 

của Đại hội Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, vận động cán bộ Đoàn, đoàn viên 

thanh niên tại đơn vị chia sẻ lan toả chào mừng Đại hội. 

- Tập trung các tuyến tin bài về công tác phòng chống ma tuý hưởng ứng 

“Ngày toàn dân phòng chống ma tuý 26/6”2 nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn 

 
1 http://tuoitrebinhduong.vn/DocumentDetail.aspx?id=2435  
2 http://tuoitrebinhduong.vn/DocumentDetail.aspx?id=2434  

http://tuoitrebinhduong.vn/DocumentDetail.aspx?id=2435
http://tuoitrebinhduong.vn/DocumentDetail.aspx?id=2434
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viên thanh niên và người dân về hậu quả, tác hại của ma túy đối với đời sống xã 

hội, qua đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc tham gia 

phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững trật tự, an 

toàn xã hội và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. 

- Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” 3nhằm 

thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, 

phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện 

chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình, vận động 

nguồn lực cho trẻ em. 

- Tuyên truyền thông tin, cách thức phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết, đậu 

mùa khỉ, bệnh viêm gan lạ xuất hiện gần đây tại các quốc gia trên thế giới để đoàn 

viên thanh niên có những nhận định đúng và có cách thức phòng ngừa hiệu quả. 

- Tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm: Ngày Quốc tế thiếu nhi 

(01/6/1950); ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911); ngày Môi 

trường Thế giới (05/6/1972); Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua 

ái quốc (11/6/1948); 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 – 

11/6/2022); Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925); Ngày Hiến chương 

Liên hợp quốc (26/6/1945); Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6/2001); 

ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001). 

- 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: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với 01 chương trình và 04 

chiến dịch, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, Ngày 

Môi trường thế giới, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy,… 

 

IV. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG 

Tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa nhân dân ta đang xây dựng 

(TG) - Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập 

đến những vấn đề rất cơ bản của cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay. Một 

trong những vấn đề được Tổng Bí thư rất nhấn mạnh là chủ trương phát triển 

kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Điều này thể hiện rõ tính ưu 

việt về chế độ xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng. 

Về bản chất, phát triển kinh tế trong chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) luôn 

hướng đến và bao hàm sự tiến bộ, công bằng xã hội. Tiến bộ, công bằng xã hội 

không chỉ bị quy định bởi điều kiện, trình độ kinh tế mà nó còn là mục tiêu hướng 

đến, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm cho kinh tế phát triển lành 

mạnh. Tuy nhiên, đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, “không 

chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và 

 
3 https://drive.google.com/file/d/1xaAQu4e0_b9rEr16M6biLFfNCVgABcMq/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1xaAQu4e0_b9rEr16M6biLFfNCVgABcMq/view?usp=sharing
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công bằng xã hội, càng không “hy sinh” tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo 

tăng trưởng kinh tế đơn thuần”(1), ngay từ khi khởi đầu công cuộc đổi mới, Đảng 

ta đã chọn phương thức thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ngay trong từng bước, 

từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển. 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm 

nơi ở, làm việc của Người. (Ảnh: TTXVN) 

Link bài viết: https://bom.so/rPNPbK  

 

V. SÁCH VỀ BÁC HỒ 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Nga 

Để bạn đọc hiểu rõ hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tình cảm của Người 

với đất nước của Lê-nin, với nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày 

nay, cùng những tình cảm thắm thiết của nhân dân Nga dành cho Người, Nhà xuất 

bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí 

Minh với nước Nga do Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch biên soạn. 

Cuốn sách đã ghi lại những hoạt động của vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân 

Việt Nam, người bạn lớn và thân thiết của nhân dân Nga - Nguyễn Ái Quốc - Hồ 

Chí Minh- trong mối liên hệ gắn bó thủy chung của Người đối với đất nước và 

con người Xô-viết. Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Phần 1 - Biên niên sự kiện 

Hồ Chí Minh với nước Nga (1923 - 1969); Phần 2 - Người Nga viết về Hồ Chí 

Minh; Phần 3 - Những hồi ức cảm động. 

https://bom.so/rPNPbK
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Với hơn 300 trang sách, biên niên 

sự kiện, các bài viết của Người về nước 

Nga, những bài viết và hồi ký của những 

người Nga đã từng gặp và làm việc với 

Người được đăng tải trong cuốn sách 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với 

nước Nga đã ghi đậm trong tâm trí bạn 

đọc tình cảm thủy chung sâu sắc của 

Người với Lê-nin, với Cách mạng Tháng 

Mười, với nhân dân Nga theo đạo lý 

“uống nước nhớ nguồn”, và đặc biệt là đã 

ghi nhận tình cảm quý mến, kính trọng 

của nhân dân Nga đối với Người. 

Đọc cuốn sách, chắc chắn nội dung 

cuốn sách sẽ đáp ứng nhu cầu của độc giả 

trong nước cũng như nước ngoài khi tìm 

hiểu về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đây còn 

là nguồn tài liệu quý giá cho các nhà nghiên cứu, những ai quan tâm tới Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và nước Nga. 

Link sách: https://bom.so/tLXRRr  

 

VI. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐOÀN 

 
 

 

  

https://bom.so/tLXRRr
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VII. NHỮNG TIN TỨC THỜI SỰ NỔI BẬT TRÊN THẾ GIỚI, TRONG 

NƯỚC VÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

 

1. Tin tức thế giới:   

Những thông tin quan trọng về bệnh đậu mùa khỉ 

Đến thời điểm hiện nay, thế giới đã ghi nhận khoảng 300 ca mắc và nghi ngờ 

mắc bệnh đậu mùa khỉ. Hầu hết các trường hợp này ghi nhận ở châu Âu. Điều 

quan trọng nhất ngay lúc này là cần nâng cao nhận thức về bệnh đậu mùa khỉ ở 

những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất và cung cấp tư vấn về cách hạn chế 

sự tiếp tục lây lan giữa người với người. 
 

 

Đậu mùa khỉ là một bệnh do virus đậu mùa khỉ gây ra. Đây là bệnh lây nhiễm 

từ động vật sang người. Bệnh cũng có thể lây truyền giữa người với người. Bệnh 

đậu mùa khỉ thường thấy ở Trung Phi và Tây Phi nơi có nhiều rừng nhiệt đới và 

nơi các loài động vật có thể mang virus thường sinh sống. Người mắc bệnh đậu 

mùa khỉ thỉnh thoảng cũng được ghi nhận ở các nước khác ngoài Trung Phi và 

Tây Phi, sau khi di chuyển từ các khu vực có bệnh đậu mùa khỉ lưu hành. 

Xem thêm tại: https://bom.so/3XJ9Kn  

2. Tin tức trong nước:  

Thủ tướng dự Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc 

hè năm 2022 

Tối 31/5, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 

Chính dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Khai mạc hè năm 2022 với 

chủ đề: “Chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” nhằm vận động sự tham 

gia tích cực hơn nữa của các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, gia đình và 

cộng đồng vào việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. 

Chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Quỹ Nhi đồng Liên hợp 

https://bom.so/3XJ9Kn
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quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Buổi lễ có khoảng 1.200 đại biểu, 

trong đó có gần 700 trẻ em đại diện cho hơn 25 triệu trẻ em trong cả nước tham dự. 

 

 
Thủ tướng dự Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2022. 
 

Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta phải cùng nhau hành động để trẻ em là 

những người đầu tiên được hưởng thành quả phát triển KTXH của đất nước. 

Chúng ta quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu phát triển toàn diện về thể chất 

và tinh thần của trẻ em. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Vì lợi ích 10 năm 

trồng cây - Vì lợi ích trăm năm trồng người”. Gia đình, nhà trường, xã hội luôn 

thực hiện trách nhiệm với các cháu. Mỗi cháu sẽ là mầm non lan tỏa tình yêu 

thương, nhân ái, bản lĩnh, trí tuệ, lòng yêu nước, để đất nước Việt Nam ngày càng 

phát triển hùng cường và thịnh vượng”./ 

Xem thêm tại: https://bom.so/jkZJ7Q 

  

3. Tin tức trên địa bàn tỉnh:  

Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở đúng tiến độ 

Tính ngày 31/5, 457/457 cơ sở Đoàn của toàn tỉnh Bình Dương đã hoàn 

thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở đảm bảo tiến độ, đạt tỷ lệ 100%; 305/457 cơ sở 

Đoàn bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội, đạt tỷ lệ 66,7%. 

Công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở được Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn Bình Dương bám sát thực hiện theo Kế hoạch của Ban Bí thư Trung 

ương Đoàn và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ các huyện, 

thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Đảng uỷ các trường Đại học, cao đẳng. 
 

https://bom.so/jkZJ7Q
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Nhìn chung, công tác tổ chức Đại hội được các cơ sở Đoàn thực hiện nghiêm 

túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ theo Hướng dẫn số 66-

HD/TWĐTN-BTC ngày 01/11/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Hướng 

dẫn số 64-HD/TĐTN-TCKT ngày 21/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Quy 

trình tổ chức Đại hội đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, chặt chẽ, khoa học và 

trình tự.  

  

 

 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Thủ Dầu Một, khóa XII,  

nhiệm kỳ 2022 – 2027 

Xem thêm tại: https://bom.so/2olNN9  

 

VIII. CÁC ĐỊA CHỈ ĐỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

DÀNH CHO THANH THIẾU NHI 

1. Cầu Sông Bé 

 Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh được công nhận vào ngày 03/7/2012 

Cầu sông Bé nối liền 2 xã Phước Hòa và Vĩnh Hòa (Phú Giáo). Trong chiến tranh 

đây là con đường huyết mạch giao thông của ngụy quyền Sài Gòn. Cầu bị Mỹ 

đánh sập năm 1975, tại nơi đây đã diễn ra nhiều chiến công hào hùng của quân và 

dân Bình Dương. 

Địa chỉ: Xã Vĩnh Hòa và xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo. 

Điện thoại: (0274) 3 672 591 - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Giáo 

 

https://bom.so/2olNN9
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Hình ảnh về Cầu Sông Bé 

 

2. Di tích Dinh tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành 

 * Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh được công nhận ngày 09/7/2004. Dinh 

tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành trước đây được xây dựng theo Sắc lệnh 143 ngày 

22/10/1954 của chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. Đến năm 1961, sau chiến 

thắng Phước Thành vào đêm 17 rạng sáng 18/9, tỉnh lỵ Phước Thành bị xóa sổ 

khỏi bản đồ hành chính của chính quyền ngụy Sài Gòn. Năm 2001 đến năm 2004, 

Dinh tỉnh trưởng Phước Thành được tu sử làm trụ sở hành chính huyện. Từ năm 

2005, nơi đây trở thành nhà truyền thống của huyện Phú Giáo. 

Địa chỉ: Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo. 

Điện thoại: (0274) 3 672 591 - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Giáo 
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Hình ảnh Dinh tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành 

Nguồn: Trung tâm xúc tiến Du lịch Bình Dương 

 

IX. TRUYỆN CƯỜI - CÂU HỎI ĐỐ VUI 

1. Truyện cười: Làm gì trong giờ hành chính? 

 

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: 
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– 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! 

 

2. Câu hỏi đố vui: 

Ai cũng biết đỉnh núi Everest cao nhất thế giới, vậy trước khi đỉnh Everest 

được khám phá, đỉnh núi nào cao nhất thế giới? 

Đáp án: Everest. 

 

 
 


