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I. TRUYỀN THỐNG
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II. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN
- Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và đất nước tháng 6/2022 và 6

tháng đầu năm 2022, định hướng 6 tháng cuối năm 2022.
- Tiếp tục tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các quy định, các văn bản chỉ đạo

của Trung ương, Bộ Y tế, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19;
việc triển khai tiêm chủng vắc xin Covid – 19 cho trẻ từ 5 dưới 12 tuổi, tiêm mũi
4; kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19; nâng cao nhận thức cho cán bộ,
đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

- 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
và 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.

- Tuyên truyền, triển khai một số văn bản mới từ Tỉnh đến Trung ương:
Nghị quyết số 05/NQ/TU, ngày 19/5/2022 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về
chuyển đối số tỉnh Bình Dương đến năm 2022, định hướng đến năm 2030; Nghị
định số 3/2022/NĐ-CP, ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối
thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

- Tuyên truyền sâu rộng các bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Ban
Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là bài viết: “Một số
vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam”.

- Tập trung tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ Đoàn, đoàn
viên thanh niên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là triển khai nghiêm túc việc
nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung của Hội nghị Trung
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ương 5 (khóa XIII), Kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, các Luật mới
được Quốc hội thông qua tại kỳ họp.

- 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, Đội, 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, tập trung công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, đảm bảo hoàn
thành tiến độ Đại hội Đoàn cấp huyện trong tháng 7/2022, hướng đến chào
mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tỉnh Bình Dương, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 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, 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, Kế hoạch số 2064/KH-UBND, ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1895-QĐ-TTg ngày 11/1//2021 của
Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng đạo đức
cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên,
thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm: 107 năm Ngày sinh Tổng Bí
thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2022); 75 năm Ngày Thương binh -
Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) và các hoạt động các hoạt động “Tuổi trẻ Bình
Dương - Viết tiếp câu chuyện hòa bình” nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ
nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu
tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kỷ niệm 60 năm Ngày
truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-27/7/2022),…

- Tiếp tục tuyên truyền đến rộng rãi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi
các Cuộc thi, chương trình do Đoàn - Hội - Đội Trung ương, Bình Dương đang
triển khai thực hiện như: Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Dân vận Đảng bộ tỉnh Bình
Dương”, giai đoạn 1930-2020 do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức, tuyên truyền
những dấu ấn, hoạt động của thanh niên Bình Dương trong Chiến dịch thanh
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niên tình nguyện hè gồm Chương trình tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Mùa hè
xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng.
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III. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐOÀN
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IV. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Nhận diện, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm
sai trái, thù địch trong tình hình mới

(TG) - Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của
Đảng, đặc biệt là “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử” sau hơn 35 năm
đổi mới đất nước là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố. Song yếu tố giữ vai trò
quyết định hàng đầu là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối chính trị
độc lập, tự chủ, luôn kiên định, lý tưởng mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa
xã hội, trung thành, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp
với nguyện vọng của nhân dân.

Ảnh minh hoạ

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những biến động to lớn,
diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ tư đang phát triển mạnh mẽ, tác động đến mọi lĩnh vực và mọi quốc gia, dân
tộc. Triệt để lợi dụng xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
và sự bùng nổ của internet - mạng xã hội và những khó khăn, thách thức của đất
nước ta, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội phản động ráo riết, đẩy mạnh
hoạt động chống Đảng và Nhà nước ta.

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khẳng định:
“Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả
các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của
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công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn
Đảng, toàn quân, toàn dân...”.

Nguồn: tuyengiao.vn
Link bài viết: https://bom.so/YUEUEj

V. SÁCH VỀ BÁC HỒ

Di chúc Bác Hồ mãi là ánh sáng soi đường cho dân tộc Việt Nam

Nội dung cuốn sách “Di chúc Bác Hồ mãi là ánh sáng soi đường cho dân
tộc Việt Nam” là những bài viết gắn liền với thực tiễn đất nước; với việc xây
dựng Đảng; việc học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên,…
được các lãnh đạo cấp cao trong Đảng, các nghiên cứu phân tích, cụ thể hóa để
người đọc có thể hiểu sâu sắc rõ ràng hơn những điều Bác muốn gửi gắm lại cho
các thế hệ mai sau.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc.

Nguồn: hochiminh.vn
Link sách: https://bom.so/J058w5

https://bom.so/YUEUEj
https://bom.so/J058w5
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VI. THEO DÒNG LỊCH SỬ

1. Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7

Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 là ngày Lễ kỷ niệm được tổ chức hàng năm
nhằm tri ân, tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh,
những người có công đã cống hiến cuộc đời và một phần xương máu cho sự
nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xin trân trọng giới thiệu Phóng sự truyền thống Ngày Thương binh Liệt sĩ!

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=qqlZ2n2bw00

2. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh Đông Dương 1954

Hiệp định Genève 1954 (tiếng Việt: Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954) là
hiệp định đình chiến được ký kết tại thành phố Genève, Thụy Sĩ nhằm khôi phục
hòa bình ở Đông Dương. Hiệp định dẫn đến chấm dứt sự hiện diện của quân đội
Pháp trên bán đảo Đông Dương và chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp
tại Đông Dương.

Xin trân trọng giới thiệu Phóng Ngày này năm xưa: Hiệp định Giơ-ne-vơ
về chấm dứt chiến tranh Đông Dương 1954!

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=q7g9toqMNwg

3. Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021): Ngược
dòng lịch sử

Ngày 28/7/1929, tổ chức Công đoàn Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước
ngoặt quan trọng đối với quá trình đấu tranh, phát triển của phong trào công
nhân Việt Nam; là hạt nhân vận động, tập hợp giai cấp công nhân đi dưới ngọn
cờ cách mạng vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Link bài viết: https://bom.so/ZDHSiY

VII. NHỮNG TIN TỨC THỜI SỰ NỔI BẬT TRÊN THẾ GIỚI,
TRONG NƯỚC VÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Tin tức thế giới

Trung Quốc tìm ra cách lập trình lại tế bào gốc để tạo sự sống

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Thanh Hoa công bố nghiên cứu về đột phá mới
trong nghiên cứu tế bào gốc, hứa hẹn mang lại vô số ứng dụng.

https://www.youtube.com/watch?v=qqlZ2n2bw00
https://www.youtube.com/watch?v=q7g9toqMNwg
http://camtan.camthuy.thanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/tin-van-hoa-the-thao/ngay-thanh-lap-cong-doan-viet-nam-28-7-1929-28-7-2021-nguoc-dong-lich-su.html
http://camtan.camthuy.thanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/tin-van-hoa-the-thao/ngay-thanh-lap-cong-doan-viet-nam-28-7-1929-28-7-2021-nguoc-dong-lich-su.html
https://bom.so/ZDHSiY%20
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Một nhóm chuyên gia Trung Quốc đã tìm cách biến tế bào đa năng
thành tế bào toàn năng

Trong nghiên cứu về tế bào chuột đăng trên chuyên san Nature, các nhà nghiên
cứu tại Đại học Thanh Hoa cho biết tế bào gốc có thể tạo sự sống mà không cần các
tế bào sinh sản.

Trong nghiên cứu, các chuyên gia biến đổi tế bào gốc đa năng của chuột
thành tế bào gốc toàn năng. Tế bào gốc toàn năng là các tế bào phôi trong giai
đoạn phân chia thứ nhất và thứ 2 của quá trình thụ tinh.

Chúng có thể phát triển thành mọi loại tế bào trong cơ thể, bao gồm các tế bào
ngoại phôi. Các tế bào đa năng phát triển ở một giai đoạn sau và không hình thành
tế bào ngoại phôi.

Trong nghiên cứu, các chuyên gia chọn lọc và theo dõi hàng ngàn mối liên
kết phân tử và sau cùng xác định được 3 phân tử nhỏ có thể chuyển các tế bào
đa năng của chuột thành tế bào toàn năng.

Họ nuôi cấy những tế bào đa năng đó và đã thành công tạo ra các tế bào
toàn năng. Sau khi đưa vào giai đoạn sớm của phôi trong chuột, họ nhận thấy
rằng những tế bào đó có khả năng phát triển thành mọi loại tế bào trong mô phôi
và ngoại phôi.

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc tạo tế bào toàn năng từ những tế bào
không phải tế bào mầm thể hiện khả năng tạo ra và hiểu thêm về sự sống. Ông

https://thanhnien.vn/trung-quoc/
https://thanhnien.vn/cay-thanh-cong-gan-nguoi-vao-chuot-post961511.html
https://thanhnien.vn/trung-quoc-thu-nghiem-thanh-cong-dong-co-phan-luc-moi-post1424547.html
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Đinh cho biết công việc chính của nhóm nghiên cứu là có những phát hiện trong
khuôn khổ các quy định hiện tại, trong khi đặt nền tảng cho các thế hệ tương lai

Nguồn: thanhnien.vn

2. Tin tức trong nước

Biến thể phụ BA.5 của Omicron xâm nhập vào Việt Nam
nguy hiểm thế nào?

Biến thể phụ BA.5 của Omicron vừa xâm nhập vào Việt Nam được cho là
lây lan nhanh hơn, nhưng chưa rõ có gây bệnh nặng hơn hay không. Tuy nhiên,
một điểm khiến nhiều người quan tâm là BA.5 có thể gây bệnh ở người từng
nhiễm các biến thể Omicron trước đó.

Biến thể phụ của Omicron là BA.5 và BA.4 tiếp tục có xu hướng tăng lên
trên toàn cầu, đã được phát hiện ở lần lượt 62 và 58 quốc gia

GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết biến thể phụ
BA.5 của Omicron đã xâm nhập vào Việt Nam. Ảnh: Trần Minh

Tại nước ta, hiện biến thể phụ BA.2 chiếm chủ yếu với biểu hiện lâm sàng
nhẹ. Tuy nhiên, biến thể phụ mới xâm nhập BA.5 có thể có nguy cơ lấn át biến
thể cũ. “Đến nay một số nước ở Châu Âu và Mỹ đã xuất hiện biến thể phụ BA.4,
BA.5 và bắt đầu có sự gia tăng về số mắc”- GS.TS Phan Trọng Lân nhấn mạnh.
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Về tính lây lan của 2 biến thể phụ BA.4 và BA.5, hiện nay thế giới vẫn
đang tiếp tục các đánh giá. Tuy nhiên, một số đánh giá nhỏ lẻ ban đầu cho thấy
hai biến thể phụ này lây lan nhanh hơn biến thể BA.1 và BA.2.

Đến nay một số nước ở Châu Âu và Mỹ đã xuất hiện biến thể phụ BA.4, BA.5 của
Omicron và bắt đầu có sự gia tăng về số ca mắc COVID-19

PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược
TP.HCM, cho rằng biến thể phụ BA.5 thuộc biến thể Omicron, đo đó, chúng có
một số đặc điểm tương tự các biến thể phụ khác của Omicron là có khả năng lây
lan cao. Tuy nhiên, khả năng để BA.5 làm tăng số người mắc phải nhập viện và
tử vong là ít hơn nhiều so với biến chủng Delta. Nhưng một điểm khiến nhiều
người quan tâm là biến thể phụ BA.5 có thể gây bệnh ở người từng nhiễm các
biến thể Omicron trước đó.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng cũng dự đoán BA.5 xuất hiện ở Việt Nam sẽ
làm tăng số ca mắc COVID-19 và tạo ra một làn sóng dịch nhưng chưa phải là
bùng phát dịch. Làn sóng dịch này cũng sẽ nhỏ hơn so với làn sóng dịch trước
đây. Do đó, người dân cần cảnh giác nhưng không nên quá lo lắng với biến thể
phụ này.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn

https://suckhoedoisong.vn/sang-29-6-ca-covid-19-tang-f0-nang-tang-theo-beo-vung-co-gay-nguoi-phu-nu-mac-benh-hiem-gap-169220629002217967.htm
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Tin tức giáo dục đặc biệt 30.6: Lưu ý gì khi biết điểm chuẩn đại học?

Nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển
sớm. Tuy nhiên, cho dù đủ điểm, thí sinh vẫn chưa chắc trúng tuyển.

Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Hôm nay nhiều
trường đại học công bố điểm thi theo phương thức này. N.T

Hiện tại, nhiều trường đại học phía Nam đã công bố điểm chuẩn trúng
tuyển các phương thức xét tuyển sớm theo quy chế tuyển sinh. Theo phân tích
của chuyên gia các trường, điểm chuẩn các phương thức này năm nay nhiều biến
động. Phần lớn các nhóm ngành liên quan đến máy tính, kỹ thuật, công nghệ
điểm chuẩn đều tăng.

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng trong tuyển sinh vào đại học năm nay là khi
biết điểm chuẩn các phương thức này chưa hẳn thí sinh đã hoàn toàn trúng tuyển.
Thí sinh còn phải thực hiện những bước tiếp theo trong quy trình xét
tuyển chung của Bộ GD-ĐT và yêu cầu riêng từng trường.

Nguồn: thanhnien.vn

3. Tin tức trên địa bàn tỉnh

Bình Dương xúc tiến hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất
lượng cao tại bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức

Sáng 23-6, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Hoàng
Thao – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp Đoàn Bộ Khoa học và Nghệ

https://thanhnien.vn/them-2-truong-dai-hoc-cong-bo-diem-chuan-trung-tuyen-phuong-thuc-tuyen-sinh-rieng-post1473167.html
https://thanhnien.vn/them-2-truong-dai-hoc-cong-bo-diem-chuan-trung-tuyen-phuong-thuc-tuyen-sinh-rieng-post1473167.html
https://thanhnien.vn/giao-duc/tuyen-sinh/2021/
https://thanhnien.vn/khi-nao-cac-truong-dai-hoc-cong-bo-ket-qua-trung-tuyen-chinh-thuc-post1470388.html
https://thanhnien.vn/khi-nao-cac-truong-dai-hoc-cong-bo-ket-qua-trung-tuyen-chinh-thuc-post1470388.html
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thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức do ông Manuel Stock – Chánh Văn
phòng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen làm Trưởng đoàn. Cùng tiếp có
ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao đã
thông tin với Đoàn một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thu
hút đầu tư tỉnh Bình Dương trong 6 tháng đầu năm 2022. Trong những năm qua,
tỉnh luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, nâng
cao năng lực cạnh tranh. Tính đến tháng 4/2022, tỉnh Bình Dương có 18 dự án
đầu tư của các doanh nghiệp Đức với tổng số vốn đầu tư hơn 55 triệu đô la Mỹ.
Công tác đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng
được tỉnh đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội,
Bình Dương cũng tích cực mở rộng quan hệ hợp tác song phương và đa phương.
Trong thời gian tới, Bình Dương sẽ tiếp tục tìm hiểu và xúc tiến thiết lập quan
hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh với thành phố Darmstadt (bang Hessen, Cộng Hòa
Liên bang Đức). Đây là thành phố khoa học, qua đó tiếp tục kết nối và đẩy mạnh
hợp tác trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật; phát triển thành phố thông minh;
thành phố số,...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao tiếp ông Ma nuel Stock –
Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức

Ông Manuel Stock chúc mừng những thành quả mà Bình Dương gặt hái
được trong thời gian qua. Ông cho rằng, vai trò của nguồn nhân lực chất lượng
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cao hết sức quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia. Trường Đại học
Việt Đức (VGU) là trường đầu tiên thuộc dự án xây dựng đại học mô hình
mới, được thành lập trên cơ sở thỏa thuận liên Chính phủ giữa Việt Nam và Đức,
khởi đầu là sáng kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Khoa học và
Nghệ thuật bang Hessen. Ông bày tỏ vui mừng và phấn khởi khi khuôn viên mới
của VGU tại tỉnh Bình Dương sắp hoàn thành và đi vào hoạt động. Đây sẽ là
tiền đề để tiếp tục viết lên câu chuyện thành công cho VGU cũng như mối quan
hệ hợp tác giữa Việt Nam-Đức, đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển bền vững,
đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển cho Việt Nam nói chung và Bình
Dương nói riêng.

Trao đổi thêm với Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng
Thao cho biết, tháng 3/2022, Đoàn công tác tỉnh Bình Dương đã sang thăm, làm
việc với bang Hessen về hợp tác giữa hai bên và thúc đẩy ký thỏa thuận hợp tác
trong lĩnh vực xây dựng trường đào tạo nghề song hành theo mô hình của
Đức. Thời gian tới, Bình Dương mong muốn tìm hiểu, hợp tác trong lĩnh vực
đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với các đối tác tại bang
Hessen và tại Đức. Tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho VGU,
đồng thời đánh giá cao hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Trường, góp phần
cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Bình Dương nói riêng và vùng
Đông Nam bộ nói chung.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn/

https://www.binhduong.gov.vn/
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VIII. CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
1. Tăng mức lương tối thiểu vùng
Nghị định 38/2022/NĐ-CP chính thức tăng mức lương tối thiểu vùng theo

tháng từ 01/7/2022 sau 02 năm phải tạm hoãn do dịch Covid-19. Theo đó:
- Vùng I tăng 260.000 đồng: Từ 4,42 triệu đồng/tháng lên 4,68 triệu đồng/tháng.
- Vùng II tăng 240.000 đồng: Từ 3,92 triệu đồng/tháng lên 4,16 triệu đồng/tháng.
- Vùng III tăng 210.000 đồng: Từ 3,43 triệu đồng/tháng lên 3,64 triệu đồng/tháng.
- Vùng IV tăng 180.000 đồng: Từ 3,07 triệu đồng/tháng lên 3,25 triệu đồng/tháng.
Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên Chính phủ chính thức quy định mức

lương tối thiểu giờ làm cơ sở để trả lương cho người lao động làm việc theo giờ.
Cụ thể, mức lương tối thiểu một giờ ở vùng = I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là
20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ và vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

2. Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử
Căn cứ lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử hướng dẫn tại Nghị

định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC, từ 01/7/2022 các doanh
nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, trừ
các trường hợp sau:

- Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh không thực hiện giao dịch với cơ
quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin,
không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn
có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo quy định.
3. Triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip
Từ hôm nay, Bộ Công an bắt đầu thực hiện cấp hộ chiếu mẫu mới có gắn chip.
Việc gắn thêm chip điện tử vào hộ chiếu mới giúp đáp ứng nhu cầu số hóa

và phòng ngừa nguy cơ bị làm giả hộ chiếu.
Theo thông tin từ Bộ Công an, con chip trên hộ chiếu mẫu mới sẽ lưu các

thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp.
Ngoài ra, còn có thể lưu trữ đặc điểm sinh trắc học, hình ảnh, thông tin cá nhân
của công dân.

4. Điều chỉnh mức thu hàng loạt loại phí, lệ phí
Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch

Covid-19, Thông tư 120/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định giảm 37 loại
phí, lệ phí từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022.

Theo đó, từ 01/7/2022, các khoản phí, lệ phí đã được giảm theo Thông tư
120 sẽ trở lại mức thu theo quy định trước đây, trong đó có: Lệ phí cấp căn cước

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-123-2020-nd-cp-quy-dinh-ve-hoa-don-chung-tu-192667-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-78-2021-tt-btc-210067-d1.html
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công dân; Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, xuất cảnh, tem AB; Phí sử dụng
đường bộ với xe kinh doanh vận tải khách, xe khách...

Nguồn: luatvietnam.vn

IX. CÁC ĐỊA CHỈ ĐỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH DÀNH CHO THANH
THIẾU NHI

Các bạn đoàn viên, thanh niên thân mến, vào điểm tin sinh hoạt chi đoàn
tháng 7 này chúng ta cùng đi tìm hiểu về một số địa chỉ đỏ trên địa bàn huyện
Bàu Bàng nhé.

1. Di tích ấp chiến lược kiểu mẫu Bến Tượng

Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh được công nhận ngày 14/9/2012. Bến
Tượng là ấp chiến lược “kiểu mẫu” trong quốc sách ấp chiến lược của Mỹ -
Diệm có chu vi 8 km với hệ thống hàng rào kẽm gai dày đặc. Địch quyết tâm xây
dựng nơi đây thành nơi thí điểm kiểu mẫu cho cả miền Đông Nam Bộ nhằm kìm
kẹp, kiểm soát chặt chẽ nhân dân, thực hiện “tát nước bắt cá”.

Trong trận đánh phá đầu tiên ngày 09/8/1964, hơn 1000 người dân trong ấp
đồng loạt biểu tình chống dồn dân lập ấp, đốt phá, đòi về quê cũ làm ăn… Giữa
tháng 9/1964, quân, dân ta tiếp tục đánh phá đợt 2, quần chúng sôi sục đấu tranh,
đốt phá cả ấp cháy rừng rực... Sau 92 ngày đêm kiên cường đấu tranh với kẻ thù,
3000 dân đã được giải phóng.

Địa chỉ: Xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng.

Một số hình ảnh Di tích ấp chiến lược kiểu mẫu Bến Tượng
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2. Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng

Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh được công nhận ngày 14/12/2012. Chiến
thắng Bàu Bàng (12/11/1965) đã góp phần to lớn vào kho tàng lịch sử quân sự,
kinh nghiệm của lực lượng vũ trang cách mạng về cách đánh chiến thuật sinh
động. Đây là trận mở đầu, tạo đà cho những trận tiếp sau cho đến chiến thắng cuối
cùng. Khu tượng đài chiến thắng Bàu Bàng được xây dựng dựa trên di tích lịch sử
cách mạng Bàu Bàng. Nằm sát quốc lộ 13, khuôn viên tượng đài rộng 13.200 m2
với những khoảng không gian cây xanh thật thoáng mát.

Địa chỉ: Xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng

Hình ảnh Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng

Nguồn: Trung tâm xúc tiến Du lịch Bình Dương
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