
  



  



I. NGÀY TRUYỀN THỐNG 

1. Kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 

(01/8/1930 – 01/8/2022) 

Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm 

Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp 

nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban 

Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 

1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. 

Ngày 01/8/1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh 

đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt 

Nam đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Đây là tài liệu duy nhất 

và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng 

Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang 

lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng Nhân dân, có sức cổ vũ mạnh mẽ 

quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống 

áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân 

tộc. 

 

Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có 

ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng. Từ sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt 

này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày 

truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban 

Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên 

giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 

hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn. 

Xem thêm tại: https://bom.so/HCjO5j  

 

 

https://bom.so/HCjO5j


2. Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á 

(8/8/1967 - 8/8/2022) 

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ngày 08/8/1967 

tại Băng-cốc, Thái Lan với sự tham gia của 5 quốc gia thành viên ban đầu là In-đô-

nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan. Năm 1984, ASEAN kết nạp 

thêm Bru-nây Đa-rút-xa-lam. Ngày28/7/1995 Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 

của Hiệp hội. Ngày 23/7/1999 ASEAN kết nạp Lào và Mi-an-ma. Ngày 30/4/1999, 

Cam-pu-chia trở thành thành viên thứ 10 của ASEAN, hoàn thành giấc mơ về một 

ASEAN bao gồm tất cả các quốc gia Đông Nam Á. 

 

Lễ kết nạp Việt Nam là thành viên chính thức thứ 7 của Hiệp hội 

các nước Đông Nam Á chiều ngày 28/7/1995 
 

Nguồn: Website Hội nghị Quốc phòng - Quân sự ASEAN. 

Xem thêm tại: https://bom.so/ucdp7P 

 

3. Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8 

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hàng triệu người dân Việt Nam và những thế hệ 

thứ ba, thứ tư sinh ra trong hòa bình vẫn hằng ngày phải mang trong mình di họa của 

cuộc chiến ấy - phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin do Mỹ rải xuống khắp chiến 

trường miền Nam trong 10 năm trời, bắt đầu từ ngày 10/8/1961. Từ năm 2004, ngày 

10/8 hằng năm được lấy làm ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Nhiều 

hành động, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được thực thi nhằm giải quyết hậu 

quả chất độc hóa học do Mỹ gây ra ở Việt Nam, cùng chia sẻ với nỗi đau của nạn 

https://bom.so/ucdp7P


nhân chất độc da cam/dioxin và cũng để thức tỉnh lương tri nhân loại cùng chung tay 

đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân. 

 

Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 
 

Những năm qua, dịp 10/8 đã thực sự trở thành những ngày hoạt động “Đền ơn 

đáp nghĩa”, ngày hội “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”. Tinh thần ấy cần được cổ 

vũ, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lương tâm và trách nhiệm của mỗi 

người đối với nạn nhân chất độc da cam, tiếp thêm cho họ niềm tin và tình yêu cuộc 

sống, khát vọng và ý chí vươn lên hòa nhập cộng đồng. 

Nguồn: Trang thông tin Trường Đại học Tân Tạo. 

Xem thêm tại: https://bom.so/TjKwFw 

 

4. Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945 – 

19/8/2022), khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Công hòa 

Cách mạng tháng Tám (ngày 19 tháng 8 năm 1945) là cuộc cách mạng thắng 

lợi của Việt Minh với quân Pháp, Nhật Bản và chính phủ Đế quốc Việt Nam do vua 

Bảo Đại phê chuẩn. Kết quả chính phủ cũ giải tán và sau đó đến ngày 2 tháng 9 năm 

1945 Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai sinh nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa. 

Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam đã đập 

tan xiềng xích nô lệ của Pháp trong gần một thế kỉ tại Việt Nam, chấm dứt sự tồn tại 

của chế độ quân chủ chuyên chế gần một nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa. Đảng Cộng sản Việt Nam từ chỗ phải hoạt động bí mật, bất hợp pháp 

trở thành một đảng cầm quyền và hoạt động công khai. 

https://bom.so/TjKwFw


 

Cuộc mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt 

Minh tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 19-8-1945 

Nguồn: Trang Thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Xem thêm tại: https://bom.so/gNsNoq  

 

5. Ngày Truyền thống lực lượng Công an Nhân dân 19/8 

Từ ngày 13/8 đến ngày 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân 

Trào. Hội nghị nhận định cơ hội cho nhân dân ta giành quyền độc lập đã tới, những 

điều kiện cho cuộc khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi, Đảng chủ trương lãnh 

đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh kéo vào 

Đông Dương. Để thống nhất lãnh đạo Tổng khởi nghĩa, Hội nghị quyết định thành 

lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh phụ trách; 

đề ra đường lối đối nội và đối ngoại trong tình hình mới. Đêm 13/08/1945, Ủy ban 

khởi nghĩa toàn quốc đã gửi Quân lệnh số 1 cho Đồng bào và chiến sỹ cả nước nhanh 

chóng vùng dậy giành quyền độc lập. 

Ngày 16/8/1945 cũng tại Tân Trào, Đại hội quốc dân họp, nhiệt liệt tán thành 

chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng và thông qua Mười chính sách của Việt Minh 

và Quyết định thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ lâm 

thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Ngay sau Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã gửi thư kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước: “Toàn quốc đồng bào hãy 

đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. 

Ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội, lực lượng 

Công an nhân dân Việt Nam ra đời. Ở Bắc Bộ thành lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ 

lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở 03 miền khác nhau, 

nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân (CAND) đều có chung nhiệm vụ 

trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền 

cách mạng và tài sản của Nhân dân. 

https://bom.so/gNsNoq


Ngày 12/12/2005, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký 

Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật Công an nhân dân, trong đó quy định: “Ngày 

19 tháng 8 hàng năm là Ngày truyền thống của Công an nhân dân và là ngày hội 

“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (Trước đó, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính 

phủ ra Quyết định số 521/QĐ-TTg, Quy định ngày 19 tháng 8 hàng năm là Ngày hội 

“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”). 

Nguồn: Cổng TTĐT Phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội. 

Xem thêm tại: https://bom.so/zwMsiG  

 

6. Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị anh hùng dân tộc, 

Đại tướng đầu tiên của nước Việt Nam đã ra đi nhưng những chiến công lịch sử, 

những công lao vĩ đại của ông vẫn mãi đọng lại trong ký ức của người Việt Nam. 

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 

25/8/2021), hãy cùng điểm lại những dấu ấn về thân thế, sự nghiệp của Người. 

 

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Quốc hội lập tháng 11-1946. Trong 

ảnh Đ.c Võ Nguyên Giáp đứng hàng thứ 2, vị trí thứ 2 từ phải sang 

Nguồn: Hải quân Việt Nam 

Xem thêm tại: https://bom.so/BHAIKR  

 

7. Lễ giỗ tưởng niệm 53 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7 âm lịch) 

Cúng giỗ người đã khuất là một truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt 

được thực hiện trong mỗi gia đình từ ngàn xưa, đây là dịp để thể hiện đạo lý "Uống 

nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây". Vì vậy, như thành thông lệ, hàng 

năm vào ngày 21 tháng 7 (âm lịch), Lễ giỗ Bác – Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức 

trang trọng theo nghi lễ cổ truyền của Dân tộc với tất cả tấm lòng thành kính, biết ơn 

công lao trời biển của Người. 

https://bom.so/zwMsiG
https://bom.so/BHAIKR


 

 

Lễ giỗ Bác được tổ chức vào ngày 21 tháng 7 (âm lịch) hàng năm 

Nguồn: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

Xem thêm tại: https://bom.so/p096TS  

 

8. Lễ giỗ tưởng niệm 56 năm ngày mất nữ liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân Đoàn Thị Liên (mùng 10/7 âm lịch) 

 

Đoàn Thị Liên (giữa) cùng đồng đội Thanh niên xung phong Đại đội 112 

So với nhiều năm trước, vùng đất Chánh Phú Hòa (TX.Bến Cát) hôm nay đã có 

nhiều thay đổi. Những con đường nhựa rộng lớn, những nhà máy, xí nghiệp mọc lên 

nhiều hơn… đã góp phần tô điểm thêm sự phát triển đi lên của vùng quê này. Đây 

cũng là vùng đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, ghi dấu bao thế hệ người 

con quê hương “vì nước quên thân”. Để bảo vệ quê hương, nhiều người con ưu tú đã 

lên đường tham gia cách mạng, anh dũng đấu tranh và ngã xuống khi tuổi đời còn rất 

https://bom.so/p096TS


trẻ; trong đó có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - liệt sĩ Đoàn Thị Liên (1944-

1966)… 

Nguồn: Báo Bình Dương 

Xem thêm tại: https://bom.so/dDwx6D  

 

II. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN 

- Tuyên truyền sâu rộng cuốn sách “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” của Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng; Tập trung tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ Đoàn, 

đoàn viên thanh niên, tuyên truyền các nội dung của Hội nghị Trung 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, kết quả kỳ họp Hội đồng nhân dân khoá XV, kết quả phát triển kinh 

tế xã hội của đất nước trong tháng 7/2022, tuyên truyền Luật thanh niên 2020, Luật 

trẻ em, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030. 

- Đẩy mạnh tuyền truyền các hoạt động 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; Tăng cường tuyên truyền 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”, tuyên truyền gương 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 kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và đất nước tháng 

7/2022; 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: Công 

điện số 664/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/7/2022 gửi UBND các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ về tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19; Công văn số 842-

CV/TU, ngày 12/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác  

phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; việc triển khai tiêm chủng vắc xin Covid – 19 

mũi thứ tư và cho trẻ từ 5 dưới 12 tuổi; 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; Tuyên truyền về sự nguy hiểm, mức độ lây lan 

của bệnh đậu mùa khỉ, đặc biệt khi vừa qua ngày 23/7, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 

đã tuyên bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay là tình trạng khẩn cấp toàn 

cầu, quyết định nêu bật mối lo ngại về lây nhiễm nhanh chóng. 

- 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, tuyên truyền các hoạt động 

https://bom.so/dDwx6D


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. 

- Tuyên truyền, triển khai một số văn bản mới từ Tỉnh đến Trung ương: Quy 

định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kỷ luật 

tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; Nghị định số 03/2022/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; 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; 

Tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định 1578/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của 

UBND tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 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”, Quyết định 1759/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức 

thực hiện hành trình “Tôi yêu Bình Dương” giai đoạn 2022 – 2023. 

- Tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm: 92 năm Ngày Truyền thống ngành 

Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2022); kỷ niệm 61 năm Thảm họa da cam ở 

Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2022); Ngày truyền thống Công an nhân dân và Ngày 

hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8); kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng 

Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt 

Nam (02/9/1945 – 02/9/2022), Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp (25/8/1911-25/8/2022); kỷ niệm 53 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(21/7 âm lịch) và 56 năm ngày mất nữ liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 

Đoàn Thị Liên (mùng 10/7 âm lịch). 

- 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 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. 

 

III. CÂU HỎI ĐÁP, TƯ LIỆU NGẮN VỀ LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH 

BÌNH DƯƠNG VÀ LỊCH SỬ CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

1. Hỏi đáp về Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương:  

Ban Chấp hành Tỉnh ủy lâm thời Thủ Dầu Một gồm bao nhiêu Ủy viên?  

Đáp án: 05 ủy viên. 

 

2. Tư liệu: Giai đoạn 1936-1945: 

Tỉnh ủy Bình Dương có nhiều tên gọi khác nhau qua các thời kỳ lịch sử của 

Nam Bộ. Tháng 2/1936 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ nhất đồng thời để 



đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ hiện tại Xứ ủy Nam Kỳ đã chỉ định Ban Chấp hành 

Tỉnh ủy lâm thời Thủ Dầu Một gồm 5 ủy viên. 

Tháng 4/1936 tại Pháp, Mặt trận Bình dân Pháp giành được thắng lợi. Chính 

phủ cánh tả thi hành một số quyền lợi cho giai cấp lao động trong nước và thuộc địa. 

Tháng 7/1936 Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Trung ương lần thứ nhất ra nghị 

quyết mới để đáp ứng tình hình mới. 

Thực hiện nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy lâm thời hoạt động công khai, 

nửa công khai, hợp pháp nửa hợp pháp tổ chức các cuộc bãi công, đấu tranh đòi 

quyền lợi lao động. 

Tháng 1/1937, Trung ương Đảng chính thức công nhận Tỉnh ủy lâm thời, Tỉnh 

ủy có tên gọi chính thức là Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thủ Dầu Một. Trong giai 

đoạn 1937-1939 Tỉnh ủy Thủ Dầu Một lãnh đạo các phong trào công nhân, lao động 

tại địa phương. 

Tháng 9/1939, Thế chiến II bùng nổ. Pháp chấn áp mọi cuộc biểu tình, bãi công, 

thực thi bắt bớ các đảng viên trong cả nước. Tháng 11/1940 thực hiện Nghị quyết 

của Xứ ủy Nam Kỳ, Tỉnh ủy lãnh đạo nhân dân tham gia Nam Kỳ khởi nghĩa. Sau 

một thời gian khởi nghĩa thất bại, Pháp khủng bố ác liệt, nhiều đảng viên phải lẩn 

tránh nhiều nơi. Tỉnh ủy bị xóa sổ. 

Giữa năm 1942, nhiều đảng viên tập hợp quay trở lại, tháng 3/1943 Tỉnh ủy 

được tái lập. Tháng 5/1943 Bí thư các Tỉnh ủy Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Gia Định, 

Chợ Lớn, Tây Ninh họp lại thành lập Liên Tỉnh ủy miền Đông. Trong thời gian 1942-

1945 Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo địa phương khôi phục lại các cơ sở Đảng bị đàn áp 

trước đây và chuẩn bị Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8. 

Ngày 24/8/1945 tỉnh ủy tổ chức tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại tỉnh. 

Ngày 25/8/1945, Tỉnh ủy giành chính quyền thành công cùng ngày với thành phố Sài 

Gòn và 15 tỉnh Nam Kỳ. Sau khi giành chính quyền, Ủy ban nhân dân tỉnh được 

thành lập gồm nhiều đảng viên ưu tú do tỉnh ủy giới thiệu. Giữa tháng 9, Ủy ban 

nhân dân tỉnh đổi tên thành Ủy ban Hành chánh kháng chiến tỉnh. 

Cuối tháng 9/1945, Anh đưa quân tái chiếm khu vực Nam Kỳ. Tỉnh ủy cùng 

nhân dân Nam Kỳ tiến hành đánh địch tại nhiều nơi, Nam Bộ kháng chiến. Từ tháng 

10/1945-12/1946 tỉnh ủy và quân Pháp, Anh giành giật từng khu vực trong tỉnh. Thực 

hiện chủ trương "giải tán" của Đảng ngày 11/11/1945, Tỉnh ủy cũng tiến hành tự 

"giải tán", thực chất phát triển phong trào cách mạng dưới tên Việt Minh. 

  



3. Giới thiệu về lịch sử Thành phố Thuận An: 

 

Thành phố Thuận An có diện tích tự nhiên 83,71 km2, nằm ở phía Nam của 

tỉnh Bình Dương; phía Đông giáp thành phố Dĩ An, phía Bắc giáp thành phố Thủ 

Dầu Một và thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, phía Tây giáp quận 12, phía Nam 

giáp quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, 

Thuận An là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đã xây dựng Chiến khu Thuận 

An Hòa là một trong những căn cứ cách mạng lớn của tỉnh, là nơi tổ chức, chỉ huy, 

xây dựng và phát triển lực lượng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài 

tỉnh góp phần quan trọng vào các thắng lợi của quân và dân ta trong chiến dịch Mậu 

Thân 1968, chiến dịch Nguyễn Huệ 1972 và nhất là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 

1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

 Sau năm 1975, Thuận An đã không ngừng thay đổi, vươn lên cùng với sự 

nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước. Huyện được biết 

đến là vùng đất giàu tiềm năng về các loại cây ăn trái đặc sản và phát triển mạnh với 

ngành nghề gốm sứ, điêu khắc gỗ truyền thống. 

Tháng 8/1999, thực hiện Nghị định số 58/1999/NĐ-CP của Chính phủ, huyện 

được chia tách thành huyện Thuận An và huyện Dĩ An, trong đó, huyện Thuận An 

có 10 đơn vị hành chính (08 xã và 02 thị trấn), 56 khu phố - ấp, dân số toàn huyện 

tại thời điểm này là 361.604 người. 

Ngày 13/01/2011, thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP của Chính phủ, huyện 

được nâng lên thành thị xã với 10 đơn vị hành chính (07 phường và 03 xã), diện tích 

tự nhiên 8.426ha, dân số 382.034 người. 

 Đến cuối năm 2013, xã Bình Nhâm và xã Hưng Định được nâng cấp lên 

phường theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 29/12/2013 của Chính phủ. Hiện nay 

thành phố Thuận An có 09 phường và 01 xã.  



Đến 01/02/2020, thị xã Thuận An được nâng cấp lên thành phố theo Nghị quyết 

số 857/NQ-UBTVQH14 ngày 10/012020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Trong những năm qua, thành phố Thuận An luôn là một trong những địa 

phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Dương. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế thị xã luôn ở mức cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 

143,88 triệu đồng/người/năm. Lĩnh vực kinh tế chuyển biến tích cực theo cơ cấu 

công nghiệp, dịch vụ- thương mại, nông nghiệp; năm 2018, tỷ lệ công nghiệp — xây 

dựng chiếm 79,48%,thương mại - dịch vụ — du lịch chiếm 20,44% và nông lâm 

nghiệp chiếm 0,08%. 

Toàn thành phố hiện có 03 khu công nghiệp (VSIP 1, Việt Hương, Đồng An) 

và 03 cụm công nghiệp tập trung, thu hút 2.368 doanh nghiệp trong và ngoài nước; 

trong đó, số doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp và cụm công nghiệp 

là 400 doanh nghiệp. 

 Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xã hội đều có những chuyển biến tích cực 

theo định hướng, hài hòa với phát triển kinh tế. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng 

các ngày lễ, kỷ niệm, tết Nguyên đán và các sự kiện của địa phương. Công tác giảm 

nghèo và chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, xã hội được quan tâm 

thường xuyên. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và các chương 

trình mục tiêu y tế quốc gia được duy trì thường xuyên. Công tác xã hội hóa trên lĩnh 

vục giáo dục, y tế được thực hiện có hiệu quả đáp ứng nhu cầu học tập và khám chữa 

bệnh của nhân dân. Cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị y tế và các thiết chế văn 

hóa thể thao tiếp tục được đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, vui chơi giải trí 

ngày càng tăng của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 

giữ vững. 

 Phát huy các điều kiện thuận lợi về điều kiện tự nhiên, tiềm năng kinh tế - xã 

hội và các thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới, Thuận An sẽ tiếp tục phấn đấu 

để giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định và bền vững, phát triển 

kinh tế gắn liền với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững an 

ninh chính trị, quyết tâm xây dựng đúng định hướng quy hoạch của tỉnh Bình Dương. 

 

 

 

 

 

 

 

  



IV. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG 

Phê phán luận điệu: Việt Nam muốn thịnh vượng thì phải từ bỏ  

chủ nghĩa Mác - Lênin và CNXH 

 

(TG) - Các luận điệu chống phá cho rằng: Việt Nam muốn giàu có, thịnh vượng 

thì phải dũng cảm từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa(!). 

Đáng tiếc, những quan điểm, luận điệu như vậy vẫn được một số người, trong đó có 

những trí thức có học hàm học vị ở trong nước cổ súy. 

Với mưu đồ phá hoại, từ lâu các thế lực thù địch, phản động đã sử dụng nhiều 

chiêu trò chống phá Đảng, Nhà nước; xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng và 

những thành quả cách mạng. Trong số đó, có những quan điểm cho rằng, chủ nghĩa 

xã hội (CNXH) là nghèo khổ vì “chủ nghĩa Mác - Lênin dị ứng với sự giàu có”; rằng 

Việt Nam “không chịu phát triển”, “không thể phát triển” bởi Việt Nam “lạc nhịp” 

với thế giới, “sa lầy trong tư duy” về chủ nghĩa Mác - Lênin và CNXH. Theo đó, họ 

rêu rao, Việt Nam muốn giàu có, thịnh vượng thì phải dũng cảm từ bỏ chủ nghĩa Mác 

- Lênin, từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN)(!). Đáng tiếc, những quan điểm, 

luận điệu như vậy vẫn được một số người, trong đó có những trí thức có học hàm, 

học vị ở trong nước cổ súy.  

Nguồn: tuyengiao.vn 

Link bài viết: https://bom.so/a22yJe  

 

V. SÁCH VỀ BÁC HỒ 

Bộ sách Vang vọng lời nước non 

Để giúp bạn đọc có thể nhanh chóng tiếp cận và phổ cập rộng rãi đến cán bộ, 

đảng viên và các tầng lớp nhân dân những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo biên soạn bộ sách "Vang 

vọng lời nước non" với Ban Biên soạn là các nhà lý luận và nghiên cứu khoa học uy 

tín về tư tưởng Hồ Chí Minh. 

https://bom.so/a22yJe


Bộ sách "Vang vọng lời nước non" có 12 tập, do Nhà Xuất bản Thông tin và 

Truyền thông xuất bản, mỗi tập khoảng 100 trang, bao gồm các trích dẫn những câu, 

những đoạn văn, những lời hay, khúc chiết, hàm súc, nhiều ý nghĩa, dễ đi vào lòng 

người của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tuyển chọn công phu từ hàng chục nghìn 

trang sách của bộ sách "Hồ Chí Minh toàn tập" và sắp xếp thành hệ thống theo từng 

chủ đề cho mỗi tập sách, chứa đựng các nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Tên gọi từng tập sách đều lấy một câu văn của Bác Hồ thể hiện cô đúc nội dung 

chính của sách, giúp người đọc có điều kiện học tập, suy ngẫm về từng câu nói, câu 

viết theo từng chủ đề cụ thể. Mỗi câu được trích dẫn đều có chú thích đầy đủ nguồn 

dẫn để khi người đọc cần hiểu toàn diện hơn có thể dễ dàng tìm kiếm. 

Xin trân trọng giới thiệu bộ sách đến bạn đọc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: nhandan.vn 

Link sách: https://bom.so/Pg0SwJ  

 

 

 

 

 

 

  



VI. THỜI SỰ 

1. Tin tức trong nước 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT “BẢN HÙNG CA BẤT DIỆT” KỶ 

NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ 

 

"Bản hùng ca bất diệt" không chỉ đơn thuần là một chương trình nghệ thuật mà 

còn biểu hiện của văn hoá tri ân, khúc tráng ca để dâng lên các anh hùng liệt sĩ nhân 

kỷ niệm 75 năm ngày kỷ niệm Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 17/7/2022). 

Tối 23/7, tại huyện Anh Sơn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với 

UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” nhân 

kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022); kỷ niệm 60 

năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký 

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022). 

Điểm nhấn của Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” là khắc họa 

hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Việt Nam. Họ có một trái tim biết yêu tha thiết 

đất nước, quê hương, một trái tim biết căm thù quân xâm lược, một trái tim rực lửa 

anh hùng để lên đường ra trận. Để rồi họ nhẹ nhàng ra đi, khi Tổ quốc gọi tên mình, 

trở thành những cánh hoa bất tử. Sự hy sinh của thế hệ cha anh hôm qua đã gợi mở 

ra trách nhiệm của những con người đang sống hôm nay trong tâm khảm của bài ca 

không thể nào quên, để nỗ lực xây dựng quê hương đất nước ngày càng hùng cường 

và giàu đẹp. Bản hùng ca bất diệt không chỉ đơn thuần là một chương trình nghệ 

thuật mà còn biểu hiện của văn hoá tri ân, khúc tráng ca để dâng lên các Anh hùng 

liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. 

Nguồn: Đảng bộ tỉnh Nghệ An 

Xem thêm tại: https://bom.so/Pu2MO3  

 

https://bom.so/Pu2MO3


2. Tin tức trên địa bàn tỉnh 

SỐ CA MẮC COVID-19 CÓ XU HƯỚNG TĂNG LÊN 

(BDO) Sáng 1-8, Sở Y tế tỉnh thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-

19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ ngày 21 đến 27-

7. Theo đó, toàn tỉnh có 91/91 xã, phường, thị trấn được đánh giá thuộc cấp 1 (bình 

thường mới). Tuy nhiên, trong 7 ngày qua số ca mắc và nhập viện do Covid-19 có 

xu hướng tăng lên. Tính đến ngày 27-7 toàn tỉnh có 99 bệnh nhân đang điều trị, trong 

đó có 2 bệnh nhân đang điều trị tầng 3 và 97 bệnh nhân đang điều trị tại nhà. Đặc 

biệt, trong ngày 1-8 toàn tỉnh ghi nhận 11 ca mắc Covid-19 (huyện Bàu Bàng 6 ca, 

huyện Dầu Tiếng 3 ca, huyện Bắc Tân Uyên 1 ca và TP.Thuận An 1 ca). 

 

 
 

Nguồn: Báo Bình Dương 

Xem thêm tại: https://bom.so/LM6QHl  

 

  

https://bom.so/LM6QHl


BÌNH DƯƠNG: 100% ĐOÀN CẤP HUYỆN TỔ CHỨC  

THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐOÀN 

(BDO) Sáng 31-7, Thị đoàn Bến Cát đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị cuối cùng trong tỉnh 

tổ chức đại hội Đoàn. 

 

 

Các đại biểu tham gia bầu cử tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh  

nhiệm kỳ 2022-2027 

Như vậy, tính đến nay, 100% (20/20) đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương 

trực thuộc Tỉnh đoàn đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. Có 

456/456 cơ sở Đoàn hoàn thành đại hội cấp xã và tương đương đúng tiến độ. 

Nguồn: Báo Bình Dương 

Xem thêm tại: https://bom.so/FJ5aL0  

 

https://bom.so/FJ5aL0


LỄ THẮP NẾN TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ NHÂN KỶ NIỆM 75 

NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ (27/7/1947 – 27/7/2022) 

 

TTBD - Tối ngày 26/7/2022, hơn 800 đoàn viên, thanh niên tỉnh Bình Dương 

đã tham gia Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bình 

Dương. 

Các ngọn nến do các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đoàn viên, thanh niên các đơn vị 

thắp đã rực sáng tại hơn 5.416 ngôi mộ, trong đó có 4.358 phần mộ liệt sỹ và Mẹ 

Việt Nam Anh hùng, 1.058 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin. 

 



Được biết, trong buổi chiều ngày 26/7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội 

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cũng đã phối hợp cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang 

Liệt sỹ tỉnh Bình Dương. 

 

Nguồn: Tuổi trẻ Bình Dương 

Xem thêm tại: https://bom.so/063AWq  

 

VII. CÁC ĐỊA CHỈ ĐỎ TRÊN ĐỊA BÀN  

SỞ CHỈ HUY TIỀN PHƯƠNG CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH 

Di tích Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh nằm ở địa điểm thuộc 

ấp 1 xã Minh Tân (trước là xã Minh Thạnh) huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (vị 

trí cũng đã được Đại tướng Văn Tiến Dũng xác định năm 1987). Di tích đã được Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia ngày 

11/5/2010. 

https://bom.so/063AWq


 

Ý nghĩa lịch sử: Di tích Sở Chỉ huy Tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh là 

di tích tiêu biểu, phản ánh sự lãnh đạo, chỉ huy đúng đắn, trực tiếp và sáng tạo của 

Trung ương Cục, Quân ủy Miền và Bộ Tư lệnh chiến dịch. Di tích mặc dầu là một 

cơ quan tạm thời (trong khoảng thời gian từ 26/4-30/4/1975), nhưng đã thể hiện được 

vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt trong chiến lược chiến tranh của thời đại mới, 

mà trực tiếp là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

Nguồn: binhduong.gov 

Xem thêm tại: https://bom.so/yBFEot  

 

CHIẾN KHU Đ 

Chiến khu Đ là một căn cứ quân sự ở miền Đông Nam bộ của Mặt trận Việt 

Minh và Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Chiến tranh Đông Dương và của Mặt 

trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Quân Giải phóng Miền Nam Việt 

Nam trong Chiến tranh Việt Nam. Chiến khu được thành lập vào tháng 2 năm 1946, 

bao gồm 5 xã: Tân Hòa, Mỹ Lộc, Tân Tịch, Thường Lang, Lạc An (nay thuộc thị 

xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) 

Danh từ “Chiến Khu Đ” chỉ vùng căn ra đời vào cuối tháng 2/1946. Khi thực 

dân Pháp chiếm đóng được quận lỵ Tân Uyên, thành lập chi khu. Tổng hành dinh 

Khu 7 và lực lượng vũ trang Biên Hòa, Thủ Dầu Một rút sâu vào rừng. Công tác xây 

dựng căn cứ được đặt ra một cách cấp thiết tại Hội nghị bất thường của khu bộ khu 

7 ở Lạc An. Được hội nghị chấp thuận, việc xây dựng căn cứ được triển khai có hệ 

thống, các cơ quan, đơn vị, công xưởng… phân chia đóng từng khu vực. Mỗi khu 

vực đều có nhiều phương án di chuyển địa điểm tránh sự đột kích của quân Pháp và 

mang mật danh A, B, C, D (A là căn cứ giao thông liên lạc đóng ở Giáp Lạc, B là 

căn cứ hậu cần đóng ở Thường Lang, C là khu bộ đội thường trực đóng ở Ông Đội, 

D là khu Tổng hành dinh khu 7 đóng ở hố Ngãi Hoang). 

  

https://bom.so/yBFEot
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_B%E1%BB%99_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Gi%E1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Gi%E1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_Gi%E1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_Gi%E1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng


 

  

Nguồn: binhduong.gov 

Xem thêm tại: https://bom.so/zXw42y   

 

  

https://bom.so/zXw42y


VIII. SỨC KHOẺ, Y TẾ 

[Infographic] - Bệnh đậu mùa khỉ, phát hiện và biện pháp phòng bệnh 

Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp tạm 

thời phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ như: Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh 

đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật 

dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các 

dung dịch sát khuẩn thông thường… 

 

 



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

1. Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 8/2022 

1.1. Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022 

Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 

12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp 

đồng lao động có hiệu lực từ ngày 1/7/2022, về mức lương tối thiểu tháng, các mức 

lương tối thiểu tháng theo 4 vùng:  

Vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng.  

Vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng.  

Vùng III tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng.  

Vùng IV tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng. 

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 

đồng đến 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành. 

Về mức lương tối thiểu giờ, Nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu 

giờ theo 4 vùng: vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 

17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ. 

 

1.2. Quy định chi tiết về mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối 

với bên thứ ba trong xây dựng 

Có hiệu lực từ ngày 1/7/2022, Nghị định 20/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban 

hành ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-

CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu 

tư xây dựng. 

Nghị định 20/2022/NĐ-CP bổ sung quy định về mua bảo hiểm bắt buộc trách 

nhiệm dân sự (TNDS) đối với bên thứ ba. 

Cụ thể, về đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây 

dựng, Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 như sau: Nhà thầu thi công xây 

dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường và 

bảo hiểm bắt buộc TNDS đối với bên thứ ba. 

 

1.3. Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường 

Nghị định số 33/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/5/2022 quy 

định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường có hiệu lực từ ngày 

15/7/2022. 

Nghị định này quy định về ngạch công chức Quản lý thị trường; thẩm quyền 

ban hành quyết định kiểm tra; phương tiện làm việc, trang phục của lực lượng Quản 

lý thị trường. 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205950
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205455
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205851


 

1.4. Quy định mới về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 

Chính phủ ban hành Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 quy định về 

quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2022. 

Nghị định gồm 08 Chương, 76 Điều, quy định những vấn đề chung; đầu tư hạ 

tầng, thành lập khu công nghiệp, khu kinh tế; chính sách phát triển khu công nghiệp, 

khu kinh tế; một số loại hình khu công nghiệp và khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị; 

hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp, khu kinh tế; quản lý nhà nước đối 

với khu công nghiệp, khu kinh tế; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; và  điều khoản thi hành. 

 

1.5. Không có mặt đúng thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ bị 

phạt đến 12 triệu đồng 

Có hiệu lực từ ngày 22/7/2022, Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ 

yếu. 

Trong đó, sửa đổi, bổ sung Điều 6 vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khoẻ 

thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Cụ thể, phạt tiền từ 10-12 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời 

gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám 

sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo 

quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng (quy định cũ phạt 

tiền từ 800.000-1.200.000 đồng). 

 

1.6. Từ 1/7, cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân Việt Nam 

Nhằm triển khai Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, ngày 

29/6/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu 

hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan. 

Từ ngày 01/7/2022, Bộ Công an sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông 

mẫu mới cho công dân. 

So với mẫu hiện hành, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến. Mẫu hộ 

chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, 

hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như: Vịnh 

Hạ Long, Kinh đô Huế, Đền Hùng, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Bến cảng 

Nhà Rồng, Cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò - Đảo Lý Sơn…, góp phần khẳng định và 

quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống, lịch sử, 

địa lý, văn hóa Việt Nam. Hơn nữa, mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ 

thuật bảo an, khó làm giả. 

 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205861
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205912
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=203494


 

1.7. Quy định mới về cộng điểm ưu tiên 

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm 

non được ban hành tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

có hiệu lực từ ngày 22/7/2022, mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 1 (KV1) là 

0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) là 0,5 điểm, khu vực 2 (KV2) là 0,25 

điểm; khu vực 3 (KV3) không được tính điểm ưu tiên. 

Từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định 

trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp. 

 

1.8. Hỗ trợ kinh phí học tập, nghiên cứu cho người học tiến sĩ trong nước 

Có hiệu lực từ ngày 20/7/2022, Thông tư 30/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính 

hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, 

cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030. 

Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để người học tiến sĩ trong nước 

thực hiện đề tài luận án, tham dự hội thảo, hội nghị nhóm ngành Y dược, Thể dục, 

Thể thao, Nghệ thuật 20 triệu đồng/người học/năm; nhóm ngành Khoa học tự nhiên, 

kỹ thuật, công nghệ; nông, lâm, thủy sản 18 triệu đồng/người học/năm; nhóm ngành 

Khoa học xã hội, kinh tế, luật; khách sạn, du lịch và nhóm ngành khác 13 triệu 

đồng/người học/ năm. Thời gian hỗ trợ: Trong thời gian học tại cơ sở đào tạo (không 

quá 4 năm). 

 

2. Văn bản đáng chú ý 

2.1. Công văn số 3456-CV/TĐTN-TG ngày 24/6/2022 về việc tích cực tuyên 

truyền và vận động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Lịch sử Dân vận Đảng bộ 

tỉnh Bình Dương giai đoạn 1930-2020” 

Link văn bản: http://tuoitrebinhduong.vn/DocumentDetail.aspx?id=2441  

 

2.2. Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh Bình 

Dương về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình “Tôi yêu Bình 

Dương” giai đoạn 2022 – 2025 

Link văn bản: https://drive.google.com/drive/u/2/recent  

 

2.3 Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh Bình 

Dương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình “Giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống, văn hoá cho thanh niên, thiếu nhi, nhi đồng tỉnh Bình Dương 

trên không gian mạng” giai đoạn 2022 – 2030 

Link văn bản: https://drive.google.com/drive/u/2/recent  

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205968
http://tuoitrebinhduong.vn/DocumentDetail.aspx?id=2441
https://drive.google.com/drive/u/2/recent
https://drive.google.com/drive/u/2/recent


 

X. KỸ NĂNG ĐỂ KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG 

1. Kỹ năng đàm phán 

Đàm phán là kỹ năng vô cùng quan trọng trong khởi nghiệp kinh doanh. Người 

đàm phán phải khéo léo, sắc sảo và kinh nghiệm biết cần phải nói gì, khi nào nên và 

không nên nói, hay khi nào nên nhượng bộ hoặc không nhượng bộ. Những người 

thành công luôn sở hữu kĩ năng đàm phám đáng kinh ngạc, nếu bạn biết cách đàm 

phán tốt, bạn sẽ sớm rút ngắn con đường đi thành công. 

2. Kỹ năng giao tiếp 

Giao tiếp là một phần quan trọng của cuộc sống và hiện diện trong mọi hoàn 

cảnh. Trong công việc kinh doanh có thể ảnh hưởng nếu việc trao đổi thông tin không 

rõ ràng và không tao nên ảnh hưởng. Kỹ năng giao tiếp ấn tượng có thể cách mạng 

hóa tầm nhìn đối với một sản phẩm hoặc thương hiệu. Để đạt được hiệu quả trong 

kinh doanh bạn cần phải giao tiếp tốt. 

3. Kỹ năng lãnh đạo 

Kỹ năng lãnh đạo là kỹ năng bạn sử dụng khi tổ chức, sắp xếp công việc cho 

những người khác để đạt được mục tiêu chung. Một nhà lãnh đạo mạnh mẽ cần có 

sự kiên nhẫn, nắm rõ tính cách, thế mạnh của từng người, sáng tạo, tích cực, xây 

dựng môi trường tập thể, uyển chuyển, linh hoạt, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, tạo được 

mối quan hệ và ảnh hưởng lâu dài với khách hàng tương lai, khách hàng, nhà cũng 

cấp… Ngoài ra, còn phải biết phân chia công việc tốt hơn và đạt hiệu quả cao hơn. 

4. Kỹ năng phân tích thị trường 

Trước khi có ý định kinh doanh một sản phẩm hay dịch vụ nào thì việc nghiên 

cứu thị trường là một điều cần phải thực hiện. Thị trường bạn phải tìm kiếm là thị 

trường thị trường tiềm năng, chứ không phải là thị trường hiện tại. Thị trường mục 

tiêu của bạn lớn hơn nhiều so với số người mà bạn đã tiếp cận được. Ngoài ra, nghiên 

cứu thị trường để thu thập thông những thông tin vô cùng cần thiết trong việc chuẩn 

bị kế hoạch kinh doanh. 

5. Kỹ năng quản lý tài chính 

Tài chính là não bộ của mỗi doanh nghiệp, để não bộ đó được minh mẫn sáng 

suốt thì cần có những cách quản lý tài chính kinh doanh hiệu quả. Nhà quản lý tài 

chính cần phải nắm rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp mình. 

Để làm được điều này, bạn cần phải dựa vào các bản báo cáo tài chính kinh 

doanh, sau đó tiến hành phần tích tài chính kinh doanh qua các số liệu và tình hình 

hoạt động kinh doanh. 

Đặc biệt, cơ chế quản lý nguồn vốn quyết định đến sự phát triển các hoạt động 

kinh doanh và đảm bảo tính an toàn tài chính trong kinh doanh. Chìa khóa là làm 

cách nào để diễn giải và phân tích các báo cáo tài chính để xác định các nhân tố ảnh 

hưởng tiêu cực đến lợi nhuận trong kinh doanh. 

https://diendandoanhnghiep.vn/khoi-nghiep-sang-tao-t17255
https://diendandoanhnghiep.vn/khoi-nghiep-sang-tao-t17255


6. Kỹ năng hoạch định chiến lược 

Một chiến lược kinh doanh hiệu quả kèm theo việc thực hiện xuất sắc là sự đảm 

bảo tốt nhất cho thành công của mọi tổ chức. Do đó, hoạch định chiến lược là một 

hoạt động rất quan trọng trong kinh doanh, nó xác định chiến lược, phương hướng 

và quyết định việc phân bổ nguồn vốn cũng như nhân sự. 

Chiến lược kinh doanh tồn tại trong một môi trường thay đổi thì luôn phải tiếp 

ứng được những thay đổi như công nghệ, giá trị xã hội, tập quán người tiêu dùng, 

điều kiện kinh tế, chính sách, thậm chí chuẩn mực về ô nhiễm môi trường là những 

nguy cơ, thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội để khẳng định mình trong kinh 

doanh. 

7. Kỹ năng đón nhận thất bại 

Trong xã hội ngày nay, khi mà thành công trở thành thước đo chuẩn mực, thất 

bại được xem là tình huống tồi tệ nhất mà chúng ta có thể gặp phải. Đôi khi thất bại 

là những lỗ hổng trong tư duy, kiến thức của người khởi nghiệp kinh doanh. 

Không ai là không thất bại kinh doanh, chỉ có điều họ có muốn nói ra hay không, 

bởi vậy, bạn phải luôn xác định thất bại ở đâu thì tìm giải pháp ở đó, cái gì thiếu thì 

bạn bổ sung, thất bại càng sớm thì thành công đến với bạn càng gần. 

 

XI. CÁC CÂU ĐỐ VỀ TẾT TRUNG THU 

1. Tết Trung Thu còn có tên gọi khác là gì? 

a. Tết Trông Trăng 

b. Tết Thiếu Nhi/Tết Nhi Đồng 

c. Cả hai đáp án trên đều đúng. 

=> Đáp án C 

 

2. Tết Trung Thu có nguồn gốc từ đâu? 

a. Việt Nam 

b. Trung Quốc 

c. Nhật Bản. 

=> Đáp án B 

 

3. Ngày Tết Trung Thu được mừng ở những quốc gia nào? 

a. Các quốc gia Đông Nam Á 

b. Tất cả các quốc gia Châu Á. 

c. Phần lớn ở các quốc gia Đông Á. 

=> Đáp án C 

 

https://diendandoanhnghiep.vn/khoi-nghiep-sang-tao-t17255


4. Vì cao các nước ở Châu Âu, Châu Mỹ không mừng Tết Trung Thu? 

a. Vì họ không thích 

b. Vì họ chỉ sử dụng Lịch Mặt Trời. 

=> Đáp án B 

 

5. Tết Trung Thu là ngày Tết dành riêng cho ai? 

a. Thiếu niên nhi đồng 

b. Tất cả mọi người 

c. Cho tất cả Thanh Thiếu Niên 

=> Đáp án B 

 

6. Hai nhân vật được nhắc đến nhiều trong ngày Tết Trung Thu là ai? 

a. Chị Hằng và Thỏ ngọc 

b. Chú Cuội và Thỏ Ngọc 

c. Chú Cuội và chị Hằng. 

=> Đáp án C 

 

7. Theo truyện cổ tích, ai là người Việt Nam đầu tiên lên mặt trăng? 

a. Chị Hằng 

b. Chú Cuội 

c. Thiên Lôi. 

=> Đáp án B 

 

8. Sự tích Chú Cuội gắn liền với cây gì? 

a. Cây sung 

b. Cây Đa 

c. Cây Bồ Đề. 

=> Đáp án B 

 

9. Khi bị kéo lên Cung Trăng, Chú Cuội mang theo vật gì? 

a. Cây sáo 

b. Cây búa 

c. Cây rìu. 

=> Đáp án C 



 

10. Bài hát nào về Tết Trung Thu được hát nhiều nhất? 

a. Chiếc đèn ông sao 

b. Múa sư tử 

c. Rước đèn tháng Tám. 

=> Đáp án C 
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