
  



I. THEO DÒNG LỊCH SỬ 

  



II. NGÀY TRUYỀN THỐNG 

1. Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)  

Ý nghĩa ngày Quốc khánh 2/9 với thế hệ trẻ hiện nay 

Quốc khánh 2.9.1945 là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). 

Với thế hệ trẻ, Tết Độc lập là dịp để nhắc nhớ công lao to lớn của thế hệ cha ông 

đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc, từ đó ý thức được trách nhiệm của 

mình với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 
 

Lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình là hoạt động luôn thu hút sự chú ý 

của người dân và thế hệ trẻ, nhất là vào dịp Quốc khánh 

Nguồn: Báo Lao động 

Xem thêm tại: https://bom.so/QDewfI 

 

- Tư liệu về Bác Hồ: https://bom.so/a2TKKI  

- Phim tài liệu: https://bom.so/FfulnN  

- Toàn văn Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập: https://bom.so/TE1Y8v  

 

  

https://bom.so/QDewfI
https://bom.so/a2TKKI
https://bom.so/FfulnN
https://bom.so/TE1Y8v


[Infographic] Hoàn cảnh ra đời Bản Tuyên ngôn Độc lập 

 

 

Nguồn: Báo Nhân Dân 

 



2. Ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường (05/9) 

Lịch sử ngày khai giảng 05/9/1945 

Ngày 5-9-1945, ba ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho các em học 

sinh nhân khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Cũng từ đấy, hằng 

năm, cứ vào ngày 5-9, học sinh trên khắp mọi miền của Tổ quốc lại nô nức đến 

trường, mang theo niềm vui và hy vọng về một năm học mới. 

 

Nguồn: Báo Nhân dân 

Xem thêm tại: https://bom.so/vGdWAs  

 

3. Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9) 

10/9/1955 - Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như công cuộc xây dựng 

đất nước thời kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn luôn đóng một vai trò quan 

trọng là chỗ dựa vững chắc của nhà nước, để động viên toàn dân xây dựng và bảo 

vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tên chung cho nhiều hình thức tổ chức được 

thành lập trong những giai đoạn khác nhau. Trong từng giai đoạn lịch sử, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam luôn giữ một vai trò quan trọng trong công cuộc đấu tranh 

giành độc lập cho dân tôc. 

https://bom.so/vGdWAs


 

Đồng chí Tôn Đức Thắng đọc diễn văn khai mạc Đại hội thành lập  

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 9/1955 

 

Nguồn: Bảo tàng lịch sử quốc gia 

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

 

4. Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2022) 

Sau khi giành được độc lập, chính quyền cách mạng non trẻ phải cùng lúc 

đối mặt với hàng chục phe phái chống phá ở trong nước và hơn 300.000 quân 

nước ngoài chiếm đóng từ Bắc tới Nam. Tại hội nghị toàn quốc tháng 8/1945, 

Đảng đã vạch rõ: quân Đồng Minh sắp vào nước ta và thực dân Pháp đang âm 

mưu khôi phục lại địa vị thống trị của mình ở Đông Dương. 

 

Tàu La Ville de Strasbourg chở quân Pháp tới cảng Sài Gòn, ngày 19/11/1945 

 

Nguồn: Bảo tàng lịch sử quốc gia 

Xem thêm tại: https://bom.so/MP9HWC  

https://bom.so/ZMpcGB
https://bom.so/MP9HWC


 

5. Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9) 

Khởi nghĩa Bắc Sơn – tiếng súng báo hiệu cao trào của cách mạng Việt Nam 

(ĐCSVN) - Cách đây 82 năm, cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940) do 

Đảng bộ và Nhân dân huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) tiến hành đã thức tỉnh tinh 

thần cách mạng của nhân dân cả nước, mở đầu cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên 

của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 
 

 

Du kích tham gia cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, tháng 9-1940 

 

Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Xem thêm tại: https://bom.so/BMF0JZ  

 

III. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Quan tâm tuyên truyền Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 

– 2030, Chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, 

thiếu niên trên không gian mạng, Hành trình “Tôi yêu Bình Dương”; Tuyên truyền 

Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp Huyện; Tuyên 

truyền các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, sự phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh trong tháng 8, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật, qua đó tạo sự ổn 

định về chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, các tầng 

lớp Nhân dân. 

https://bom.so/BMF0JZ


2. Tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các 

nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tuyên truyền 

đậm nét các kế hoạch, chương trình thực hiện các nghị quyết Trung ương 5 khóa 

XIII của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời chủ động 

tham gia công tác tuyên truyền đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù 

địch, nhận thức lệch lạc xung quanh các nội dung của Hội nghị Trung ương 5 

khóa XIII. 

3. Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong tuyên 

truyền cần nhấn mạnh ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, 

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại phiên họp lần thứ 

16 của Ban Chỉ đạo, ngày 06/8/2022, đó là: kiên quyết, kiên trì, kiên định kiểm 

soát dịch bệnh có hiệu quả để góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền 

vững kinh tế - xã hội; đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết; 

phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đi từng ngõ, gõ 

từng nhà, rà từng người để vận động tiêm vaccine và phòng, chống dịch; tiêm 

chủng vaccine phòng ngừa dịch bệnh là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của 

mỗi người dân. 

4. Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề công tác Đoàn năm 2022 “Xây dựng Đoàn 

vững mạnh về tổ chức”, tăng cường các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, 

đạo đức lối sống, văn hoá cho thanh thiếu nhi, quan tâm công tác giới thiệu Đoàn 

viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, triển khai công tác Đoàn, Hội, Đội năm học 

2022 – 2023, đẩy mạnh các hoạt động xung kích tình nguyện của thanh niên trong 

tham gia phát triển kinh tế - xã hội. 

5. Tuyên truyền việc triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ 

niệm trong tháng, như: Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); Ngày Hội toàn dân 

đưa trẻ đến trường (05/9); Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9); 

Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2022); Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn 

(27/9) và các ngày lễ, ngày kỷ niệm của dân tộc, đất nước trong tháng 9/2022. 

6. Tiếp tục thi đua thực hiện thay đổi khung ảnh đại diện, ảnh bìa đồng loạt 

từ ngày 10/9 đến hết Đại hội Đoàn tỉnh, tích cực triển khai các hoạt động, công 

trình thanh niên thiết thực, ý nghĩa trong đoàn viên thanh thiếu nhi chào mừng 

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. Trong đó, 

quan tâm các hoạt động tuyên truyền về thành phố thông minh Bình Dương, Diễn 

đàn Horasis Ấn Độ năm 2022, các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nguồn nhân 

lực chất lượng cao, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… 

7. 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. 

 



IV. 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:  

Tỉnh ủy Thủ Dầu Một và Tỉnh ủy Biên Hòa sáp nhập thành Tỉnh ủy Thủ Biên 

vào thời gian nào? 

Đáp án: tháng 3/1951. 

Tư liệu: Giai đoạn 1946-1954. 

Từ 1946-1954 Tỉnh ủy lãnh đạo quân dân chống lại thực dân Pháp. Sau Đại 

hội Đảng lần thứ 2 năm 1951, Trung ương Đảng chủ trương tổ chức lại chiến 

trường Nam Bộ thật gọn và mạnh, đáp ứng kịp với tình hình mới. Trung ương 

Cục miền Nam thay cho Xứ ủy Nam Bộ. Giải thể 3 Quân khu 7, 8 và 9. Nam Bộ 

được chia thành 2 Phân liên khu: Phân liên khu miền Đông và Phân liên khu Miền 

Tây. Phân liên khu miền Đông gồm đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn, và 5 tỉnh Gia 

Định Ninh, Thủ Biên, Bà Rịa - Chợ Lớn, Mỹ Tho, Long Châu Sa. Các tỉnh Nam 

Bộ còn lại gộp thành Phân liên khu miền Tây. Phân liên khu ủy và Ủy ban Kháng 

chiến Hành chánh Phân liên khu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hành chánh 

trong Phân liên khu. 

Theo chủ trương tháng 3/1951, Tỉnh ủy Thủ Dầu Một và Tỉnh ủy Biên Hòa 

sáp nhập thành Tỉnh ủy Thủ Biên. Ban chấp hành mới gồm 21 ủy viên. 

Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký, Tỉnh ủy Thủ Biên chuẩn bị lực lượng 

thi hành Hiệp định. Theo các thảo thuận về tập kết 2 bên, Xứ ủy Nam Bộ quyết 

định phân chia lại địa bàn các tỉnh để phù hợp với tình hình mới. Cuối năm 1954 

Tỉnh Thủ Biên tách lại 2 tỉnh Thủ Dầu Một và Biên Hòa. Tháng 1/1955 Hội nghị 

Ban Chấp hành tỉnh Thủ Dầu Một được tổ chức. 

2. Giới thiệu lịch sử huyện Dầu Tiếng: 

Dầu Tiếng là một huyện phía bắc của tỉnh Bình Dương, cách trung tâm hành 

chính tỉnh Bình Dương khoảng 50 km. Phía bắc giáp huyện Bình Long (tỉnh Bình 

Phước), Phía Đông và Đông Nam giáp thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương), phía 

Tây Bắc và Tây Nam giáp huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh), phía Nam 

giáp huyện Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh).Diện tích tự nhiên 721,95 km2 và 

dân số trên 123.879 người (năm 2018); mật độ dân số thưa hơn các huyện khác 

trong tỉnh: 171 người/km2, trong đó người dân sống tại đô thị chiếm 20,6% và 

sống ở vùng nông thôn chiếm 79,4%. Đơn vị hành chính: 11 xã, 01 thị trấn với 89 

ấp, khu phố. Huyện lỵ là thị trấn Dầu Tiếng tọa lạc ở vị trí 11020’ kinh độ đông 

và 106020’ vĩ độ bắc. 

Theo một số thư tịch ở miền Nam (trước năm 1975) thì tên gọi “Dầu Tiếng” 

đã có từ trước khi thực dân Pháp đặt chân tới vùng đất này. Từ thế kỷ XVII, XVIII, 

nơi đây còn là rừng nguyên sinh trải dài trên vùng đất xám do hai con sông Sài 

Gòn ở phía tây và sông Thị Tính ở phía đông bồi đắp tạo thành hình chữ V ôm 

lấy vùng đất Dầu Tiếng từ ba mặt. Bên bờ sông Sài Gòn, khu vực Cầu Tàu bây 

giờ, thuở ấy có một cây cầu dầu lớn (ba, bốn người ôm không xuể) đổ xuống, thân 



nằm vắt ngang dòng sông, làm thành một chiếc cầu tự nhiên. Cây dầu với độ lớn 

và vị trí của nó đã thành danh do người dân sinh sống nơi đây và những người qua 

lại làm ăn gọi mãi thành quen. Từ đó, nhân dân lấy tên cây “dầu” có “tiếng” này 

để gọi tên vùng đất huyện “Dầu Tiếng” ngày nay. 

Với đặc thù của huyện năm xưa là vùng kháng chiến đã từng bị bom cày, đạn 

xới. Sau 25 năm tái lập, Dầu Tiếng hôm nay mang một màu xanh bạt ngàn của 

rừng cao su trù phú, những trang trại chăn nuôi tập trung, những khu công nghiệp 

đang dần mọc lên. Tất cả đã tạo một sức bật tiềm năng cho Dầu Tiếng trong thời 

kỳ đổi mới. Cùng với đó là một trong những huyện của tỉnh Bình Dương hoàn 

thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mỗi lĩnh vực, mọi 

nhiệm vụ đạt được đã tạo nên một bức tranh kinh tế-xã hội sống động, hứa hẹn 

một tương lai ngập tràn tươi sáng. 

 

Nguồn: Văn Sử Địa  

Xem thêm tại: https://bom.so/PL00WM  

https://bom.so/PL00WM


V. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG 

Đấu tranh chống sự phá hoại, xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện từ 

mùa xuân năm 1930 và đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến 

thắng lợi khác, nhờ đó đất nước Việt Nam “có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy 

tín quốc tế như ngày nay”. 

Nguồn: Tuyengiao.vn 

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

VI. SÁCH VỀ BÁC HỒ 

Nhật Ký Trong Tù  

Ngày 09/6/2022, Đại học tổng hợp Đông phương học Quốc gia Tashkent 

(TSUOS) của Uzbekistan đã tổ chức lễ giới thiệu bản dịch sang tiếng Uzbek tập 

thơ “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Theo baotanghochiminh.vn) 

Nội dung quyển sách kể về trên đường đi đến Túc Vinh, Quảng Tây ( ngày 

29 - 8 - 1942), Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam và bị chúng đầy 

ải qua gần 30 nhà giam của 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây, trong khoảng thời 

gian 13 tháng, đến ngày 10 tháng 9 năm 1943 mới được thả tự do, nhưng vẫn ở 

lại Liễu Châu hoạt động khoảng gần một năm trời nữa mới có điều kiện trở về 

nước. Trong thời gian bị cầm tù, Người đã sáng tác 133 bài thơ bằng chữ Hán 

được ghi trong một cuốn sổ tay mà Bác đặt tên là Ngục trung nhật ký (tức Nhật 

ký trong tù). 

Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm đến bạn đọc.  

https://bom.so/CNLHsb


 

Nguồn: dangcongsan.vn/ 

Link sách: https://bom.so/79Py2s 

VII. CÁC ĐỊA CHỈ ĐỎ TRÊN ĐỊA BÀN  

Đình thần Dĩ An 

 

Cổng Đình Dĩ An (hay đình thần Dĩ An) 



 

Cũng giống như bao ngôi đình của làng Việt khác, đình Dĩ An là nơi thờ 

Thành Hoàng Bổn Cảnh của làng Dĩ An trước đây (nay là phường Dĩ An). Với 

những giá trị về mặt văn hóa, lịch sử mà ngôi đình còn lưu giữ, đình Dĩ An đã 

được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia ngày 28/3/2019. 

Đình Dĩ An tọa lạc tại khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, TP. Dĩ An. Nếu 

có dịp đến thăm đình thần Dĩ An, chúng ta như được ôn lại những nét đẹp xưa của 

đình làng Việt Nam nói chung và đình làng Nam bộ nói riêng. Cổng đình được 

xây theo kiểu cổng tam quan (một cửa chính và hai cửa phụ), mái bậc thang, mặt 

trong và mặt ngoài cổng được trang trí bởi nhiều đề tài hoa văn phong phú cùng 

những câu đối chữ Hán ở cột cổng đình... tạo cho chúng ta một cảm giác bình yên 

với những nét xưa giữa khung cảnh hiện đại. Bước qua khỏi cổng tam quan là một 

khuôn viên rộng lớn, với những cây cổ thụ quý hiếm có tuổi thọ trên trăm tuổi, 

như: sao, giá tỵ, gõ mật, cám, dầu... Trong khuôn viên đình còn có: miếu bà Ngũ 

Hành, đền Ngọc Hoàng, Sơn Quân, đền Mẫu, hữu Bạch Hổ, Thần Nông và bia 

mộ liệt sĩ... ẩn mình dưới những tán lá xanh tươi như tạo thêm vẻ yên tĩnh và linh 

thiêng cho đình. Phần thờ tự chính (đình thần) là một dãy nhà được thiết kế theo 

kiểu hình chữ nhật, gồm: võ ca, chánh điện, nhà khách và nhà túc...  

Nguồn: Du lịch Bình Dương 

Link: https://bom.so/pt4AIZ  

 

Đình Nhựt Thạnh - Ngôi đền cổ trên vùng đất cù lao 

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, đình Nhựt Thạnh tại ấp Nhựt Thạnh, xã Thạnh 

Hội, thị xã Tân Uyên được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xếp hạng là di tích 

cấp tỉnh theo Quyết định số 3912/QĐ-UBND. Nâng tổng số các đình được xếp 

https://bom.so/pt4AIZ


hạng di tích là 14/125 ngôi đình (03 đình xếp hạng di tích cấp quốc gia, 11 đình 

xếp hạng di tích cấp tỉnh) 

Trong những năm kháng chiến chống Pháp, một số ngôi đình ở Thủ Dầu 

Một, Biên Hòa bị thực dân Pháp chiếm đóng dùng làm đồn bót hoặc là nơi phục 

vụ cho hoạt động quân sự của chúng. Vì vậy, bà con làng Nhựt Thạnh đã tháo dỡ 

ngôi đình, khi chiến tranh tạm thời lắng xuống mới dựng lại ngôi đình với những 

gì đã có sẵn trên nền đất cũ. Đình Nhựt Thạnh trải qua nhiều lần tu bổ, lần lớn 

nhất là vào năm 1957. Đến năm 1970 xây dựng thêm nhà túc và năm 2018 tu bổ 

lại mặt chánh diện ngôi đình như hiện nay. 

Nguồn: Du lịch Bình Dương 

Link: https://bom.so/nBDo94  
 

Khu căn cứ cách mạng Vườn Trầu 

Vào lúc 19 giờ ngày 05/05/1965, tại Vườn Trầu, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, 

Bình Dương đã diễn ra buổi lễ trang trọng, đánh dấu sự ra đời của LLVT tỉnh Bình 

Dương. Đó là lễ đọc quyết định của Tỉnh đội Trưởng tỉnh đội Bình Dương, chính thức 

ra mắt Tiểu đoàn Phú Lợi, tiểu đoàn vũ trang chủ lực vũ trang đầu tiên của Bình Dương 
mà sau đó những chiến thắng vẻ vang của tiểu đoàn, bắt đầu trang sử hào hùng chói lọi 

của quân và dân tỉnh Bình Dương, góp phần quan trọng tạo nên chiến thắng lịch sử mùa 

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

 

 
 

Để đánh dấu điểm mốc vẻ vang đó, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Dương 
đã lập Bia kỷ niệm tại vị trí này. Đây là công trình văn hóa có ý nghĩa to lớn trong việc 

ghi nhớ những chiến công hiển hách, cũng như những hy sinh của các thế hệ cán bộ, 

chiến sĩ đã hy sinh cho độc lập dân tộc, có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc cho 

các thế hệ mai sau. 

Nguồn: Du lịch Bình Dương 

Link: https://bom.so/hGmQM2  

https://bom.so/nBDo94
https://bom.so/hGmQM2


VIII. SỨC KHOẺ, Y TẾ 

Chủ động phòng, chống dịch bệnh trong dịp lễ 2-9 

Kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay kéo dài 4 ngày trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 

đang gia tăng số ca mắc, kéo theo số bệnh nhân chuyển nặng nhập viện cũng tăng 

cao. Ngành y tế dự báo sau lễ có khả năng xuất hiện làn sóng dịch bệnh mới với 

biến chủng BA.5, BA.4 nếu người dân không tăng cường các biện pháp phòng 

dịch bệnh và chủ động tiêm vắc xin ngừa Covid-19. 

 

Tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em ở TP.Thủ Dầu Một 

 

Nguồn: Báo Bình Dương 

Xem thêm tại: https://bom.so/VwXYtA  

 

Tôn vinh những người hiến máu tình nguyện 

Những người hiến máu tình nguyện xứng đáng được cả xã hội tôn vinh vì 

nghĩa cử cao đẹp đầy tính nhân văn - hiến máu cứu người 

 

https://bom.so/VwXYtA


Trong thời gian qua, phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh đã từng bước phát 

triển mạnh mẽ và trở thành phong trào sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp 

nhân dân tham gia. Nhằm nâng cao nhận thức, ý nghĩa nhân văn cao đẹp của 

phong trào HMTN, hăng hái tham gia HMTN với tinh thần “Một giọt máu cho đi 

- Một cuộc đời ở lại”, đáp ứng tốt nhu cầu về máu phục vụ cấp cứu và điều trị, 

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn 

thể tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động, 

hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên và nhân dân trên địa bàn tham gia 

HMTN.  

Nguồn: Báo Bình Dương 

Xem thêm tại: https://bom.so/ZgrMDP  

 

IX. THỜI SỰ 

1. Tin tức thế giới 

Lãnh đạo nhiều nước mừng Quốc khánh Việt Nam 

TTO - Nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam, chủ tịch nước Trung 

Quốc và Cuba, Quốc vương Campuchia, Tổng thống Nga, Đức, Singapore, Chủ tịch 

Triều Tiên Kim Jong Un cùng lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện và thư mừng. 

 

Quốc kỳ Việt Nam tung bay trong ngày lễ Quốc khánh 2-9-2022 

Nguồn: Báo Tuổi trẻ 

Xem thêm tại: https://bom.so/DLVHl2 

 

https://bom.so/ZgrMDP


2. Tin tức trong nước 

Trang trọng Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Hà Nội - Chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh 2.9, sáng 1.9.2022, Lễ 

thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình. 

Nguồn: Báo Lao động 

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

Đưa về nước hơn 600 công dân bị lừa lao động bất hợp pháp ở Campuchia 

Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục 

theo dõi sát tình hình công dân Việt Nam bị lừa lao động trái phép, triển khai các 

biện pháp bảo hộ công dân để đưa về nước. 

 

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng 

tỉnh An Giang) trao đổi các thủ tục pháp lý trước khi tiếp nhận 26 công dân Việt 

Nam do phía Campuchia trao trả 

https://bom.so/rhToNw


 Nguồn: Báo Vietnamplus 

Xem thêm tại: https://bom.so/nTPSTN  

 

3. Tin tức trên địa bàn tỉnh 

Khánh thành Chợ đêm và Phố đi bộ Bạch Đằng 

(BDO) Tối 2-9, UBND TP.Thủ Dầu Một tổ chức lễ khánh thành Chợ đêm 

và Phố đi bộ Bạch Đằng, thuộc phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một. Tham dự 

có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn 

Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một và các sở, ngành, cùng đông 

đảo nhân dân trong tỉnh. 

 

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu cắt băng khánh thành Chợ đêm và Phố đi bộ 

Bạch Đằng 
 

Nguồn: Báo Bình Dương 

Xem thêm tại: https://bom.so/3bB8b5  

 

4 món ăn Bình Dương vào danh sách 100 món ăn,  

quà tặng đặc sản của Việt Nam 

(BDO) Hội kỷ lục gia Việt Nam vừa có quyết định gửi UBND tỉnh về việc 

công nhận gỏi gà măng cụt, lẩu bò nhúng mắm ruốc, nem Lái Thiêu, mứt gừng 

Bình Nhâm vào danh sách 100 món ăn đặc sản và 100 đặc sản quà tặng của Việt 

Nam.  

https://bom.so/nTPSTN
https://bom.so/3bB8b5


Món đặc sản gỏi gà măng cụt Bình Dương 

 

Nguồn: Báo Bình Dương 

Xem thêm tại: https://bom.so/eu09jH  

 

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ 2022 sẽ tổ chức tại Bình Dương 

(NLĐO) - Diễn đàn được tổ chức theo hình thức diễn đàn kinh tế thế giới 

với 5 phiên họp toàn thể và 26 phiên đối thoại thảo luận diễn ra song song.Theo 

Ban tổ chức sự kiện, tiếp nối sự thành công của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á 

Horasis Bình Dương 2018 và 2019, tỉnh Bình Dương tiếp tục đăng cai tổ chức 

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ 2022 vào tháng 9-2022. 

 

Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương sẽ là nơi tổ chức sự kiện này 

 

https://bom.so/eu09jH


Nguồn: Báo Người Lao động 

Xem thêm tại: https://bom.so/e0PaQH  

 

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

1. Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022 

1.1. Từ 1/9, gửi hàng xe khách phải cung cấp đầy đủ, chính xác 6 thông tin 

Từ 1/9/2022, Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ về 

kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực thi hành. 

Trong đó, bổ sung điểm đ khoản 3 Điều 11: Đơn vị kinh doanh vận tải hành 

khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô 

tô (người gửi hàng hóa không đi theo xe) phải yêu cầu người gửi hàng hóa cung 

cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về: Tên hàng hóa, cân nặng (nếu có), họ và 

tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân/số thẻ căn cước công dân, số điện thoại 

liên hệ của người gửi và người nhận.  

1.2. Quy định mới về chế độ trợ cấp đối với người có công 

Có hiệu lực từ ngày 5/9/2022, Thông tư 44/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính 

quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế 

độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách 

mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh 

và Xã hội quản lý. 

Thông tư nêu rõ, 2 đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng gồm: Cán bộ, 

chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công 

tác trong ngành công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo Quyết 

định số 53/2010/QĐ-TTg; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương 

theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg. 

Bên cạnh đó, thực hiện trợ cấp hàng tháng và trợ cấp 1 lần đối với người 

tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp 

bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 

số 62/2011/QĐ-TTg;... 

1.3. Từ 1/9, làm từ thiện phải ghi chép đầy đủ kết quả tiếp nhận, phân 

phối, sử dụng nguồn đóng góp 

Theo Thông tư số 41/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế 

toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện có hiệu lực từ 1/9/2022, các cá 

nhân có các hoạt động xã hội, từ thiện có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ thông 

tin về kết quả tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện phải 

thực hiện theo quy định; đồng thời lập báo cáo và công khai tình hình tiếp nhận, 

phân phối và sử dụng nguồn đóng góp theo quy định của pháp luật. 

https://bom.so/e0PaQH
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206171&classid=1&typegroupid=4


1.4. Chương trình Giáo dục thường xuyên mới cấp THPT 

Có hiệu lực từ ngày 10/9/2022,  Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông 

được thực hiện từ năm học 2022-2023 đối với lớp 10; từ năm học 2023-2024 đối 

với lớp 11 và từ năm học 2024-2025 đối với lớp 12. 

Chương trình bao gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc; các môn 

học lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp; các chuyên đề học tập lựa chọn; các 

môn học và hoạt động giáo dục tự chọn. 

Cụ thể, các môn học bắt buộc gồm 7 môn học, trong đó: Ngữ văn, Toán, Lịch 

sử là 3 môn học bắt buộc và 4 môn học lựa chọn trong số các môn học Địa lý, 

Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ. 

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc. Ngoài 

ra còn có các môn học, hoạt động tự chọn gồm Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc thiểu số, 

Nội dung giáo dục địa phương. 

Thời gian học của mỗi năm học là 35 tuần/lớp. Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi 

buổi không bố trí quá 5 tiết học; mỗi tiết học 45 phút. 

1.5.Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài 

Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên 

kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 10/9/2022. 

Cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài phải cung cấp thông tin 

về các yếu tố bảo đảm chất lượng như: Đề thi bảo đảm độ tin cậy, tính chính xác, 

khách quan, minh bạch, công bằng trong đánh giá năng lực ngoại ngữ của thí sinh; 

không vi phạm pháp luật, thuần phong, mỹ tục, văn hóa của Việt Nam; đề thi mẫu 

được công bố để thí sinh tiếp cận dễ dàng, đầy đủ; Bảng quy đổi kết quả thi với 

Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) được cơ quan quy định công nhận;... 

1.6. Người lao động vận hành công trình khí làm việc tối đa 12 giờ/ngày 

Thông tư 12/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về thời giờ làm 

việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo 

dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí có hiệu 

lực từ ngày 9/9/2022. 

Theo Thông tư quy định, người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, 

sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí làm việc theo 

ca và phiên làm việc. Cụ thể, ca làm việc không quá 12 giờ trong 1 ngày; phiên 

làm việc tối đa là 7 ngày. 

Bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 

12 giờ trong 1 ngày; số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 1 năm. 

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ 

Link: https://bom.so/cIhJeK  
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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: https://bom.so/2CC1wD  
 

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  
 

2.4. Kế hoạch số 519-KH/TĐTN-PT ngày 12/8/2022 về việc tổ chức “30 

ngày thi đua cao điểm” Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 

Link văn bản: https://bom.so/g1PEu3  

 

XI. GÓC KỸ NĂNG 

Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả 

1. Cần có sự lắng nghe 

Lắng nghe là một trong những kỹ năng cơ bản cực kỳ quan trọng, không chỉ 

với riêng cá nhân nào. Với môi trường tập thể, làm việc nhóm, sự lắng nghe lại 

càng cần thiết hơn bao giờ hết. Việc không biết lắng nghe đồng nghĩa với các 

thành viên trong nhóm không có sự tôn trọng, xây dựng ý kiến với nhau. Lắng 

nghe cũng thể hiện thái độ quan tâm của các thành viên với một cá nhân/vấn đề 

của nhóm. 

2. Tôn trọng là nguyên tắc bắt buộc của kỹ năng làm việc nhóm 

Tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình. Khi làm việc nhóm, 

mọi người cần có sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu thiếu đi yếu tố này, nhóm sẽ làm 

việc không hiệu quả, dễ tan rã. 

3. Đặt mục tiêu chung lên đầu 

Sự khác biệt giữa làm việc độc lập và nhóm là cần phải đặt mục tiêu chung 

lên hàng đầu. Lúc này, mỗi người cần gạt bỏ cái tôi cá nhân, phải nghĩ tới mục 

https://bom.so/2CC1wD
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tiêu chung. Bạn không thể làm việc theo cảm tính, không bàn bạc hay thống nhất 

với mọi người trước khi quyết định được. Nếu cứ làm theo ý mình thì đâu còn gọi 

là làm việc nhóm. Chưa kể, chỉ cần sai lầm nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới lợi ích 

chung. 

4. Mạnh dạn bày tỏ quan điểm 

Trong môi trường làm việc nhóm, mỗi người cần biết phát huy năng lực của 

mình. Mạnh dạn chia sẻ quan điểm, ý tưởng vì sự phát triển của nhóm. Đồng thời, 

khi bày tỏ suy nghĩ của mình, bạn cũng sẽ được người khác góp ý. Còn nếu cứ 

mãi im lặng trong tập thể, bạn sẽ tự biến mình thành “chiếc bóng vô hình” lúc nào 

không hay. 

5. Có trách nhiệm 

Khi làm việc nhóm, mỗi người sẽ có vai trò nhất định. Để có kỹ năng làm 

việc nhóm hiệu quả, mỗi người nên tự ý thức được trách nhiệm của mình. Bạn 

nên đặt ra những nguyên tắc cho riêng mình, có trách nhiệm với công việc chung. 

Đừng để chỉ vì sự thiếu trách nhiệm của mình mà ảnh hưởng tới nhiều người khác. 

6. Có tinh thần phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau 

“Muốn đi nhanh, hãy đi một mình, muốn đi xa, hãy đi cùng nhau”. Quả đúng 

như vậy! Quá trình làm việc nhóm sẽ thiếu hiệu quả nếu mọi người không biết 

cách tương tác với nhau. Nhóm đó sẽ rơi vào tình trạng rời rạc, có người quá yếu 

hoặc có người quá mạnh. Thêm nữa, nhóm đó cũng sẽ không có sự liên kết để 

cùng phát triển. Do đó, kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau chính là một trong những cách 

giúp nhóm phát triển bền vững. 

7. Đẩy mạnh sự gắn kết, chia sẻ 

Hiệu quả làm việc nhóm sẽ bị ảnh hưởng nếu mỗi thành viên không ngừng 

tranh cãi, mâu thuẫn. Vì vậy, mọi người cần gắn kết với nhau thông qua việc giao 

tiếp, tham gia các hoạt động tập thể, xây dựng mối quan hệ,… Khi có sự gắn kết, 

đồng lòng, cả nhóm sẽ có những kết quả vượt ngoài mong đợi. 

8. Biết cách thuyết phục 

Khả năng thuyết phục rất cần thiết trong môi trường làm việc nhóm. Bởi mỗi 

người sẽ có những ý kiến khác nhau. Muốn người khác đồng tình với mình, bạn 

cần có khả năng thuyết phục, đưa ra những ý kiến hợp tình hợp lý. Sức thuyết 

phục ở đây bao gồm cả lời nói, hành động, thái độ. 

9. Tin tưởng lẫn nhau – không thể thiếu trong kỹ năng làm việc nhóm 

Làm việc nhóm hiệu quả hay không cũng còn phụ thuộc vào việc xây dựng lòng 

tin. Khi tin tưởng lẫn nhau, mỗi thành viên sẽ hết lòng vì công việc, tập thể chung.  

 

Nguồn: Giá trị cuộc sống 

Xem tại: https://bom.so/zFwtZO   
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XII. THƯ GIẢN 

Truyện ngắn: Giá trị của hòn đá 

Có một học trò hỏi thầy mình rằng:  

- Thưa thầy, giá trị của cuộc sống là gì ạ? 

Người thầy lấy một hòn đá trao cho người học trò và dặn:  

- Con đem hòn đá này ra chợ nhưng không được bán nó đi, chỉ cần để ý 

xem người ta trả giá bao nhiêu. 

Vâng lời thầy, người học trò mang hòn đá ra chợ bán. Mọi người không hiểu 

tại sao anh lại bán một hòn đá xấu xí như vậy. Ngồi cả ngày, một người bán rong 

thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá một đồng. Người học trò mang hòn đá về 

và than thở:  

- Hòn đá xấu xí này chẳng ai thèm mua. Cũng may có người hỏi mua với 

giá một đồng thầy ạ.  

Người thầy mỉm cười và nói:  

- Tốt lắm, ngày mai con hãy mang hòn đá vào tiệm vàng và bán cho chủ 

tiệm, nhớ là dù chủ cửa hàng vàng có mua thì cũng không được bán. 

Người học trò rất bất ngờ khi chủ tiệm vàng trả giá hòn đá là 500 đồng. Anh 

háo hức hỏi thầy tại sao lại như vậy. Người thầy cười và nói:  

- Ngày mai con hãy đem nó đến chỗ bán đồ cổ. Nhưng tuyệt đối đừng bán 

nó, chỉ hỏi giá mà thôi. 

Ảnh minh hoạ 

Làm theo lời thầy dặn, sau một hồi xem xét thì anh vô cùng ngạc nhiên khi 

chủ hiệu trả giá hòn đá là cả gia sản hiện có. Anh vẫn nhất quyết không bán và 

vội về kể lại với thầy. Lúc này người thầy mới chậm rãi nói: 

Hòn đá thực chất chính là một khối ngọc cổ quý giá, đáng cả một gia tài, 

và giá trị cuộc sống cũng giống như hòn đá kia, có người hiểu và có người 



không hiểu. Với người không hiểu và không thể cảm nhận thì giá trị cuộc sống 

chẳng đáng một xu, còn với người hiểu thì nó đáng giá cả một gia tài. Hòn đá 

vẫn vậy, cuộc sống vẫn thế, điều duy nhất tạo nên sự khác biệt là sự hiểu biết 

của con và cách con nhìn nhận cuộc sống. 

Bài học: Mỗi người có một cách “định giá” khác nhau về thành công hay 

hạnh phúc. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người và làm cho đời mình trở nên 

giá trị theo cách của mình. Chỉ có bạn mới quyết đinh được cuộc sống của bạn. 

Nguồn: Truyện cổ tích 

Xem tại: https://bom.so/V6zXoC  
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