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     Hàng ngày, Bác thường căn dặn các chiến
sĩ cảnh vệ phải luôn có ý thức tổ chức, kỷ
luật, triệt để tôn trọng nội quy chung. Bác
bảo: “Khi bàn bạc công việc gì, đã quyết thì
phải triệt để thi hành. Nếu đặt ra cho mình
những việc phải làm thì cương quyết thực
hiện cho bằng được”.

    Một hôm Bác đến thăm một ngôi chùa
lịch sử. Đúng dịp lễ nên khách nước ngoài
và nhân dân đến chùa rất đông. Bác vừa vào
chùa, vị sư cả liền ra đón Bác và khẩn khoản
xin Bác đừng cởi dép. Bác không đồng ý.
Đến thềm chùa, Bác dừng lại để dép ở ngoài
rồi mới bước vào, và giữ đúng mọi nghi thức
như người dân đến lễ. 

        Trên đường từ chùa về nhà, xe đang bon
bon, bỗng đèn đỏ ở một ngã tư bật lên.
Đường phố đúng lúc đông người. Xe chở
Bác cũng như các xe khác đều dừng lại cả.
Mọi người trong xe lo lắng nhìn nhau. Nếu
nhân dân trông thấy Bác, họ sẽ ùa ra ngã tư
này thì dễ gây tắc nghẽn. Nghĩ vậy, cả xe
bèn cử một chiến sĩ cảnh vệ chạy đến bục
yêu cầu công an giao thông mở đường cho
xe Bác. Nhưng Bác đã hiểu ý. Bác ngăn lại
rồi bảo: Các chú không được làm như thế.
Phải gương mẫu tôn trọng luật lệ giao
thông, không nên bắt người khác nhường
quyền ưu tiên cho mình.

         Ai cũng thấm thía lời Bác dạy...

      Một câu chuyện nhỏ nhưng lại là một bài
học đạo đức lớn đã để lại trong chúng ta biết
bao suy nghĩ và cảm xúc: Bác đã dạy chúng 

ta một bài học sâu sắc về cách sống, ý thức tổ
chức, kỷ luật và phải biết tuân thủ những qui
tắc chung đã được đặt ra. Bác đã cho chúng
ta một bài học thiết thực về chân lí sống
"mình vì mọi người''. Không phải chỉ ở
chuyện giao thông mà tất cả mọi chuyện,
chúng ta đều nên thấm nhuần sâu sắc, kiên
trì học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách của Bác, cho dù đó là một cử chỉ,
hành vi đời thường; hãy đổi mới tư duy, kiên
trì, quyết tâm sửa đổi lề lối làm việc, dù đó là
một việc nhỏ, hãy đề cao tinh thần trách
nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, làm việc gì
cũng cần phải tâm huyết, trách nhiệm, thực
hiện đúng nội quy, qui định

      Bên cạnh đó, câu chuyện còn nói lên việc
người người đứng đầu phải thực sự gương
mẫu, là tấm gương sáng cho mọi người noi
theo. Bác nói: “Muốn hướng dẫn nhân dân,
mình phải làm mực thước cho người ta bắt
chước”; “Tự mình phải chính trước, mới giúp
người khác chính. Mình không chính mà
muốn người khác chính là vô lý”..…Quần
chúng chỉ quý mến những người có tư cách
đạo đức. Điều này càng đòi hỏi mỗi cán bộ,
đảng viên (nhất là Lãnh đạo chủ chốt) từ việc
nhỏ đến lớn, từ việc riêng đến việc chung, từ
trong cuộc sống đến công việc thường ngày
luôn luôn phải nỗ lực thực hiện tốt phương
châm “Nói đi đôi với làm” và làm “đúng quy
định”.

                                           Nguồn: Sở Công thương
     >>>Link nội dung: https://bom.to/UvYcR3
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       Những nỗ lực quên mình trong thực hiện
nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-
19 của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân
Việt Nam tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”,
khẳng định tình đoàn kết máu thịt quân -
dân và bản chất của đội quân cách mạng từ
nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu,
vì nhân dân mà phục vụ.

 “Bộ đội Cụ Hồ” - Tự hào từ thời chiến đến
thời bình

      Hiếm có một quốc gia hay một dân tộc
nào trên thế giới mà quân đội luôn gắn bó
máu thịt, không ngại hy sinh, gian khổ, sẵn
sàng xả thân để bảo vệ nhân dân trong mọi
điều kiện, hoàn cảnh như Quân đội nhân
dân Việt Nam. Điều đó đã được hình thành
ngay từ những ngày đầu thành lập và trở
thành truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta
trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và
trưởng thành. Chủ tịch Hồ Chí Minh -
Người trực tiếp sáng lập, tổ chức, giáo dục
và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam -
đã khái quát: “Quân đội ta trung với Đảng,
hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì 

độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã
hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng
đánh thắng”. Truyền thống vẻ vang đó
chính là nguồn lực nội sinh to lớn tạo nên
sức mạnh quyết chiến, quyết thắng của
Quân đội ta trong mọi hoàn cảnh.

       Cùng với sự phát triển của đất nước,
chức năng và nhiệm vụ của Quân đội có
những bước phát triển mới, yêu cầu ngày
càng cao nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo vệ
Tổ quốc, bảo vệ nhân dân trong mọi tình
huống. Từ thắng lợi của cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đến
công cuộc đấu tranh giữ vững độc lập, chủ
quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ công cuộc
đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa,… của đất nước dưới sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội
luôn khẳng định vai trò là lực lượng nòng
cốt, tiên phong trong bảo vệ Đảng, Nhà
nước và nhân dân. Văn kiện Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã
khẳng định: “Củng cố quốc phòng, an ninh,
bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường
xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính
trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân
dân và Công an nhân dân là nòng cốt”.

       Hiện nay, thế giới đang phải đối mặt với
đại dịch COVID-19 có tốc độ, phạm vi lây
nhiễm và tỷ lệ tử vong chưa từng xảy ra
trong lịch sử, gây thiệt hại nặng nề trên tất
cả các lĩnh vực đời sống xã hội mọi quốc gia
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dân tộc. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế
giới (WHO),  tính đến ngày 25-9-2021, đã có
232,09 triệu người bị nhiễm và 4,754 triệu
người tử vong vì COVID-19. Riêng châu Á
đã có 75,06 triệu người nhiễm, cao nhất thế
giới. Ở trong nước, đã có 746.625 ca nhiễm,
đứng thứ 44/222 quốc gia và vùng lãnh thổ
và 18.400 ca tử vong, chiếm tỷ lệ 2,5% so với
tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ
tử vong do COVID-19 trên thế giới. Trước
thực tế đó, với tinh thần chống dịch như
chống giặc, cả dân tộc lại bước vào trận
chiến mới với một kẻ thù vô hình, chưa có
tiền lệ. Ý thức cao về nhiệm vụ phòng,
chống dịch COVID-19 khi Việt Nam bước
vào giai đoạn quyết định của cuộc chiến
chống dịch với những diễn biến hết sức
phức tạp, khó lường, cán bộ, chiến sĩ Quân
đội nhân dân Việt Nam luôn sát cánh cùng
các cấp, các ngành và toàn dân tiếp tục nỗ
lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết
tâm chiến thắng đại dịch, bảo vệ an toàn sức
khỏe, tính mạng của nhân dân, góp phần
lan tỏa hình ảnh cao quý, phẩm chất tốt đẹp
“Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

  Quyết tâm kiểm soát, đẩy lùi đại dịch

       Ngay từ khi xuất hiện những ca lây
nhiễm đầu tiên, Bộ Quốc phòng đã kích
hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch
trong toàn quân nhằm bảo đảm ứng phó kịp
thời với mọi tình huống, kể cả cấp độ cao
nhất. Toàn quân đã quán triệt và thực hiện
nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí
thư,Lời kêu gọi của Tổng Bí thưNguyễn Phú

Trọng, các chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ với tinh thần “Chống dịch như
chống giặc” và phương châm “Sớm hơn và
nhanh hơn một bước”. Bộ Quốc phòng đã
chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các
giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sát sao
trong thực tế. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn
quân xung kích, đi đầu trên mặt trận phòng,
chống dịch bệnh, góp phần quan trọng
trong việc ngăn chặn, khống chế không để
dịch COVID-19 lan rộng trong cộng đồng.
Những đóng góp thiết thực, hiệu quả trong
tham gia phòng, chống dịch chính là kết quả
từ sự kế thừa, phát huy những giá trị truyền
thống, bản chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”
trong mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân
dân Việt Nam.

       Thứ nhất, khả năng phản ứng nhanh,
hiệu quả, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ
trong mọi tình huống. Bộ Quốc phòng đã
thực hiện tốt chức năng tham mưu với
Đảng, Nhà nước thực hiện kịp thời, hiệu quả
các biện pháp phòng, chống dịch. Chủ động
tham mưu, xây dựng kế hoạch cũng như tổ
chức chặt chẽ, an toàn trong công tác tiếp
nhận công dân Việt Nam từ các nước có dịch
về nước. Chỉ đạo ngành hậu cần quân đội
bảo đảm tốt quân y bảo vệ các sự kiện của
Đảng, Nhà nước và Quân đội như: Hội nghị
Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN
(ADMM), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng
ASEAN mở rộng với các đối tác (ADMM+)…
Sau khi được giao nhiệm vụ, Bộ Quốc phòng
đã khẩn trương thành lập ban chỉ đạo
phòng, chống dịch, ban hành nhiều văn bản,
chỉ thị, hướng dẫn, xây dựng 
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kế hoạch, phương án và tổ chức triển khai
thực hiện các hoạt động tập huấn, diễn tập
phòng, chống dịch chặt chẽ, đồng bộ ở các
cấp, ngành theo tính chất, chức năng của
từng quân chủng, binh chủng, ngành.

      Với tinh thần khẩn trương, toàn quân đã
tham gia triển khai 7 bệnh viện dã chiến
truyền nhiễm cùng hàng trăm tổ, đội công
tác, lực lượng phản ứng nhanh trên toàn
quốc. Chỉ sau 48 giờ triển khai, Trung tâm
điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Quân y
175 đã đi vào hoạt động và thành công trong
việc phân đôi ECMO cứu 2 bệnh nhân F0
nguy kịch. Chỉ đạo Bộ đội Biên phòng thực
hiện tốt nhiệm vụ chốt giữ, kiểm soát chặt
chẽ các cửa khẩu, các khu vực có đường
mòn, lối mở, ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ
dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào nội
địa. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo
ngành quân y tích cực, chủ động và đã
thành công trong việc nghiên cứu, sản xuất
bộ công cụ xét nghiệm Rear-Time RT-PCR
phát hiện vi-rút và vi-rút chủng mới. Phối
hợp với ngành y tế nghiên cứu, bước vào giai
đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, pha
3b vắc-xin Nano Covax và nhiều sản phẩm
khác với đặc tính tiêu chuẩn quốc tế về
phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Hiện
nay, cùng với cả nước đang khẩn trương
chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử, quân
đội là địa chỉ tin cậy được giao nhiệm vụ
thiết lập 8 kho bảo quản vắc-xin để bảo
quản, vận chuyển, phân phối và tiêm chủng
cho toàn quốc; đồng thời, Bộ Quốc phòng là
nơi đặt Sở Chỉ huy của chiến dịch tiêm 

chủng quan trọng này. Ngoài ra, thực hiện sự
chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, công tác phòng,
chống dịch COVID-19 trong toàn quân đã
được cụ thể hóa thành nhiệm vụ phòng,
chống dịch trên tất cả các mặt công tác, trong
từng lĩnh vực, tới từng cấp, từng ngành, từng
quân chủng, binh chủng đồng bộ, chặt chẽ,
tạo thành hệ thống phòng tuyến vững chắc,
kết hợp với hệ thống phòng, chống dịch của
các ngành, các cấp ở địa phương tạo nên thế
trận phòng, chống dịch chặt chẽ, sáng tạo và
hiệu quả.

2. Học tập và làm theo tấm gương,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai, với tinh thần kỷ luật tự giác, nghiêm
minh, lực lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia
phòng, chống dịch luôn nêu cao tinh thần
thượng tôn pháp luật, chấp hành nghiêm và
quản lý các khu vực được phân công, tuân thủ
nghiêm các yêu cầu, nguyên tắc, quy định và
pháp luật về phòng, chống dịch. Khi dịch
COVID-19 lây lan trên diện rộng, toàn quân
đã kích hoạt hệ thống phòng dịch ở mức cao
nhất, triển khai và quản lý chấp hành nghiêm
các biện pháp phòng, chống dịch, ngăn chặn
hiệu quả, không để dịch xâm nhập vào các cơ
quan, đơn vị cơ sở. Trong điều kiện thời tiết
khắc nghiệt, cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
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phương tiện hỗ trợ thiếu thốn, mọi hoạt
động bảo vệ chủ quyền biên giới đều chủ
yếu dựa vào sức người là chính. Để bảo vệ
gần 5.000km biên giới, ngăn hoạt động đưa
người vượt biên trái phép, lực lượng biên
phòng phải vượt qua vô vàn khó khăn.
Nhưng với bề dày truyền thống “Đoàn kết,
cảnh giác; liêm, chính, cần, kiệm; hoàn
thành nhiệm vụ; khắc phục khó khăn; dũng
cảm trước địch; vì nước quên thân; trung
thành với Đảng; tận tụy với dân”, Bộ đội
Biên phòng đã khắc phục mọi khó khăn, vừa
thực hiện tốt nhiệm vụ tuyến đầu bảo vệ
biên giới, ngăn chặn không để dịch xâm
nhập qua biên giới, vừa giữ được quan hệ
ngoại giao với các nước có chung biên giới.
Cùng với đó, lực lượng quản lý các điểm
cách ly tập trung đã hoàn thành tốt nhiệm
vụ, đặc biệt là lực lượng tham gia quản lý
điểm cách ly tại các địa phương có thời điểm
dịch bùng phát mạnh như Quân khu 3 ở Hải
Dương, Quân khu 1, Quân đoàn 2 ở Bắc
Giang, Quân khu 7 ở Thành phố Hồ Chí
Minh, Bình Dương… không để dịch bệnh lây
nhiễm ra ngoài và lây chéo trong khu vực
cách ly. Toàn quân tích cực tham gia truy
vết, cách ly, xét nghiệm kịp thời các trường
hợp có liên quan các ổ dịch của nhiều tỉnh,
thành phố trong cả nước. Lực lượng quân
đội tham gia phòng, chống dịch ở đâu thì ở
đó cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp
và nhân dân yên tâm, tin tưởng và mong
muốn được cán bộ, chiến sĩ của quân đội
tích cực hỗ trợ.

     Thứ ba, phát huy tinh thần “Vì nhân dân
quên mình”, “Vì nhân dân hy sinh”, cán bộ, 

chiến sĩ trong toàn quân nêu cao tinh thần
dấn thân, sẵn sàng hy sinh, chấp nhận gian
khổ, khắc phục mọi khó khăn để bảo vệ tốt
nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân
trong phòng, chống đại dịch COVID-19.
Ngay từ những ngày đầu dịch khởi phát,
quân đội là lực lượng xung kích trên tuyến
đầu trong thực hiện các nhiệm vụ phòng,
chống dịch. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn
quân, trước hết là các lực lượng trực tiếp
tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đã
quán triệt, xác định tốt vai trò, sứ mệnh của
người quân nhân cách mạng, chấp nhận
đương đầu với mọi khó khăn, nguy hiểm để
hoàn thành trọng trách, sứ mệnh được
Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân tin
tưởng giao phó. Các lực lượng thường xuyên
phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy,
chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân
địa phương nỗ lực cùng cả nước ngăn chặn,
khống chế, không để dịch lan rộng trong
cộng đồng. Nhiều đơn vị đã chủ động
nhường doanh trại, cơ sở vật chất cho nhân
dân cách ly, chấp nhận cắm nhà bạt dã chiến
ở bên ngoài doanh trại. Đồng thời, quân đội
còn huy động lực lượng phục vụ, chăm sóc
chu đáo, tận tình, bảo đảm điều kiện tốt
nhất cho các khu vực cách ly. Nhiều đoàn, tổ,
đội công tác đang ngày đêm lăn lộn, cùng
chia sẻ, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống
dịch ở những khu vực, địa phương điểm
nóng về dịch bệnh, điều kiện cơ sở vật chất,
tinh thần thiếu thốn mọi mặt. Nhiều lực
lượng như Bộ đội Biên phòng, lực lượng
quân y ở các bệnh viện dã chiến điều trị
COVID-19, lực lượng phục vụ trong các khu 

2. Học tập và làm theo tấm gương,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
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vực cách ly, quân y ở các điểm tiêm chủng…
luôn chịu áp căng thẳng và hoạt động vượt
quá khả năng sức lực trong thời gian dài.
Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh đang có
những diễn biến phức tạp ở Thành phố Hồ
Chí Minh và Bình Dương, với quyết tâm
“không thắng không về”, Bộ Quốc phòng đã
điều động hơn 30.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc
các quân chủng, binh chủng, ngành trong
toàn quân tham gia cùng hai địa phương
nhằm nhanh chóng khống chế dịch bệnh,
an dân trong thời gian sớm nhất.

       Thứ tư, thực hiện tốt chức năng đội quân
công tác, với khả năng, lực lượng, phương
tiện, trang thiết bị kỹ thuật, các lực lượng
tham gia phòng, chống dịch của quân đội đã
sát cánh cùng nhân dân cả nước trên tất cả
các mặt công tác phòng, chống dịch, góp
phần quan trọng trong ngăn chặn, không để
dịch bệnh lan nhanh, phát tán rộng trong
cộng đồng. Trong đó, lực lượng quân y đã
nêu gương sáng theo lời dạy của Chủ tịch
Hồ Chí Minh:“Người thầy thuốc giỏi đồng
thời phải là người mẹ hiền”, luôn đi đầu
trong các hoạt động phòng, chống dịch
bệnh, tận tụy làm việc với tinh thần trách
nhiệm cao nhất, hết lòng phục vụ nhân dân,
tiên phong trong phối hợp chặt chẽ với hệ
thống y học dự phòng của ngành y tế trên cả
nước triển khai đồng bộ các giải pháp
phòng, chống dịch hiệu quả. Bộ đội Biên
phòng tăng cường các điểm chốt, kiểm tra,
kiểm soát phòng, chống dịch tại các cửa
khẩu, đường mòn lối mở trên tuyến biên  

giới; Bộ đội Hóa học triển khai thực hiện tốt
việc tiêu tẩy, phun hóa chất tiêu độc, khử
trùng các khu vực nhiễm khuẩn và các khu
vực nguy cơ cao; bộ đội chủ lực và bội đội địa
phương triển khai,  giám sát nhiều điểm
cách ly tập trung; bộ đội vận tải tham gia vận
chuyển trang thiết bị kỹ thuật phục vụ
phòng, chống dịch, vận chuyển vắc-xin,
thành lập các đội xe cấp cứu thu dung bệnh
nhân nhiễm bệnh ngoài cộng đồng về các
trung tâm điều trị. Cùng với đó, quân đội
còn thành lập các tổ chuyên gia và các đoàn
công tác tham gia hỗ trợ chuyên môn và vật
chất trong phòng, chống dịch cho một số
quốc gia có quan hệ chiến lược. Toàn quân
tăng cường tổ chức tốt các hoạt động tuyên
truyền, giáo dục, thực hiện đồng bộ các biện
pháp phòng, chống dịch trong và ngoài quân
đội hiệu quả, thiết thực. Sự quyết liệt và hiệu
quả trong triển khai, thực hiện đồng bộ các
mặt công tác của quân đội trên các trận
tuyến phòng, chống dịch COVID-19 là minh
chứng sinh động cho truyền thống vì nước,
vì dân, sắt son một lòng của quân đội ta,
càng làm sáng ngời phẩm chất cao quý của
“Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình./.

Nguồn: Đảng Cộng sản Việt Nam
>>>Link nội dung: https://by.com.vn/jKzIaV  

2. Học tập và làm theo tấm gương,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
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       Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc chính là
tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt
trong cuộc đời hoạt động cách mạng của
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Người, đoàn
kết là lực lượng vô địch để khắc phục mọi
khó khăn, giành lấy thắng lợi. Thấm nhuần
lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta
xác định vấn đề ĐĐK dân tộc là mục tiêu,
nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, phải được
quán triệt trong các lĩnh vực, từ đường lối,
chủ trương, chính sách đến thực tiễn.

      Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta đã
tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh
tổng hợp toàn dân tộc làm nên những thắng
lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải
phóng dân tộc cũng như trong xây dựng,
đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập
quốc tế.

      Trong công cuộc đổi mới đất nước,
đường lối, chủ trương của Ðảng, Nhà nước
về ĐĐK toàn dân tộc ngày càng được hoàn
thiện và thể chế hóa bằng các chính sách,
pháp luật. Các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực
chung sức, chung lòng cùng Ðảng, Nhà
nước vượt qua khó khăn, thử thách, giữ
vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh
tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và tiếp tục
nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường
quốc tế.

      Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Chính
trong cơn hoạn nạn vì đại dịch, tính nhân
văn của người Việt Nam được lan tỏa rộng
khắp và ĐĐK dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí 
 

Minh tiếp tục được phát huy. Nhờ sự huy
động kịp thời, sự vào cuộc quyết liệt của cả
hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các
tầng lớp nhân dân, việc thực hiện công tác
phòng, chống dịch Covid-19 đã diễn ra ở quy
mô chưa có tiền lệ và đạt được Lửa thử vàng,
gian nan thử sức. Chính trong cơn hoạn nạn
vì đại dịch, tính nhân văn của người Việt
Nam được lan tỏa rộng khắp và ĐĐK dân tộc
theo tư tưởng Hồ Chí Minh những kết quả
tích cực. Kết quả đó bắt nguồn từ nhiều
nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân
không thể phủ nhận đó là tinh thần đoàn kết
của cả dân tộc...

      Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra các
chủ trương và giải pháp chủ yếu để xây dựng
khối ĐĐK toàn dân tộc. Đó là thực hiện tốt
chính sách xã hội, tạo điều kiện cho mọi giai
cấp, tầng lớp xã hội phát triển vững mạnh.
Cùng với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa,
việc tăng cường đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phí cũng được Đảng ta xác
định là cơ sở để tạo sự đồng thuận xã hội,
đồng thuận giữa nhà nước và nhân dân, qua
đó tăng cường khối ĐĐK toàn dân tộc. Thực
tế trong công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà
nước ta luôn quan tâm chăm lo, bảo đảm lợi
ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân,
thực hiện tốt chính sách xã hội, thể hiện sự
ưu việt của chế độ xã hội nước ta. Thực hiện
tốt chính sách xã hội không chỉ là động lực
thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn là một
trong những yếu tố quyết định sự ổn định và
phát triển bền vững của đất nước. 

II. ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀO CUỘC SỐNG
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      Để phát huy tốt vai trò lãnh đạo của
Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII xác định cần
phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị
trong xây dựng khối ĐĐK toàn dân tộc. Sự
đoàn kết, nhất trí trong Đảng là điều kiện
tiên quyết để Đảng ta thực sự xứng đáng là
hạt nhân đoàn kết của toàn xã hội. Sự lãnh
đạo của Đảng chính là ngọn cờ tập hợp, quy
tụ sức mạnh của khối ĐĐK toàn dân tộc. Để
thực hiện mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh", Đảng ta xác
định, cần giải quyết tốt các mối quan hệ, thu
hẹp những khác biệt giữa các bộ phận xã hội
trong xây dựng khối ĐĐK toàn dân tộc. Giải
quyết tốt vấn đề này không chỉ trực tiếp góp
phần củng cố sức mạnh của khối ĐĐK toàn
dân tộc mà còn là cơ sở để đấu tranh làm
thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc
của các thế lực thù địch hòng chống phá
khối ĐĐK dân tộc ở nước ta... 

      Như chúng ta đã biết, động lực và nguồn
lực phát triển quan trọng của đất nước là
khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí
tự cường dân tộc, sức mạnh ĐĐK toàn dân
tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn
vinh, hạnh phúc. Tuy nhiên, trong quá trình
đổi mới, đất nước ta đang đứng trước
những khó khăn, thách thức, ảnh hưởng tới
sức mạnh ĐĐK toàn dân tộc. Đó là sự phân
hóa giàu nghèo; tệ nạn quan liêu, tham
nhũng, xa rời quần chúng nhân dân; một bộ
phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
 

 Lợi dụng tình trạng này, các thế lực thù địch,
cơ hội chính trị ra sức xuyên tạc, hòng phá
hoại khối ĐĐK toàn dân tộc, làm xói mòn
lòng tin của nhân dân với Đảng, chia rẽ mối
quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với
nhân dân.

       Để tiếp tục phát huy sức mạnh ĐĐK toàn
dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi
mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước, hội nhập quốc tế, giữ vững độc
lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh
thổ của Tổ quốc, cần nâng cao nhận thức,
trách nhiệm của hệ thống chính trị, các cấp,
các ngành toàn xã hội đối với việc xây dựng,
củng cố và phát huy sức mạnh ĐĐK toàn dân
tộc trong tình hình mới. Muốn vậy, phải tiếp
tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nhất quán
quan điểm: Cách mạng là sự nghiệp của
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; ĐĐK
toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết
hài hòa quan hệ lợi ích giữa các tầng lớp, giai
cấp và các thành phần trong xã hội, trong đó
đặc biệt chú trọng việc không ngừng nâng
cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân
dân.

     Với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ
hưởng", cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các
cấp cần quan tâm chăm lo lợi ích thiết thực,
chính đáng, hợp pháp của nhân dân; tập
trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phong
cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân 
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hóa các chủ trương của Đảng về ĐĐK dân
tộc; phát huy truyền thống đoàn kết, nhân
nghĩa, khoan dung của dân tộc, cùng nhau
hợp sức xây dựng một xã hội đồng thuận cao
trên tinh thần cởi mở, độ lượng, tin cậy lẫn
nhau vì sự ổn định và phát triển toàn diện,
bền vững của đất nước. 

         Phát huy sức mạnh ĐĐK toàn dân tộc đã
trở thành một trong những bài học kinh
nghiệm quý báu, vấn đề chiến lược, có ý
nghĩa quyết định thành công của cách mạng.
Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
hiện nay, bài học kinh nghiệm này vẫn còn
nguyên giá trị và cần tiếp tục phát huy mạnh
mẽ để khơi dậy sức mạnh to lớn của toàn dân
tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vì
mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh; xây dựng đất nước
hùng cường và giàu mạnh 

Nguồn: Quân đội nhân dân
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và có trách nhiệm với nhân dân”, muốn vậy
phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp
thu, tập trung giải quyết các khó khăn,
vướng mắc, bức xúc, nguyện vọng chính
đáng của người dân.

 Cấp ủy, chính quyền, mặt trận các cấp cần
tiếp tục thực hiện tốt các chính sách phát
triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc, miền núi
và vùng đồng bào có đạo, đồng thời phát
huy tốt vai trò của người có uy tín trong
đồng bào dân tộc, chức sắc tôn giáo trong
việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo;
quan tâm chăm lo từng hộ dân, nhất là vùng
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vận
động và giúp nhân dân xóa đói, giảm
nghèo, xây dựng đời sống ấm no, hạnh
phúc. 

 Bên cạnh đó, chăm lo và phát huy vai trò
của các cá nhân tiêu biểu, các nhân sĩ, trí
thức, người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn
giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước
ngoài. Đặc biệt, cần nhanh chóng để thực
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Theo đó, những chiêu bài về “dân chủ”,
“nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” hay “phát
triển kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa (XHCN)”… mà các thế lực thù địch
vẫn không ngừng “lớn tiếng” lâu nay cũng chỉ
nhằm hướng tới một mục tiêu: phủ nhận
những vấn đề căn cốt - nền tảng tư tưởng
chính trị của chúng ta.

        Tư tưởng chính trị là nhân tố hàng đầu
tạo niềm tin, sự đồng thuận xã hội. Vì thế,
các thế lực chống phá, thù địch luôn xác
định đây là mắt xích, mũi đột phá quan
trọng cần tập trung tấn công. 

LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ 

        Tư tưởng chính trị bàn ở đây là tư tưởng
về vấn đề chính trị mà Đảng Cộng sản Việt
Nam tổ chức, xây dựng xã hội của dân, do
dân và vì dân. Lập trường này được C.Mác
cùng F.Ăngghen xây dựng trên cơ sở sự vận
hành và phát triển của các hình thái kinh tế
xã hội trong hiện thực lịch sử nhân loại. Đó
là học thuyết vĩ đại của xã hội loài người-học
thuyết khoa học về chủ nghĩa xã hội
(CNXH). Đó cũng chính là tư tưởng chính
trị then chốt; là yếu tố quan trọng hàng đầu
cần được xác lập một cách vững vàng trong
mỗi chủ thể của sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc. 

 Tư tưởng chính trị là nhân tố hàng đầu tạo
niềm tin, sự đồng thuận xã hội. Vì thế, các
thế lực chống phá, thù địch luôn xác định
đây là mắt xích, mũi đột phá quan trọng cần
tập trung tấn công. Trong cuốn sách Chiến
thắng không cần chiến tranh (1999),
Níchxơn đã viết: “Mặt trận tư tưởng là mặt
trận quyết định nhất”, “vũ khí của chúng ta,
các hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ
kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta
thất bại trên mặt trận tư tưởng”. 

 

III. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG 

Tư tưởng chính trị - trọng tâm chống phá của các thế lực thù địch

      Một là, phủ nhận con đường đi lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Các thế lực thù địch, phản động, chống phá
vẫn luôn tự cho họ “cái quyền” đòi Đảng ta,
nhân dân ta từ bỏ mục tiêu, con đường đã
chọn với “lỹ lẽ” rằng đó là “con đường sai lầm,
dẫn dân tộc đến đường cùng, ngõ cụt”. Họ ra
sức lợi dụng sự kiện CNXH theo mô hình Xô
viết ở Liên xô và các nước Đông Âu trước đây
sụp đổ để “kết luận” rằng CNXH đã cáo
chung, Đảng Cộng sản đã hết vai trò lịch sử;
rằng Việt Nam kiên định đi lên CNXH là sai
lầm, là đi vào “vết xe đổ” Liên Xô và Đông Âu.
Họ cố tình xuyên tạc : “Chủ nghĩa xã hội mà 
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 Để tạo sức “đề kháng” trước những “cơn gió
độc”, bên cạnh không ngừng củng cố bản
lĩnh và sự kiên định của mỗi công dân, đặc
biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên vào mục
tiêu, con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã lựa chọn, chúng ta cần tiếp tục thấu
triệt: 1) Sự thay thế của hình thái kinh tế
XHCN vào hình thái kinh tế tư bản chủ
nghĩa là sự tiếp nối tất yếu trong dòng chảy
phát triển. Vấn đề này đã được khẳng định
bằng chính quá trình phát triển của lịch sử
nhân loại. 2) Thực tiễn tiến trình cách mạng
Việt Nam dưới ngọn cờ của Đảng đã và đang
minh chứng “con đường đi lên chủ nghĩa xã
hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt
Nam và xu thế phát triển của thời đại”(1).
“Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội”(2) là sự kiên định khoa học,
khách quan, đúng đắn, phù hợp, đang từng
bước thỏa mãn khát vọng chính đáng của
nhân dân: độc lập, hòa bình, tự do, ấm no,
hạnh phúc. 3) Những nhà tài phiệt của chủ
nghĩa tư bản luôn muốn duy trì sự bất bình
đẳng của xã hội để thâu tóm lợi ích. Vì thế,
bình đẳng, tự do, ấm no, hạnh phúc của
quần chúng nhân dân lao động không phải là
mục tiêu mà họ hướng tới, không phải là bản
chất chế độ mà họ muốn duy trì. 

   Hai là, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh.

     Vẫn “quanh đi quẩn lại” với những “diễn
giải” như, chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời,
chỉ phù hợp với trình độ, lực lượng sản xuất
phương Tây thế kỷ XIX; ở thế kỷ XXI, chủ
nghĩa này đã lỗi thời, đã bị lịch sử vượt qua... 

C.Mác nêu ra chỉ là một lý tưởng, một chủ
nghĩa xã hội “không tưởng”; không bao giờ
thực hiện được”. Hơn thế, họ “dạy” Đảng ta
cần phải đi theo con đường - mô hình “xã
hội dân chủ”, “chính trị đa nguyên”, “đa
đảng đối lập”... Đồng thời không ngừng rêu
rao, kích động, bôi đen chủ trương của
Đảng về phát triển kinh tế thị trường định
hướng XHCN, cho rằng, kinh tế thị trường
với CNXH như lửa với nước, không thể
đồng hành, từ đó phủ nhận vai trò kinh tế
nhà nước, đòi tư nhân hóa đất đai… 

      Những luận điệu nêu trên vẫn thường
được “nhai đi nhai lại” khi trắng trợn, lúc
tinh vi; lúc thì “mượn mồm” của một số
người biến chất, bất mãn, khi thì thô lỗ
nhân danh, khoác áo “những nhà chính trị”,
“tổ chức nọ”, “hội kia”. Tuy giọng điệu, cung
bậc khác nhau, song đều chung một kiểu
“mưa dầm thấm lâu”, nhằm làm cho quần
chúng nhân dân hoài nghi, bi quan, dao
động, suy giảm niềm tin chính trị.

 

III. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG 

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự
sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và các nước
Đông Âu trước đây là do những sai lầm về
tư tưởng chính trị trong đường lối cải tổ, cải
cách, đổi mới cũng như những sai lầm
trong thực tế xây dựng CNXH hiện thực
(trong đó có tư tưởng giáo điều; phương
thức vận hành thiếu phù hợp; thiếu dân chủ
đích thực trong nhiều lĩnh vực; tình trạng
tha hóa của một bộ phận cán bộ, đảng
viên…). Đây là những vấn đề trọng yếu mà
các thế lực thù địch triệt để tận dụng, khoét
sâu và đẩy mạnh “Diễn biến hòa bình”.
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luận duy vật biện chứng, chủ nghĩa Mác -
Lênin đã chỉ ra những quy luật kinh tế của xã
hội, đặc biệt là những quy luật của quá trình
ra đời, phát triển, suy tàn của phương thức
sản xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra đời, phát
triển của phương thức sản xuất mới - phương
thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa. 3) Xây
dựng CNXH ở Việt Nam là kết quả tất nhiên
của sự vận dụng thế giới quan, phương pháp
luận triết học, kinh tế chính trị Mác - Lênin,
CNXH khoa học vào điều kiện cụ thể của Việt
Nam. 4) Trên cơ sở quan điểm “Kiên định và
vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác -
Lênin”(3), Đảng Cộng sản Việt Nam xác định
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
là nền tảng tư tưởng trong quá trình trình
lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, cùng toàn dân
xây dựng một xã hội của nhân dân, do nhân
dân, vì nhân dân.

      Ba là, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam.

       Hết năm này qua năm khác, các phần tử,
tổ chức phản động, thù địch vẫn không
ngừng ra rả những luận điệu “rườm tai” như
“Đảng Cộng sản chưa bao giờ chứng tỏ có khả
năng quản trị đất nước”; “chế độ một đảng
lãnh đạo, cầm quyền là trái với nguyên tắc
nhà nước pháp quyền, khiến xã hội không có
tự do, dân chủ”; “từ bỏ độc quyền lãnh đạo là
then chốt của chế độ dân chủ”... Đồng thời,
họ dẫn những quan điểm “dân chủ”, “nhân
quyền” tư sản để đồng nhất dân chủ với đa
nguyên chính trị, đa đảng đối lập; đồng nhất
nhân quyền với tuyệt đối hóa quyền của cá
nhân... 

từ đó, những thế lực chống phá, phản động
luôn “to mồm” rằng chủ nghĩa Mác - Lênin
không phù hợp với Việt Nam; việc du nhập
chủ nghĩa này vào Việt Nam là một sai lầm
lịch sử, chỉ đưa đến tai họa vì đây là tư tưởng
ngoại lai, xa lạ với truyền thống dân tộc...
Cùng với đó, họ không ngừng xuyên tạc,
phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như
cuộc đời và sự nghiệp của Người; bóp méo
sự thật công cuộc đổi mới ở Việt Nam...
Những “giọng điệu” đó đều không nằm
ngoài mục đích: phủ định sự vận dụng sáng
tạo tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác -
Lênin vào điều kiện Việt Nam; phủ nhận
nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và
nhân dân ta trong sự nghiệp  xây dựng xã
hội của dân, do dân và vì dân.

      Để phản bác lại những “lập luận” nêu
trên, chúng ta cần không ngừng nắm rõ,
hiểu sâu, củng cố lại nhận thức: 1) Chủ nghĩa
Mác - Lênin là hệ thống các quan điểm và
học thuyết khoa học do C.Mác và Ph.Ăng-
ghen xây dựng, V.I.Lênin bảo vệ và phát
triển, Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo, bổ
sung trong điều kiện cụ thể một nước thuộc
địa, nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu; được
hình thành và phát triển trên cơ sở tổng kết
thực tiễn và kế thừa những giá trị tư tưởng
của nhân loại;  là thế giới quan phương pháp
luận chung nhất của nhận thức khoa học và
thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự
nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải
phóng nhân dân lao động khỏi mọi chế độ
áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con
người. 2) Trên cơ sở thế giới quan và p.pháp

III. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG 
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lđó khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là điều
kiện tiên quyết bảo đảm cho công cuộc xây
dựng CNXH thành công. Nguyễn Ái Quốc -
Hồ Chí Minh trong quá trình đi tìm “lời giải
cho bài toán” cách mạng Việt Nam đã nhận
thấy: cách mệnh trước hết phải có đảng cách
mệnh... 

      Về phương diện thực tiễn, Đảng Cộng sản
Việt Nam được tổ chức và hoạt động chặt chẽ
theo tư tưởng, nguyên tắc của Chủ nghĩa Mác
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Những kết
quả đạt được trong công cuộc đổi mới toàn
diện đất nước hơn 35 năm qua là câu trả lời
chính xác, khoa học nhất về vai trò lãnh của
Đảng trên cơ sở kiên định, vận dụng, phát
triển sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa
Mác - Lênin. Buông lỏng hoặc hạ thấp vai trò
lãnh đạo của Đảng là phạm sai lầm từ nguyên
tắc, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân,
nguy cơ của mọi nguy cơ dẫn đến thủ tiêu sức
mạnh của nhà nước và hệ thống chính trị, tạo
điều kiện cho chủ nghĩa cơ hội trỗi dậy.

       Một số phần tử bất mãn, cơ hội chính trị
ở trong nước cũng thường “vào hùa” “ăn
theo”, khi thì nhân danh “quyền công dân”,
khi thì gắn mác “tâm nguyện vì nước vì dân”
để đưa ra những “yêu sách” kiểu như: Đảng
phải “thay đổi Cương lĩnh xây dựng đất
nước”, phải “chuyển đổi thể chế chính trị”...
 Tất cả những “kiểu cách” nêu trên, dù được
ngụy trang bằng những mỹ từ nào đi nữa,
thì bản chất và mục đích vẫn là nhằm làm
phân tâm, tạo hoài nghi trong xã hội, thúc
đẩy “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong cán
bộ đảng viên, để từ đó phủ nhận nền tảng tư
tưởng chính trị của Đảng, làm “nhiễu loạn”
mọi hệ giá trị, tiến tới phủ nhận chế độ, thủ
tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng.

       Do đó, việc nắm chắc những nội dung
căn cốt về tư tưởng chính trị là “vũ khí” quan
trọng nhất để mỗi chúng ta chiến thắng
chính mình - vượt qua những mơ hồ, hoài
nghi, dao động; đồng thời đấu tranh phản
bác có hiệu quả với những giọng điệu “ngụy
dân chủ”, “ngụy lý luận”.

      Về phương diện lý luận, vấn đề Đảng
Cộng sản cầm quyền trong thời ký quá độ đi
lên CNXH là một trong những nội dung
quan trọng của Chủ nghĩa Mác - Lênin.
Nghiên cứu lịch sử đương đại, Mác và Ăng-
ghen chỉ ra rằng, trong các xã hội có giai cấp
và đấu tranh giai cấp, giai cấp nào giành
được quyền lực nhà nước sẽ trở thành giai
cấp thống trị và thực hiện vai trò lãnh đạo
đối với xã hội. Kế thừa những di sản tư
tưởng chính trị cơ bản đó, V.I.Lênin đã phát
triển và có những luận điểm sâu sắc, trong 
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Vấn đề quan trọng của mọi giai đoạn cách
mạng, đặc biệt trong tình hình hiện nay là,
việc không ngừng nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của Đảng phải bắt đầu
từ không ngừng đổi mới, chỉnh đốn nhận
thức, tư duy, hành động của mỗi đảng viên.
Muốn bảo vệ Đảng, để Đảng luôn có đủ uy
tín chính trị và khả năng hoàn thành
nhiệm vụ do lịch sử giao phó, thì trước hết
đảng viên phải có đủ bản lĩnh và uy tín
chính trị, lý luận gắn với thực tiễn, thống
nhất giữa lời nói và hành động...
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lập. Hơn lúc nào hết, trong tình hình hiện
nay, nếu “thỏa hiệp” để thực hiện đa đảng đối
lập cũng đồng nghĩa với việc đánh mất sự ổn
định chính trị, rối loạn xã hội; tạo điều kiện
cho sự trỗi dậy của các tư tưởng chính trị xa lạ
- đi ngược lại lợi ích của quảng đại quần
chúng và mục tiêu xây dựng xã hội của nhân
dân, do nhân dân, vì nhân dân.

      Điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
đã từng nhấn mạnh: “tại các nước tư bản phát
triển, các cuộc bầu cử được gọi là “tự do”, “dân
chủ” dù có thể thay đổi chính phủ nhưng
không thể thay đổi được các thế lực thống trị;
đằng sau hệ thống đa đảng trên thực tế vẫn là
sự chuyên chế của các tập đoàn tư bản”. 

ĐẢNG LÃNH ĐẠO LÀ SỰ LỰA CHỌN
KHÁCH QUAN CỦA LỊCH SỬ 

     Cần khẳng định lại rằng, những “lý lẽ” mà
các đối tượng, thế lực chống phá luôn rêu
rao, đòi hỏi đối với Đảng và chế độ ta là
những điều hoàn toàn không có gì mới,
nhất là vấn đề “đa nguyên đa đảng”. 
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Đảng Cộng sản Việt Nam với vai trò duy
nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam là sự
lựa chọn mang tính khách quan của lịch sử
dân tộc

Như chúng ta đã biết, trước khi Đảng Cộng
sản Việt Nam khai sinh, ở nước ta đã từng
có mô hình “đa nguyên đa đảng”. Ngay cả
khi Đảng ta ra đời thì “đa đảng” vẫn tồn tại.
Nhưng từ chính những đòi hỏi khách quan
của lịch sử mà cách mạng đã lựa chọn từ “đa
đảng” đến một đảng. Đó là xu hướng chính
trị gắn liền với hoàn cảnh lịch sử và điều
kiện cụ thể Việt Nam. Để khắc phục tình
trạng “độc quyền mất dân chủ”, trong suốt
tiến trình cách mạng, mọi đường lối,
phương thức lãnh đạo của Đảng đều được
bàn thảo, xây dựng trên cơ sở ý chí, nguyện
vọng của nhân dân.
 

     Vì thế, chúng ta khẳng định, ở Việt Nam
không có sự cần thiết khách quan phải thực
hiện cơ chế chính trị đa nguyên, đa đảng đối

     Đại hội XIII của Đảng cũng đã xác định:
“Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới
của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng
Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
 

      Để đấu tranh có hiệu quả với những luận
điệu thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng
chính trị của Đảng một cách đúng đắn, khách
quan và khoa học, trước hết, mỗi cán bộ, đảng
viên phải nắm vững và thường xuyên củng cố
nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
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Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập
nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên,
nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc
biệt là cấp chiến lược; tiếp tục đổi mới hệ
thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận
chính trị theo hướng nâng cao chất lượng,
chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng
đối tượng.  

      Đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” nói
chung, chống các quan điểm sai trái, thù địch
nói riêng chỉ phát huy hiệu quả thực chất khi
việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống trong nội bộ Đảng thực sự có
chất lượng. Theo đó, sự gương mẫu “nói đúng
làm đúng” từ mỗi cán bộ đảng viên là cách tốt
nhất để lan tỏa những quan điểm, chủ trương
của Đảng tới mọi “ngõ ngách cuộc sống”, để
mọi tầng lớp nhân dân luôn “tâm phục khẩu
phục”, một lòng theo Đảng, bảo vệ Đảng, bảo
vệ chế độ.

Hồ Chí Minh; tăng cường tuyên truyền “phổ
cập” tới mọi tầng lớp nhân dân về mục tiêu
độc lập dân tộc và CNXH. Qua đó tạo lập
một mặt bằng chung trong toàn xã hội về ý
thức tư tưởng chính trị; nâng cao khả  năng
“tự miễn dịch” trước những âm mưu xâm
nhập, lây lan của những tư tưởng đi ngược
lợi ích nhân dân, trái với lý tưởng và mục
tiêu XHCN. 

     Nghiêm túc quán triệt và thực hiện việc
“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung,
phương thức công tác tư tưởng theo hướng
chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả;
nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục,
tính giáo dục trong tuyên truyền, học tập
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, quan điểm, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước”(6).
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục
lý luận chính trị, học tập Nghị quyết của
Đảng. 

 

III. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG 

Nguồn: Ban Tuyên giáo TWĐoàn
>>>Link nội dung: https://tinyurl.com/mb3w35nx    

15



Website: http://www.tuoitrebinhduong.vn/
Fanpage: Tuổi trẻ Bình Dương

IV. TRUYỀN THỐNG 
1. Theo dòng lịch sử tháng 11/2021
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IV. TRUYỀN THỐNG 
2. Ngày truyền thống

      Ngày 9 -11 hằng năm là Ngày Pháp luật
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh
Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức
thượng tôn pháp luật cho mọi người trong
xã hội...
  

     
 

2.1 Tìm hiểu về Ngày pháp luật Việt Nam

       Ở nước ta, ngày 9-11-1946, bản hiến pháp
đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa được ban hành. Sau Hiến pháp 1946, đất
nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến
pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992.
Những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân
chủ, quyền con người, quyền công dân, tư
tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được
ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là
sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản hiến
pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của
nước ta.

 Chính vì vậy, ngày 9-11, ngày ban hành
Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp
luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật) đã
được chính thức luật hóa trong Luật Phổ
biến, giáo dục pháp luật (có hiệu lực từ ngày
1-1-2013). Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục
pháp luật quy định: “Ngày 9 tháng 11 hằng
năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật
được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp,
pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp
luật cho mọi người trong xã hội”.

      Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi
tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân
thủ pháp luật tốt hơn,là dịp để đánh giá lại
những kết quả đã đạt được và những hạn
chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp
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        Qua đó, những người thi hành pháp
luật cũng sẽ nhận được những thông tin
phản hồi, những quan điểm đánh giá về
tất cả các quy định pháp luật cũng như
cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ
thống pháp luật đối với đời sống xã hội.
Từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp
luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt
động của hệ thống tư pháp.

      Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục
sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp
luật trong nhà nước pháp quyền, hướng
mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham
gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật
đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách
nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói
chung và cán bộ, công chức, viên chức
nói riêng trong học tập, tìm hiểu pháp
luật và tự giác chấp hành pháp luật. 
  
    Qua đó góp phần nâng cao ý thức và
niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng
và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý
trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây
còn là mô hình để vận động, khuyến
khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung
sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và
hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để
tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng
tích cực hành động vì một Việt Nam dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh.
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      Do vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp
lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc.
Ngày 9-11 được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ
kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng
trong cộng đồng dân cư. Trên cơ sở đó, nhắc
nhở, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức
phải gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp
hành, bảo vệ hiến pháp và pháp luật.

 Nguồn: Hải quân Việt Nam
 >>>Link nội dung: https://tinyurl.com/5ry6kma9 

18



Website: http://www.tuoitrebinhduong.vn/
Fanpage: Tuổi trẻ Bình Dương

        Ngày 20/11 chính là ngày Nhà giáo Việt
Nam (tên đầy đủ là Ngày lễ Hiến chương
Nhà giáo Việt Nam). Đây là một trong
những ngày lễ kỷ niệm quan trọng được tổ
chức vào ngày 20/11 hàng năm để tri ân
các thầy cô và những người hoạt động
trong ngành giáo dục.

 Lịch sử hình thành ngày Nhà giáo Việt
Nam 20/11

       Tháng 7/1946, một tổ chức quốc tế các
nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris,
lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn
giáo dục (tiếng Pháp: Fédération
Internationale Syndicale des Enseignants
– FISE).

   Nǎm 1949, tại một hội nghị ở Warszawa
(thủ đô của Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các
công đoàn giáo dục đã ra bản “Hiến
chương các nhà giáo” gồm 15 chương.

       Nội dung chính của Bản Hiến chương
các nhà giáo: Đấu tranh chống mọi quan
điểm và phương pháp giáo dục lạc hậu,
phản động, phản dân chủ, phản khoa học
của nền giáo dục tư sản, phong kiến nhằm
xây dựng nền giáo dục tiến bộ, dân chủ và
khoa học. Đấu tranh thủ tiêu các chế độ
bạc đãi, coi khinh nghề dạy 
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học và ra sức bảo vệ những quyền lợi về vật
chất, tinh thần chính đáng cho các nhà giáo.
Quy định một số điều đối với các nhà giáo,
đặc biệt nêu cao vị trí nghề dạy học và những
người dạy học.

 Trong những năm kháng chiến chống thực
dân Pháp xâm lược, Công đoàn Giáo dục Việt
Nam đã liên hệ với FISE với mục đích tranh
thủ các diễn đàn quốc tế, tố cáo âm mưu tội
ác của bọn đế quốc xâm lược đối với nhân
dân ta cũng như đối với giáo viên và học sinh.
g chức, viên chức phải gương mẫu, tự giác
tuân thủ, chấp hành, bảo vệ hiến pháp và
pháp luật.

     Đồng thời, giới thiệu những thành tích của
nền giáo dục cách mạng, tranh thủ sự đồng
tình ủng hộ của toàn thể giáo viên trên thế
giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của
nhân dân ta.

      Vào năm 1953, Công đoàn Giáo dục Việt
Nam đã gia nhập và là thành viên của FISE.
Để hưởng ứng bản “Hiến chương các Nhà
giáo” của FISE.

      Trong cuộc họp của FISE từ 26 đến 30
tháng 8 năm 1957 tại Warszawa, nước ta đã
quyết định lấy ngày 20/11/1958 là ngày Quốc
tế Hiến chương các Nhà giáo, đến hiện tại đã
đổi thành Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt
Nam.

 

2.2 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là ngày thế hệ học sinh thể hiện
 lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến thầy cô giáo
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        Ngày 20/11 chính là ngày Nhà giáo Việt
Nam (tên đầy đủ là Ngày lễ Hiến chương
Nhà giáo Việt Nam). Đây là một trong
những ngày lễ kỷ niệm quan trọng được tổ
chức vào ngày 20/11 hàng năm để tri ân
các thầy cô và những người hoạt động
trong ngành giáo dục.

 Lịch sử hình thành ngày Nhà giáo Việt
Nam 20/11

       Tháng 7/1946, một tổ chức quốc tế các
nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris,
lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn
giáo dục (tiếng Pháp: Fédération
Internationale Syndicale des Enseignants
– FISE).

   Nǎm 1949, tại một hội nghị ở Warszawa
(thủ đô của Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các
công đoàn giáo dục đã ra bản “Hiến
chương các nhà giáo” gồm 15 chương.

       Nội dung chính của Bản Hiến chương
các nhà giáo: Đấu tranh chống mọi quan
điểm và phương pháp giáo dục lạc hậu,
phản động, phản dân chủ, phản khoa học
của nền giáo dục tư sản, phong kiến nhằm
xây dựng nền giáo dục tiến bộ, dân chủ và
khoa học. Đấu tranh thủ tiêu các chế độ
bạc đãi, coi khinh nghề dạy 

IV. TRUYỀN THỐNG 
2. Ngày truyền thống

 Vào những năm đầu tiên sau năm 1958, ngày
Nhà giáo Việt Nam mới được tổ chức ở các
địa phương khu vực miền Bắc. Nhân dịp này,
các cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất
bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ
vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong
vùng tạm chiếm, động viên tinh thần giáo
viên kháng chiến.
 Từ 1975 trở đi, khi đất nước hoàn toàn độc
lập, ngày lễ này mới được tổ chức trên toàn
lãnh thổ nước ta. Vào ngày 28/09/1982, ngày
20/11 đã chính thức được đưa vào quyết định
để trở thành ngày "Hiến chương Nhà giáo
Việt Nam".
 Ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
 Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học sinh bày
tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người thầy,
cô của mình. Dù đang ngồi hay rời xa ghế
nhà trường, cứ đến ngày 20/11, mọi người
đều hướng đến thầy cô giáo, gửi những lời
chúc, những món quà tốt đẹp đến thầy cô.
 

 Nguồn: Nhà báo và Công luận
 

2.2 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là ngày thế hệ học sinh thể hiện
 lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến thầy cô giáo

>>>Link nội dung: https://tinyurl.com/hvzkt6w4 
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V. THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
 

1.  Mô hình “3 Không 3 Có” 
 

3 KHÔNG
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2.Hướng dẫn quản lý người nhiễm Covid-19 theo dõi sức khỏe tại nhà
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3.Chương trình “IT áo xanh” và “Gia sư áo xanh”
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4. Thích ứng an toàn trong trạng thái bình thường mới
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1.VIDEO BÀI HỌC

- BÀI 1: https://www.youtube.com/watch?v=aa7Q2qMBKc
 

- Bài 2 : https://www.youtube.com/watch?
v=fBiN5QlVFeg&t=3s 

- Bài 3: https://www.youtube.com/watch?v=DJaJ-hBCapw
 

- Bài 4: https://www.youtube.com/watch?v=QFZGy-VGqrM

2. SÁCH
https://docs.google.com/document/d/1QQeT89lgCxurk6ZyXCGrpJEFWLFxewO
CLZIS5Sr8kto/edit?usp=sharing

3. INFOGRAPHIC
https://docs.google.com/document/d/19zrtFunhzJOi4ZRiBFnUTiQKYEyS821q/e
dit 

 
 
 
 

VI. TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP 04 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
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     (Chinhphu.vn) – Trong bối cảnh dịch bệnh
COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến KT-XH của
đất nước, tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế 9
tháng đầu năm vẫn đạt 1,42%. Đây là thành
quả và nền tảng quan trọng để cả nước vượt
qua khó khăn, từng bước “bình thường mới”
cuộc sống và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu
về kinh tế, xã hội và môi trường trong năm
2022.

     Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã có
cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh,
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ
và Môi trường của Quốc hội xung quanh vấn
đề này.

      Phó Chủ nhiệm Nguyễn Tuấn Anh cho
rằng, năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID–
19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trong khu
vực và trên thế giới. Với sự xuất hiện của biến
chủng Delta rất nguy hiểm, tốc độ lây lan
nhanh, nhiều quốc gia với tiềm lực kinh tế
mạnh, có độ bao phủ vaccine rộng khắp cũng
lao đao để ứng phó với biến chủng này.

      Ở trong nước, từ khi xuất hiện biến chủng
Delta vào cuối tháng 4/2021, cả hệ thống chính
trị và toàn dân đã phải căng mình chống dịch.
Dịch bệnh đã tác động nặng nề đến mọi mặt
của đời sống kinh tế-xã hội, sức khỏe và tính
mạng của nhân dân.

      Trên tinh thần và phương châm “chống dịch
như chống giặc”; “bảo vệ sức khỏe người dân 

VII. TÌNH HÌNH KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19
 
  1. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, chúng ta vẫn có những điểm sáng
 

l à trên hết, trước hết”, Chính phủ có sự chỉ
đạo quyết liệt, kịp thời, bằng những giải
pháp sát tình hình thực tiễn, sớm đề ra
chiến lược vaccine phù hợp, đến nay  nước
ta từng bước khống chế được phạm vi tác
động của dịch bệnh. Trong hoàn cảnh khó
khăn do tác động nặng nề bởi dịch bệnh, và
kinh tế các nước trong khu vực và thế giới
kinh tế suy giảm, thậm trí là âm thì GDP
của 9 tháng, ước đạt mức tăng trưởng
1,42%, là một thành công. Đây là kết quả rất
đáng ghi nhận trong sự nỗ lực chung là
“vừa phòng chống dịch, vừa duy trì phát
triển sản xuất, kinh doanh”, nhất là trong
bối cảnh nhiều địa phương là các trung tâm
công nghiệp, kinh tế ở phía nam phải thực
hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 và 16
của Thủ tướng Chính phủ.

        Là một quốc gia hội nhập kinh tế quốc
tế ngày càng sâu rộng với sự phát triển
mạnh của các hoạt động thương mại, đầu
tư,… những kết quả đạt được về xuất khẩu,
sản xuất công nghiệp đã đóng vai trò quan
trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh
tế Việt Nam. Đồng thời, ngành nông
nghiệp ngày càng khẳng định được vai trò
là bệ đỡ của nền kinh tế, giải quyết công ăn
việc làm, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực
phẩm cho đời sống dân sinh.

      Phó Chủ nhiệm Nguyễn Tuấn Anh nhấn
mạnh, trong bối cảnh đất nước có nhiều 
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khó khăn, thách thức phải đối mặt do dịch
bệnh, tiềm lực kinh tế còn hạn chế nhưng
nhìn về tổng thể 9 tháng đầu năm 2021, nước
ta luôn giữ vững được sự ổn định kinh tế vĩ
mô, kiểm soát tốt lạm phát theo mục tiêu và
đã thực hiện rất quyết liệt, đồng bộ các giải
pháp bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho đời
sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Công tác chăm lo tốt cho an sinh xã hội, phúc
lợi xã hội thực sự là điểm sáng trong “bức
tranh” kinh tế-xã hội trong bối cảnh khó
khăn. 

VII. TÌNH HÌNH KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19
 
  trưởng của một số ngành, lĩnh vực, nhất là

du lịch và dịch vụ.
     

     Bên cạnh những thuận lợi, dự báo việc
triển khai thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu
phát triển KT-XH những tháng cuối năm
2021 còn nhiều khó khăn, thách thức phải
đối mặt. Nhưng với sự quyết liệt trong công
tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, khi căn cứ vào tình hình
thực tế, kịp thời đề ra các giải pháp khả thi
để chuyển đổi mô hình chiến lược chống
dịch hiệu quả, từng bước mở cửa trở lại nền
kinh tế, triển vọng phục hồi kinh tế trong
những tháng cuối năm sẽ rất khả quan.

      “Việc mở lại của nền kinh tế là cần thiết
khi chúng ta đã chuẩn bị kỹ các điều kiện
như tỉ lệ bao phủ vaccine trên toàn quốc
ngày càng cao. Các kịch bản cho ứng phó
với dịch bệnh, duy trì hoạt động phát triển
kinh tế ở các địa phương ngày càng hoàn
thiện hơn, phù hợp hơn với tình hình thực
tế”, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Tuấn Anh
phân tích.

       Trong quá trình tái khởi động, mở cửa
trở lại nền kinh tế sau cao điểm chống dịch,
các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm
bảo đảm tốt vấn đề cung ứng, đào tạo
nguồn nhân lực để đáp ứng cho nhu cầu lao
động đối với các khu công nghiệp, khu chế
xuất. Quan tâm thúc đẩy tăng trưởng ở các
trụ cột là đẩy mạnh việc phân bổ, giải ngân
có hiệu quả vốn đầu tư công, hỗ trợ xuất
khẩu, tăng tiêu dùng nội địa.

Về sự giảm sâu của một số ngành, lĩnh vực
trong thời gian gần đây, nhất là du lịch, dịch
vụ, vận tải hàng không, Phó Chủ nhiệm Ủy
ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho
rằng, đây cũng là điều dễ hiểu bởi tác động
của đại dịch COVID-19 khiến các tỉnh, thành
phố trọng điểm, đầu tàu kinh tế bị ảnh hưởng
nặng nề. Đặc biệt, diễn biến dịch phức tạp,
khó lường và giãn cách xã hội kéo dài từ tháng
7 đến nay tại các tỉnh Đông Nam Bộ, Đồng
bằng sông Cửu Long và TP. Hà Nội tác động
trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu tăng 
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      Đối với động lực tăng trưởng là xuất khẩu,
cần hết sức chú ý đến triển khai hiệu quả các
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khơi thông
nút thắt trong lưu thông hàng hoá, tổ chức
thực hiện kịp thời gói hỗ trợ để kích thích sản
xuất, kinh doanh.

      Theo đại biểu Quốc hội, khi đã kiểm soát
tốt tình hình dịch bệnh, các bộ, ngành địa
phương quan tâm, áp dụng các biện pháp
phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho
người dân, doanh nghiệp thông thương, đi
lại, làm ăn để thúc đẩy các hoạt động du lịch,
dịch vụ an toàn, đây cũng là một lĩnh vực
động lực quan trọng góp phần thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế của đất nước.
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  Đồng thời, đề nghị Chính phủ tiếp tục

quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành, địa
phương thực hiện tốt chính sách, pháp luật
về phát triển KH&CN, phát triển vaccine
phòng COVID-19 ở trong nước, chuyển
giao công nghệ sản xuất vaccine phòng
COVID-19; thuốc chữa COVID-19, trong đó
có thuốc cổ truyền; tăng cường công tác chỉ
đạo phòng, chống thiên tai và công tác cứu
hộ, cứu nạn trong phòng, chống thiên tai;
bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí
hậu, nhất là việc thúc đẩy triên khai có hiệu
quả Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính
phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông
Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
trưởng của một số ngành, lĩnh vực, nhất là
du lịch và dịch vụ.

 
 Nguồn: Chính phủ 

 >>> Link nội dung: https://by.com.vn/Ilqb0E 
 

  2. Bình Dương khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vượt qua khó khăn
 
 

     (ĐCSVN) - Trong bối cảnh dịch COVID-19
còn diễn biến phức tạp, Bình Dương đẩy
mạnh tuyên truyền khơi dậy tinh thần tự lực,
tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn trong lao
động, sản xuất tạo niềm tin, sức mạnh lan tỏa
trong toàn xã hội.

       Ngày 29/6, tại Trung tâm Hành chính tỉnh
Bình Dương, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình
Dương chủ trì Phiên họp thường kỳ tháng 6.
Phiên họp được trực tuyến đến 09 điểm cầu
huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bình
Dương.

      

  Phiên họp xem xét thông qua 5 nội dung,
gồm: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021;
báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế
hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, giải
pháp trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm
2021; báo cáo đánh giá bổ sung về tình hình
thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu
năm, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm
2021; báo cáo đánh giá bổ sung về tình hình
thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm
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2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều
chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 43 về danh mục
công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong
năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 Kinh tế tăng trưởng khá

      6 tháng qua, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục
diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới và
trong nước. Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng
bộ, quyết liệt, kịp thời của các ngành, các cấp,
cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng tình hưởng
ứng của người dân nên tình hình kinh tế - xã
hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến
tích cực.

      Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng
7,23% so với cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ tăng
6,73%); trong đó: Công nghiệp - xây dựng tăng
8,09%; dịch vụ tăng 5,67%; nông, lâm nghiệp
và thủy sản tăng 2,66%; thuế sản phẩm trừ trợ
cấp sản phẩm tăng 5,89%. Chỉ số sản xuất
công nghiệp 6 tháng đầu năm ước tăng 8,23%
so với cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ tăng 6,4%)..
 Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch
vụ 6 tháng đầu năm ước tăng 10,4% so với
cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6
tháng tăng 2,48% so với cùng kỳ. Các thị
trường xuất khẩu quan trọng như Mỹ, Hàn
Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông có
nhiều khởi sắc nên kim ngạch xuất, nhập
khẩu tiếp tục tăng trưởng cao so với cùng kỳ.
Kim ngạch xuất khẩu ước tăng 47,2%; kim
ngạch nhập khẩu ước tăng 43,4%.

      Ước thu ngân sách 36.600 tỷ đồng, đạt 62%
dự toán HĐND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ 
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 giao, tăng 23% so với cùng kỳ. Tổng chi

ngân sách thực hiện 6.000 tỷ đồng, đạt 23%
dự toán, giảm 4% so với cùng kỳ.

      Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức
tạp nhưng Bình Dương tiếp tục đạt kết quả
vượt bật trong thu hút đầu tư. Tính đến
ngày 15/6/2021, tỉnh đã thu hút 49.115 tỷ
đồng vốn đầu tư trong nước (tăng 91,2% so
với cùng kỳ). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có
51.916 doanh nghiệp trong nước với tổng
vốn đăng ký là 492.000 tỷ đồng. Thu hút
đầu tư nước ngoài đạt 1 tỷ 407 triệu đô la
Mỹ (đạt 78,2% kế hoạch, tăng 65% so với
cùng kỳ). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 3.982
dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng
vốn đăng ký 36,79 tỷ đô la Mỹ.

        Dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức
phức tạp, khó lường, nhất là đợt bùng phát
dịch thứ 4 trong cộng đồng tại tỉnh và
nhiều địa phương trong cả nước đã ảnh
hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các
lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tỉnh Bình Dương
đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn sát với từng giai đoạn
phòng, chống dịch như: Kế hoạch phòng,
chống dịch trên phạm vi toàn tỉnh; phương
án phòng, chống dịch tại các cơ sở, sản
xuất, kinh doanh, các khu công nghiệp; kế
hoạch tổ chức tiêm vắc xin. Đồng thời,
thường xuyên tổ chức các cuộc họp trực
tuyến với các địa phương để kịp thời chỉ
đạo các biện pháp phòng, chống dịch phù
hợp với tình hình mới; thành lập các chốt
kiểm soát dịch tại các địa phương giáp
ranh.
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 Tạo niềm tin, sức mạnh lan tỏa trong toàn xã
hội

     Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn
biến phức tạp, nhiệm vụ hoàn thành các mục
tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh năm 2021 là rất nặng nề, còn
nhiều khó khăn, thách thức.

       Thời gian tới, Bình Dương khẩn trương
thực hiện các kết luận chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Bình
Dương ngày 27/6/2021 với một số nhiệm vụ,
giải pháp trọng tâm. Đó là:

     Kiên định thực hiện "mục tiêu kép" vừa
phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh và vừa
đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tuyệt
đối không được chủ quan, lơ là, cũng như
không hoang mang, lo sợ; đề cao trách nhiệm
trong phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh
COVID-19 với tinh thần "chống dịch như
chống giặc", chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình
huống phát sinh theo phương châm "5K + vắc
xin + công nghệ".
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Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh,
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển
các ngành, lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành
mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021.

       Đẩy nhanh thu hút và giải ngân vốn đầu
tư toàn xã hội, trọng tâm là vốn đầu tư công
năm 2021. Cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, phát huy hiệu quả vai trò của
khu vực doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ
doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng
tạo, chuyển đổi số hướng tới nền kinh tế số,
xã hội số, chính quyền điện tử.

      Song song đó, chăm lo đời sống nhân
dân, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng
của dịch bệnh. Tuyên truyền khơi dậy tinh
thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó
khăn trong lao động, sản xuất tạo niềm tin,
sức mạnh lan tỏa trong toàn xã hội.

      Kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh
Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao nhấn
mạnh, trong tình hình hiện nay
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 , cần ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch
COVID-19. Do đó các ngành, các cấp tiếp tục
nắm chắc, bám sát tình hình, nâng cao tinh
thần "chống dịch như chống giặc". Tuyệt đối
không được lơ là, chủ quan với phương châm
"5K + vắc xin + công nghệ".

       Cùng với đó, phải có kịch bản ứng phó
dịch ở mức độ cao hơn, trong tình huống xấu
hơn khi có nhiều ca lây nhiễm trong cộng
đồng. Không để dịch bệnh lây lan từ khu cách
ly ra cộng đồng và lây nhiễm chéo trong khu
cách ly. Nâng cao năng lực cách ly, điều trị và
xét nghiệm. 
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Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức
kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống
dịch trong khu công nghiệp và doanh nghiệp
ngoài khu công nghiệp.
      
  Mặt khác, phải đảm bảo an sinh xã hội, an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giao Sở
Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp
triển khai chính sách hỗ trợ cho các đối tượng
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là các hộ
nghèo, gia đình khó khăn... Trước mắt, việc
tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng../.

     
Nguồn: Đảng Cộng sản Việt Nam 

>>> Link nội dung: https://by.com.vn/ybx6PM
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 VIII. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN
TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022 – 2027
 
   1. Kế hoạch tuyên truyền đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI
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 3. Ấn phẩm: "Sổ tay tự hào truyền thống Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương năm 2021"
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 VII. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN
TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022 – 2027
 
  4. Ấn phẩm: "Sổ tay nghiệp vụ Bí thư Chi Đoàn"
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 IX. PHÁP LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN ĐÁNG CHÚ Ý CỦA ĐOÀN
 

1. Các chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2021
1 .1. Hạn cuối nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116
       Theo Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi nhận được danh sách người lao
động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi, mà thấy cần phải điều chỉnh
thông tin, thì muộn nhất đến hết ngày 10/11/2021, các doanh nghiệp phải hoàn thành việc điều
chỉnh thông tin để gửi lại danh sách cho cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh
thông tin điều chỉnh theo quy định.

     Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách điều chỉnh, tức là vào khoảng
30/11/2021, cơ quan bảo hiểm xã hội phải chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tại doanh
nghiệp. 

         Về phía người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, chậm nhất ngày 30/11/2021
mà chưa nhận được tiền hỗ trợ, thì người lao động phải tự làm thủ tục thông qua ứng dụng
VssID, qua Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc đến trực tiếp cơ quan bảo
hiểm xã hội, như đối với trường hợp người đã nghỉ việc.
Như vậy, cả doanh nghiệp và người lao động đều cần phải lưu ý các mốc thời gian trên để đảm
bảo quyền lợi.

1.2 Bảo vệ cho người lao động là người tố cáo

        Ngày 01/01/2021, Thông tư 09 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội sẽ chính thức có
hiệu lực, với quy định mới liên quan đến bảo vệ việc làm người tố cáo là người đang làm việc
theo hợp đồng lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp.

         Theo Thông tư này, trường hợp doanh nghiệp không chấp hành biện pháp bảo vệ việc làm
cho người lao động, thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở phải có ý kiến bằng văn bản với doanh
nghiệp, đồng thời báo ngay sự việc với cơ quan liên quan để kịp thời xử lý và có biện pháp bảo
vệ việc làm cho người lao đông.

       Thông tư mới này đã không còn quy định Ban chấp hành công đoàn cơ sở phải báo cáo với
công đoàn cấp trên trực tiếp.

1.3. Giảm thuế GTGT cho nhiều hàng hóa,dịch vụ
      Nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-
19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây đã ban hành Nghị quyết 406 về giảm nhiều loại thuế,
trong đó có thuế giá trị gia tăng.

      Kể từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021, giảm thuế giá trị gia tăng đối với các hàng
hóa, dịch vụ sau:
 - Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ
khác);
 - Dịch vụ lưu trú;
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 - Dịch vụ ăn uống;
 - Dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến
quảng bá và tổ chức tua du lịch;
 - Sản phẩm và dịch vụ xuất bản;
 - Dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác
phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí;
 - Dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui
chơi và giải trí.
 Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế GTGT được áp dụng như sau:
 - Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất
thuế GTGT.
 - Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30%
mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT. 

 1.4. Mức lương của bác sĩ chuyên khoa mắt hạng III

 *Không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo
hình thức trực tuyến. 

 1.5. Quy định mới về tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo
      Đây là nội dung được nêu trong Thông tư 04 của Thanh tra Chính phủ về quy trình tiếp
công dân. Thông tư này sẽ được áp dụng từ ngày 15/11/2021. Cũng từ ngày này, Thông tư 05
cũng của Thanh tra Chính phủ có hiệu lực với những quy định mới về tiếp nhận đơn thư khiếu
nại, tố cáo.
 

       Thông tư 04 chỉ rõ, sẽ từ chối tiếp công dân và giải thích lý do từ chối, đồng thời báo cáo với
người phụ trách nếu đó là: Người say rượu, bia; người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm
mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi; Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ
quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có các hành vi khác vi
phạm nội quy nơi tiếp công dân, tiếp tục tổng hợ và tháo gỡ.

       Thông tư 05 quy định kể từ thời điểm ngày 15/11/2021, đơn thư khiếu nại tố cáo bằng tiếng
nước ngoài kèm theo bản dịch được công chứng sẽ được tiếp nhận xử lý. Trong khi trước đây,
chỉ tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo được viết bằng ngôn ngữ duy nhất là tiếng Việt.  

  Nguồn: Luật Việt Nam
>>> Link nội dung: https://by.com.vn/3aOydI
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- Chỉ thị số 08/CT-TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm
kỳ 2022 – 2027

 >>> Link tải văn bản: https://bom.to/mbGAas

 - Chỉ thị số 11-CT/TU  ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại
hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ
2022 - 2027

 >>> Link tải văn bản: https://bom.to/D1Ifeo 

 - Kế hoạch số 408-KH/TĐTN-TCKT ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về
việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn tỉnh Bình Dương lần
thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

 >>> Link tải văn bản: https://bom.to/532jHb 

 - Kế hoạch số 409-KH/TĐTN-TCKT ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về
việc chỉ đạo Đại hội điểm, Đại hội bầu trực tiếp Bí Thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các
cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027

 >>> Link tải văn bản: https://bom.to/EwAw2w 

 - Kế hoạch số 410-KH/TĐTN-TCKT ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về
việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI,
nhiệm kỳ 2022 – 2027

 >>> Link tải văn bản: https://bom.to/UvES1P 

 - Kế hoạch số 416-KH/TĐTN-TG ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh về việc thực
hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

 >>> Link tải văn bản: https://bom.to/rxisin  

 IX. PHÁP LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN ĐÁNG CHÚ Ý CỦA ĐOÀN
 

 2. Văn bản đáng chú ý của Đoàn

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN
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