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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN 

Ngày 16, 17 tháng 8 năm 1945, tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 
Quang, Quốc dân đại biểu đại hội họp và thông qua Nghị quyết “ấn định rằng nước Việt 

Nam sẽ theo chính thể dân chủ cộng hòa”, “Chính phủ nhân dân toàn quốc sẽ do một 
Quốc dân đại hội bầu theo lối phổ thông đầu phiếu cử lên”, nhân dân Việt Nam cần có 

quốc dân đại hội thay mặt là quyền lực tối cao để ấn định cho nước Việt Nam một Hiến 
pháp dân chủ cộng hòa. 

Cách mạng tháng Tám thành công, đất nước được độc lập, nhân dân được tự do, 

hết sức phấn khởi và tin tưởng vào chế độ mới. Song, nước ta đứng trước muôn vàn khó 
khăn thử thách. Giặc ngoài, thù trong đe dọa chính quyền non trẻ vừa mới giành được, 

tiềm lực mọi mặt của đất nước hết sức non yếu. Một trong những vấn đề cấp bách đặt ra 
là cần ra sức củng cố chính quyền Nhà nước để lãnh đạo nhân dân đưa đất nước vượt 
qua mọi khó khăn, thử thách, trước hết là xây dựng, củng cố bộ máy hành chính nhà 

nước của dân, do dân và vì dân. 
Với tầm nhìn xa trông rộng và sự lãnh đạo tài tình sáng suốt, khoa học của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, ngay trong những ngày đầu thành lập nước, Người đã đề nghị “tổ chức 
càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu” bầu cơ quan 
quyền lực cao nhất - Quốc hội của nước Việt Nam, đại diện cho quyền lợi của nhân dân, 

nói tiếng nói của nhân dân Việt Nam. 
Ngày 8/9/1945, Chính phủ đã ra Sắc lệnh số 14/SL về việc Tổng tuyển cử để bầu 

quốc dân đại hội, thể hiện tính cấp thiết và ý nghĩa quan trọng của việc cần phải tổ chức 
ngay cuộc Tổng tuyển cử trong cả nước, “xét rằng trong tình thế hiện giờ sự triệu tập 
quốc dân đại hội không những có thể thực hiện được mà lại rất cần thiết để cho toàn dân 

tham gia vào công cuộc củng cố nền độc lập và chống nạn ngoại xâm”. Sắc lệnh quy 
định trong thời hạn hai tháng kể từ ngày ký Sắc lệnh sẽ mở cuộc tổng tuyển cử bầu 

Quốc dân Đại hội, quy định “tất cả công dân Việt Nam, cả trai và gái, từ 18 tuổi trở lên, 
đều có quyền tuyển cử và ứng cử, trừ những người đã bị tước mất công quyền và những 

người trí óc không bình thường”, “số đại biểu của Quốc dân Đại hội ấn định là 300 người” 
đồng thời Sắc lệnh xác định sẽ thành lập một ủy ban để dự thảo thể lệ tổng tuyển cử, và 
một ban dự thảo Hiến pháp. Đây là văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đầu tiên 

nhằm chuẩn bị cho cuộc Tổng tuyển cử bầu cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước 
ta, nhằm bảo vệ vững chắc thành quả của Cách mạng Tháng Tám, từng bước hoàn chỉnh 

việc xây dựng và củng cố chính quyền nhà nước và đảm bảo mọi quyền lợi của nhân 
dân, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với chế độ mới. 

Để thực hiện cuộc Tổng tuyển cử thành công trong cả nước, công tác chuẩn bị được 

đẩy mạnh. Ngày 26/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh lập một Ủy ban dự thảo 
Thể lệ cuộc tổng tuyển cử, có nhiệm vụ soạn thảo thể lệ của cuộc Tổng tuyển cử, Ủy ban 

này gồm có 9 người. 
Sau gần một tháng hoạt động, bản Dự thảo Thể lệ tổng tuyển cử được đệ trình 

Chính phủ. Ngày 17/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh ban hành thể lệ Tổng 

tuyển cử, gồm 12 khoản với 70 điều, quy định chặt chẽ, cụ thể và chi tiết về các vấn đề 
thời gian tổng tuyển cử, quyền ứng cử và bầu cử, vận động tuyển cử, đơn vị tuyển cử, 

danh sách ứng cử, danh sách bầu cử, tổ chức bầu cử, quy định về trường hợp đặc biệt 
(nếu tỉnh hoặc thành phố số người ứng cử chưa bằng hoặc vừa đủ số đại biểu định lấy 
thì cũng cứ bầu như thường), quy định về điểm phiếu, kiểm soát cuộc bầu toàn tỉnh hay 

Câu chuyện kể về Bác Hồ 
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thành phố, vấn đề khiếu nại và triệu tập Quốc dân Đại hội. Thể lệ tổng tuyển cử được 

thông qua, là cơ sở pháp lý lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về cách thức tiến hành cuộc 
bầu cử Quốc hội, quy định quyền lợi, trách nhiệm của các cơ quan, chính quyền và đối 
với mỗi công dân Việt Nam. 

Trong quá trình chuẩn bị tổng tuyển cử, một số điều của Thể lệ có những sự bổ 
sung, hoàn chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam lúc bấy giờ. Tại phiên họp 

Hội đồng Chính phủ ngày 16/11/1945 khi thảo luận về vấn đề ứng cử và bầu cử, nhằm 
giúp nhân dân, cử tri trong cả nước hiểu đúng, hiểu rõ và đầy đủ về điều khoản quan 
trọng này của Thể lệ Tổng tuyển cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã “đề nghị Chính phủ ra một 

thông cáo nói rằng ai cũng có quyền ra ứng cử, dù người ấy thuộc đảng nào cũng được, 
dù người ấy không thuộc đảng nào cũng được”. Đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể 

hiện tính chất dân chủ rộng rãi, đoàn kết, không phân biệt đối xử nhằm thu hút nhân sĩ 
phục vụ quyền lợi của nhân dân và đóng góp cho sự phát triển đất nước. Đề nghị đã 
được Hội đồng Chính phủ tán thành. Mặt khác, “nhiều nhân sĩ muốn ra ứng cử nhưng 

không đủ thì giờ để nộp đơn và vận động”, vì vậy, thời gian ấn định mở cuộc Tổng tuyển 
cử đầu tiên trong cả nước theo khoản 1, điều 1 của thể lệ này là ngày 23/12/1945, được 

hoãn lại đến ngày chủ nhật 06/01/1946 theo Sắc lệnh số 76 ngày 18/12/1945 của Chủ 
tịch Chính phủ. Việc bổ sung, sửa đổi một số điều khoản của Thể lệ Tổng tuyển cử là thể 
hiện sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt cùng những trăn trở, suy nghĩ của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và Chính phủ để hướng dẫn nhân dân thực hiện một cách hiệu quả nhất, tốt nhất 
cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trên cả nước. Qua đó, tư tưởng đoàn kết toàn dân và phát 

huy sức mạnh dân tộc luôn được thể hiện thường trực và sinh động trong những hoạt 
động và việc làm của Bác dành cho nhân dân. 

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho 

việc tổ chức Tổng tuyển cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đặc biệt đến công tác tuyên 
truyền, vận động nhằm giúp nhân dân hiểu về ý nghĩa của Tổng tuyển cử và kêu gọi 

nhân dân hăng hái tham gia. Trong bài “ý nghĩa của Tổng tuyển cử”, người viết: “Tổng 
tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để 

gánh vác công việc nước nhà…Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, 
đoàn kết”. 

 
 

Tiếp đến, ngày 05/01/1946, trước ngày tiến hành Tổng Tuyển cử, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã viết “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu”, Người nói, ngày Tổng Tuyển cử là “ngày 

vui sướng của đồng bào ta”, “là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân 
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DI TÍCH LỊCH SỬ 

ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình”, “tất cả các bạn cử tri, đều phải nhớ đi 

bầu cử”, “mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”. 
Tại Việt Nam học xá, ngày 05/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích và kêu gọi 

nhân dân Tổng tuyển cử. 

Thực tế, ngày 06/1/1946, hơn 90% cử tri đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã đi bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại thùng phiếu số 

10, phố hàng Vôi, Hà Nội. Trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên này, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
được bầu với 98,4% số phiếu. 

Với số lượng đông đảo cử tri trong cả nước đã đi bỏ phiếu, chứng tỏ sự thắng lợi lớn 

của cuộc Tổng tuyển cử, chứng tỏ niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, 
Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng tuyển cử 6/01/1946 thực sự là một ngày hội 

lớn của cả nước, lần đầu tiên nhân dân ta được thực hiện quyền công dân của mình, tự 
tay bỏ phiếu bầu những đại biểu chân chính đại diện vào cơ quan quyền lực cao nhất của 
Nhà nước. Đây vừa là quyền lợi của nhân dân song còn là nhiệm vụ chính trị của mỗi 

người dân đối với đất nước. 
8 giờ sáng ngày 02/3/1946, tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội, Thủ đô nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa, toàn thể đại biểu toàn quốc được bầu ra trên cơ sở cuộc tổng 
tuyển cử theo chế độ phổ thông đầu phiếu đã họp, với sự tham gia của các thân hào 
ngoại quốc và Việt Nam, các đại biểu, đoàn thể cùng phóng viên các báo được mời tham 

dự, đánh dấu sự ra đời của Quốc hội Việt Nam. 
Tại buổi họp, Chủ tịch Hồ Chí minh đã đọc bài diễn văn khai mạc, khẳng định: 

“Cuộc Quốc dân đại biểu Đại hội lần này là lần đầu tiên trong lịch sử của nước Việt Nam 
ta. Nó là một kết quả của cuộc Tổng Tuyển cử ngày 06/1/1946; mà cuộc Tổng Tuyển cử 
lại là cái kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn kết 

anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể đồng 
bào không kể già trẻ, lớn bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả dân tộc trên bờ cõi Việt 

Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc 
lập cho tổ quốc”. 

Sự thành công của cuộc Tổng tuyển cử ghi nhận sự nỗ lực của Chính phủ và toàn 
dân, đặc biệt vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người không chỉ kiến nghị về việc tiến 
hành Tổng tuyển cử, lãnh đạo, chỉ đạo quá trình chuẩn bị Tổng tuyển cử mà còn trực 

tiếp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Tổng tuyển 
cử đầu tiên và sự ra đời của Quốc hội ghi dấu vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại 

phiên họp ngày 30/10/1946, Quốc hội đã chuẩn y “đề nghị suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh 
là người công dân thứ nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” [7] nay là Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt nam. Sự hoạt động, lãnh đạo toàn dân của Quốc hội là một trong 

những nhân tố quan trọng khởi đầu tạo nên mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. 
 

    Nguồn dantri.com.vn 

 

 

 

 
 BIA CHIẾN THẮNG Ụ BA TẠ 

 
Nơi đây ghi lại chiến thắng của quân và dân ta trong năm Mậu Thân 1968. Tại 

đây, lúc 9 giờ ngày 5 tháng 3 năm 1968, dân quân du kích xã An Sơn phối hợp với bộ 
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THEO 

DÒNG 

LỊCH SỬ  

đội Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Đồng Nai phục kích đánh tiêu diệt Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 

7, Sư đoàn 5 bộ binh địch, ta thu toàn bộ vũ khí, đạn dược. Từ đây, Ụ Ba Tạ được chọn 
làm căn cứ của Huyện ủy Lái Thiêu cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 
30/4/1975. 

Năm 1996, đoàn viên, thanh niên huyện Thuận An đã tiến hành thực hiện công 
trình thanh niên xây dựng lại bia chiến thắng Ụ Ba Tạ. Đến năm 2011, nhân kỷ niệm 80 

năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Năm Thanh niên, đoàn viên, 
thanh niên Thị xã Thuận An tiếp tục đóng góp thực hiện công trình trùng tu bia chiến 
thắng, để cho các thế hệ trẻ hôm nay mãi luôn ghi nhớ những chiến công hiển hách của 

các anh hùng, chiến sĩ năm xưa. 
 

 CĂN CỨ KHÁNG CHIẾN PHÚ HỘI 
 

Ngày 15/8/1945, Ban Chấp hành Tỉnh Đảng bộ Thủ Dầu Một ra chỉ thị thành lập 
căn cứ kháng chiến xã Vĩnh Phú, tại ấp Phú Hội, lực lượng vũ trang được thành lập nhằm 
chống lại thực dân Pháp và tay sai. 

Ngày 14/7/1947 tại địa bàn ấp Phú Hội diễn ra 03 trận đánh, ta tiêu diệt gần 200 tên 
lính Pháp và tay sai; trong các trận đánh đó, chiến sỹ và đồng bào ta hy sinh 05 người. 

 Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và tay sai: Tháng 01/1968, ấp Phú Hội đã 
xảy ra 4 trận càn quét của địch. Quân và dân ta đã anh dũng chống trả và tiêu diệt gần 
700 tên địch. Tháng 3/1968, đội quân Mỹ và tay sai đánh vào cơ sở cách mạng của ta và 

ta đã tiêu diệt 70 tên địch. Về phía quân ta 05 chiến sỹ đã hy sinh. Ấp Phú Hội còn là 
bàn đạp tấn công vào Sài Gòn, góp phần vào Đại thắng mùa xuân 30/4/1975. Ngày 

06/11/1978, du kích xã Vĩnh Phú đã được Hội đồng Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng 
Lực lượng vũ trang nhân dân. 

 

 

 
Tái lập tỉnh Bình Dương từ tỉnh Sông Bé 

 
Ngày 9/12/1996, Tỉnh ủy Sông Bé, ra Quyết định số 52/QĐ-TU về việc 

thành lập Ban Chỉ đạo chia tách tỉnh Sông Bé gồm 13 thành viên do đồng 
chí Hồ Minh Phương, Ủy viên Thường vụ - Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng 

ban.Từ ngày 16/12/1996 đến ngày 27/12/1996, Ban Chấp hành Đảng bộ Sông 

Bé đã tiến hành cuộc họp thống nhất yêu cầu, nhiệm vụ, phương pháp phân chia tài sản, 
sắp xếp bộ máy, bố trí cán bộ ở hai tỉnh. 

 Ngày 1/1/1997 tỉnh Bình Dương chính thức được tái lập với 4 đơn vị hành chính 
gồm: thị xã Thủ Dầu Một, các huyện:Thuận An, Tân Uyên và Bến Cát.; 4 xã Minh Hòa, 
Minh Thạnh, Minh Tân, Trừ Văn Thố thuộc huyện Bình Long (tỉnh Bình Phước ngày nay) 

được chuyển cho Huyện Bến Cát, 5 xã An Linh, Phước Sang, Tân Hiệp, An Bình, Vĩnh 
Hòa và thị trấn Phước Vĩnh của huyện Đồng Phú (Bình Phước) được chuyển giao cho 

huyện Tân Uyên. 
 Sau khi chia tách tỉnh, Bình Dương có diện tích2.718,50km2 . Dân số 648.317 
người. Cơ cấu hành chính của tỉnh gồm: thị xã Thủ Dầu Một, các huyện: Thuận An, Tân 

Uyên và Bến Cát với 77 xã phường, thị trấn. 
 Ngày 28 tháng 5 năm 1997, Chính Phủ ra Nghị định 54/CP về việc thành lập các 

phường Phú Thọ, Phú Hòa thuộc thị xã Thủ Dầu Một  trên cơ sở xã Phú Thọ, Phú Hòa và 
Thị trấn Tân Phước Khánh cơ sở xã Tân Phước Khánh thuộc Huyện Tân Uyên. 
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 Ngày 23 tháng 7 năm 1999, Chính phủ ra Nghị định 58/1999/NĐ-CP về việc điều 

chỉnh địa giới hành chính, tái lập các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Dĩ An và thành lập các 
xã thuộc các huyện Dầu Tiếng và Dĩ An tỉnh Bình Dương, cụ thể là:  thành lập xã Định 
An huyện Dầu Tiếng, xã An Bình huyện Dĩ An. 

 Ngày 10 tháng 12 năm 2003, Chính phủ ra Nghị định 156/2003/NĐ-CP về việc 
điều chỉnh, thành lập phường, xã thuộc thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Dầu Tiếng, Phú 

Giáo, Dĩ An tỉnh Bỉnh Dương, cụ thể là: thành lập phường Phú Lợi, xã Hiệp An thuộc thị 
xã Thủ Dầu Một, xã Định Thành thuộc huyện Dầu Tiếng, xã Tam Lập thuộc huyện Phú 
Giáo, xã Bình Thắng thuộc huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương. 

 Ngày 17 tháng 11 năm 2004, Chính phủ ra Nghị định 190/2004/NĐ-CP Về việc  
điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú 

Giáo, tỉnh Bình Dương, cụ thể là: thành lập xã Hiếu Liêm, Đất Cuốc, Tân Hiệp, Thạnh Hội 
thuộc huyện Tân Uyên, thành lập xã An Thái thuộc huyện Phú Giáo. 
 Ngày 09 tháng 6 năm 2008, Chính phủ ra Nghị định 73/2008/NĐ-CP về việc điều 

chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường thuộc thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương, cụ thể là: thành lập phường Hiệp An, phường Định Hòa, phường Phú Mỹ 

thuộc thị xã Thủ Dầu Một. 
 Ngày 11 tháng 8 năm 2009, Chính phủ ra Nghị định 36/2009/NĐ-CP Về việc điều 
chỉnh địa giới hành chính huyện Bến Cát, huyện Tân Uyên để mở rộng địa giới hành 

chính thị xã Thủ Dầu Một; thành lập phường thuộc thị xã Thủ Dầu Một; thành lập thị 
trấn Thái Hòa thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cụ thể là: thành lập phường Phú 

Hòa, phường Phú Tân thuộc thị xã Thủ Dầu Một, Thị trấn Thái Hòa huyện Tân Uyên trên 
cơ sở xã Thái Hòa. 
 Ngày 13 tháng 01 năm 2011, Chính phủ ra Nghị định 04/2011/NĐ-CP về việc  

thành lập thị xã Dĩ An, thành lập các phường thuộc thị xã Dĩ An và thành lập Thị xã 
Thuận An, thành lập các phường thuộc thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, 

 Đến nay (cuối năm 2011), toàn tỉnh có  7 đơn vị hành chính gồm: thị xã Thủ Dầu 
Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An; các huyện Tân Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú giáo 

và 91 đơn vị hành chính cấp xã phường, thị trấn, trong đó có 26 phường và 6 thị trấn. 
 Cụ thể: 
 1. Thị xã Thủ Dầu Một: gồm 14 đơn vị hành chính: 

 - 11 phường: Phú Cường, Hiệp Thành, Chánh Nghĩa, Phú Tân, Phú Thọ, Phú Hòa, 
Phú Lợi, Phú Mỹ, Định Hòa, Hiệp An, Hòa Phú. 

 -  03 xã: Tân An, Chánh Mỹ, Tương Bình Hiệp. 
 2. Thị xã Thuận An có 10 đơn vị hành chính bao gồm: 
 -  07 phường là Lái Thiêu, An Thạnh, Vĩnh Phú, Bình Hòa, Bình Chuẩn, Thuận 

Giao, An Phú. 
 -  03 xã là Hưng Định, An Sơn, Bình Nhâm 

 3.  Thị xã Dĩ An có 7 đơn vị hành chính cấp phường, gồm: 
 Dĩ An; An Bình; Bình An; Bình Thắng; Đông Hòa; Tân Bình; Tân Đông Hiệp; 
(không có xã) 

 4. huyện Bến Cát có 15 đơn vị hành chínhHuyện ly: thị trấn Mỹ Phước 
 Các xã: xã Tân Định; Phú An;xã An Tây; xã An Điền; xã Thới Hòa; xã Hòa Lợi; xã 

Chánh Phú Hòa; Hưng Hòa; Tân Hưng; Lai Hưng; Long Nguyên; Lai Uyên; Cây Trường 
II; Trừ Văn Thố. 
 5. huyện Dầu Tiếng có 12 đơn vị hành chính. 

 Huyện ly: thị trấn Dầu Tiếng. 
 Các xã: Thanh Tuyền; Thanh An; An Lập; Đinh Hiệp; Long Tân; Long Hòa; Minh 

Tân; Định An; Minh Thạnh; Minh Hòa; Định Thành; 
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 6. Tân Uyên có 22 đơn vị hành chính. 

          3 thị trấn: 
 Huyện lỵ: thị trấn Uyên Hưng 
 Thị trấn: Tân Phước Khánh, Thái Hòa 

 19 Xã: Đất Cuốc; Thạnh Hội; Tân Hiệp; Hiếu Liêm; Thạnh Phước; Bạch Đằng; Tân 
Vĩnh Hiệp; Phú Chánh; Khánh Bình; Vĩnh Tân; Hội Nghĩa; Tân Lập; 

 Tân Mỹ; Tân Bình; Bình Mỹ; Tân Định; Tân Thành; Lạc An; Thường Tân. 
 7. Phú Giáo có 11 đơn vị hành chính 
          Huyện ly: thị trấn Phước Vĩnh. 

          10 xã: Tân Long; Tam Lập; An Long; An Bình; Tân Hiệp; An Linh; Phước Sang; 
Vĩnh Hòa; Phước Hòa; An Thái 

 Với tổng diện tích 2.695,54 km2, dân số là 1.663.411 người (tính đến ngày 
01/12/2010 – số liệu của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương). 

 

 
06-01-1946: TỔNG TUYỂN CỬ BẦU QUỐC HỘI ĐẦU TIÊN 

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Ngày 6 tháng 1 năm 1946, lần đầu tiên mọi người dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên 

không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tín ngưỡng được hưởng quyền bầu cử và 

ứng cử theo nguyên tắc phổ thông, trực tiếp, bình đẳng, bỏ phiếu kín. Tình hình trong 
nước lúc ấy rất phức tạp, nhưng 90% tổng số cử tri đã đi bỏ phiếu. Mặt trận Việt Minh 

đã giành thắng lợi với 230 ghế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trúng cử với số phiếu cao nhất. 
Lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử các nước Châu Á có 
một Quốc hội dân chủ tiến bộ. 

 
09-01-1950: NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VIỆT NAM 

Từ giữa năm 1949 đến đầu năm 1950 phong trào đấu tranh của thanh niên học 
sinh, sinh viên chống chủ nghĩa thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ, chúng “ độc 

lập” giả hiệu, chống khủng bố đàn áp, đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, đòi được học 
tiếng mẹ đẻ… đã diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng khắp từ Nam chí Bắc. Tại Saì Gòn, các 
tầng lớp đồng bào cũng tích cực hưởng ứng dưới nhiều hình thức : biểu tình chống sưu 

thuế, chống bắt lính, đòi công ăn việc làm. Học sinh, sinh viên bãi trường, bãi khóa liên 
miên. 

Ngày 09/01/1950, Đoàn Thanh Niên cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn - Chợ 
Lớn đã vận động và tổ chức cho hơn 2.000 học sinh , sinh viên các trường Pétrus Ký, Gia 
Long, Nguyễn Văn Khuê, Huỳnh Khương Ninh, trường Đại học Y Dược, Pháp Lý, các 

trường chuyên nghiệp vô tuyến điện, công chính, kỹ thuật, khoa học,… cùng nhiều giáo 
viên và 7.000 nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn biểu tình đòi bảo đảm an ninh cho học sinh, 

sinh viên học tập và trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt – trong đó có Ban 
lãnh đaọ học sinh cứu quốc Saì Gòn. Đoàn biểu tình kéo đến Nha học chính và Dinh thủ 
hiến bù nhìn đưa yêu sách. Bọn cảnh sát và lính lê dương ra đàn áp dã man đoàn biểu 

tình. Thái độ đó đã làm đám đông phẫn nộ, bùng nổ cuộc xung đột. Những người biểu 
tình dùng mọi thứ vũ khí có trong tay chống trả quyết liệt với lính Pháp, lính Âu Phi và 

công an Bình Xuyên. Trần Văn Ơn, người thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí 
đấu tranh bất khuất của học sinh, sinh viên đã bị bọn chúng giết hại trong cuộc xung đột 
đó. 

Tại Sài Gòn, ngày 12/01/1950 đám tang anh Trần Văn Ơn đã biến thành cuộc 
biểu tình thị uy của trên 5 vạn người đứng trên các hè phố tiễn đưa anh. Lễ tang anh 

Trần Văn Ơn cũng đã được cử hành trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Hàng triệu 
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lượt học sinh, sinh viên và đồng bào các giới đã đeo băng tang truy điệu với lòng thương 

tiếc và xuống đường tuần hành bày tỏ ý chí căm thù. Những câu hỏi đó cứ vang mãi 
trong những tháng năm đen tối của đất nước, thúc giục bao thế hệ trẻ noi gương Trần 
Văn Ơn, quên mình xông lên phía trước. 

 Đại hội Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tháng 2/1950 tại căn cứ địa Việt Bắc đã 
lấy ngày 09/01 làm ngày truyền thống hàng năm của học sinh, sinh viên Việt Nam. 

Truyền thống vẻ vang đó đã được các thế hệ học sinh, sinh viên kế thừa oanh liệt trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trở thành bất diệt.  

 Nguồn: lichsuvietnam.vn 

 

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 50 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI 
ĐÂY XUÂN MẬU THÂN 1968 

 Ngày 1/11, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ 

niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. 
 

 
Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 45 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 

Mậu Thân (1968-2013) do Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 

 TP Hồ Chí Minh tổ chức 
 Hướng dẫn nêu rõ, mục đích tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về thắng lợi, ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và 

nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước; từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, 

tự cường, sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
 Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố khối đại đoàn 

kết dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững 
chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; 

cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, thi 
đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

 Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tiến hành dưới nhiều hình thức, thiết 
thực, hiệu quả và tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân, gắn với các hoạt động 

mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của 
địa phương, bộ, ngành trong Quý I năm 2018. 
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CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH MỚI 

 

Chủ đề, nội dung tuyên truyền 
 1. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp 

đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta. 
 2. Tuyên truyền về thắng lợi và sự đóng góp to lớn của quân và dân ta, nhất là 

các lực lượng cách mạng miền Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu 
Thân 1968; đồng thời cũng chỉ ra sự thất bại cả về quân sự, chính trị của Mỹ, ngụy trên 
chiến trường miền Nam xuân Mậu Thân 1968; qua đó, bác bỏ mạnh mẽ, xác đáng 

những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 
Mậu Thân 1968. 

 3. Khẳng định tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi 
dậy xuân Mậu Thân 1968; phân tích, làm rõ các bài học kinh nghiệm; từ đó khơi dậy và 
phát huy tinh thần cách mạng tiến công vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 
 4. Đưa tin, phản ánh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân gắn với 
tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

 Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính 
phủ, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ 

chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 
1968 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
 Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành phố Hồ 

Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Cuộc Tổng tiến công và nổi 
dậy xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử" tổ chức tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. 
 Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Hãng phim Tài liệu và Khoa học 

Trung ương thực hiện xây dựng phim tài liệu kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi 
dậy xuân Mậu Thân 1968. 
 Các tỉnh, thành phố trong cả nước, không tổ chức lễ kỷ niệm, tùy vào điều kiện cụ 

thể để tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, như: hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền 
thống,... gắn với các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Mậu 

Tuất và các ngày lễ, sự kiện chính trị của địa phương, đơn vị trong Quý I năm 2018./. 
 

Nguồn dangcongsan.vn 

 

 

 
 

 
Thông tư 45/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2016/TT-

BGTVT về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh 
hàng không Việt Nam trong đó một số nội dung lưu ý như sau: 

Từ ngày 15/1/2018 thì hành khách có Quốc tịch Việt Nam từ 14 tuổi trở lên khi làm 
thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa không được sử dụng các giấy tờ nhân 
thân sau: 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=45%2f2017%2fTT-BGTVT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01%2f2016%2fTT-BGTVT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01%2f2016%2fTT-BGTVT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True


10 www.tuoitrebinhduong.vn ttbd.vn@gmail.com 

 

 

SỔ TAY NGHIỆP VỤ 

 - Thẻ Đảng viên; 

 - Thẻ Nhà báo; 
 - Giấy phép lái xe mô tô, ô tô; 
 - Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay. 

 Ngoài ra, một số giấy tờ nhân thân đối với hành khách mang Quốc tịch nước ngoài 
khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa cũng không được sử dụng như: 

 - Giấy phép lái xe ô tô, mô tô; 
 - Thẻ kiểm soát an ninh hàng không do Việt Nam cấp; 
 - Thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam. 

 Thông tư 45/2017/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/01/2018. 
         

 

 

  

 
  

Quy trình thành lập Đoàn – Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trích 
Hướng dẫn 57-HD/TWĐTN-BTC, cụ thể như sau: 

1. Những nội dung cần thực hiện trước khi tiếp cận vận động, thành lập tổ 

chức 
1.1. Công tác tham mưu, chỉ đạo 

- Các cấp bộ Đoàn, Hội làm việc với cấp ủy, chính quyền, ban quản lý khu, cụm 
công nghiệp, khu chế xuất báo cáo chủ trương thành lập tổ chức trong doanh nghiệp 
ngoài nhà nước; đề nghị cấp ủy, chính quyền có ý kiến để doanh nghiệp đóng trên địa 

bàn quan tâm ủng hộ và hỗ trợ thực hiện.  

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền lập ban chỉ đạo vận động thành lập tổ chức trong 

doanh nghiệp ngoài nhà nước.  

- Thành lập tổ công tác tham mưu vận động xây dựng tổ chức trong doanh nghiệp 

ngoài nhà nước. Thành phần tổ công tác gồm: Thường trực cấp bộ Đoàn, đại diện các ban 

chuyên môn, cán bộ đoàn chủ chốt các đơn vị trực thuộc, cán bộ Đoàn, Hội trực tiếp được 
phân công phụ trách. 

1.2. Trang bị tài liệu, kiến thức: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công 

tác vận động thành lập tổ chức trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Nội dung gồm:  

- Các kiến thức cơ bản về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về khu 
vực kinh tế ngoài nhà nước. Tập trung là: Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23/11/1996 của Bộ 
Chính trị về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các 

doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư 

về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn 
định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí 
thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23/11/1996 của Bộ Chính 

trị (khóa VIII) trong tình hình mới; Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của 
Chính phủ Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh 

nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương 
Đoàn: Nghị quyết số 03-NQ/TWĐTN-BTC, ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đoàn về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, kế 

hoạch củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; 
các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Đoàn cấp tỉnh. 

- Quy trình vận động thành lập tổ chức. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=45%2f2017%2fTT-BGTVT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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- Nghiệp vụ công tác tổ chức của Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

- Nội dung và các mô hình, hình thức hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong doanh 
nghiệp ngoài nhà nước. 

- Kỹ năng tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên. 
- Kỹ năng vận động, tuyên truyền, thuyết phục để lãnh đạo doanh nghiệp thấy 

những mặt tích cực trong việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và quan tâm tới lao động 
trẻ để ủng hộ, đồng ý chủ trương thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp. 

1.3. Nắm thông tin, phân loại, xác định hướng vận động 

- Nắm thông tin, phân loại: Thông qua Liên đoàn lao động, cơ quan thuế, Văn 
phòng Ủy ban nhân dân, Ban quản lý khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất để nắm số 

lượng, đặc điểm tình hình các doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng trên địa bàn. Tổ chức 
phân loại cụ thể: Doanh nghiệp có lãnh đạo là thành viên Hội Doanh nhân trẻ, doanh 
nghiệp liên doanh, cổ phần hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, doanh 

nghiệp 100% vốn nước ngoài; các doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng, công đoàn; các 
doanh nghiệp trước đây đã có tổ chức Đoàn, Hội; doanh nghiệp trong khu, cụm công 

nghiệp, khu chế xuất.  
- Xác định hướng vận động: Ưu tiên phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh 

nghiệp ngoài nhà nước có lãnh đạo là thành viên Hội Doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp 

đã có tổ chức Đảng, công đoàn, các doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi (có đông đoàn 
viên thanh niên; lãnh đạo doanh nghiệp ủng hộ việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội; doanh 

nghiệp đã tổ chức hoặc tham gia nhiều hoạt động, phong trào của địa phương) để thành 
lập tổ chức và duy trì hoạt động. 

1.4. Phân cấp vận động thành lập 

- Đối với doanh nghiệp:  
+ Đoàn cấp tỉnh tập trung vận động xây dựng tổ chức tại các doanh nghiệp có 

quy mô lớn, các khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, 
những nơi khó khăn trong việc thành lập tổ chức.  

+ Đoàn cấp huyện, Đoàn cơ sở tập trung vận động xây dựng tổ chức tại các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất còn lại trên địa bàn. 
- Đối với các khu nhà trọ, khu lưu trú tập trung: 

+ Các khu nhà trọ, khu lưu trú trực thuộc công ty, xí nghiệp tập trung số lượng 
lớn thanh niên công nhân do tổ chức Đoàn, Hội cấp huyện thực hiện.  

+ Các khu nhà trọ khác do tổ chức Đoàn, Hội cấp cơ sở thực hiện. 

Việc phân cấp cụ thể do tỉnh, thành đoàn quy định. Trung ương Đoàn, Trung ương 
Hội LHTN Việt Nam tập trung phối hợp vận động thành lập tổ chức tại các tập đoàn kinh tế 

tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi cả nước. 
2. Vận động thành lập tổ chức                    

2.1. Quy trình cơ bản 
Gồm các bước sau:  

- Bước 1: Khảo sát (cần linh hoạt để có thông tin chi tiết về tình hình đoàn viên, 
thanh niên đang lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất: số 
lượng, nơi cư trú, nơi sinh hoạt đoàn gốc, mong muốn thành lập tổ chức Đoàn, Hội, nhu 

cầu và nguyện vọng của đoàn viên thanh niên…). 
- Bước 2: Tiếp cận thanh niên công nhân và chủ doanh nghiệp, chủ nhà trọ, 

quản lý khu lưu trú. 
- Bước 3: Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thu hút. 
- Bước 4: Xây dựng lực lượng nòng cốt; kết nạp đoàn viên, hội viên. 

- Bước 5: Thành lập tổ chức (công bố quyết định, ra mắt). 
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Các cấp bộ Đoàn, Hội căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị và đặc điểm của 

từng doanh nghiệp để thực hiện quá trình vận động, thành lập tổ chức. Đối với doanh 
nghiệp đã có tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn, Hội cấp trên cùng với tổ chức Đảng tại 
doanh nghiệp căn cứ vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp để phối hợp với doanh 

nghiệp thành lập tổ chức Đoàn, Hội. Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, căn 
cứ vào quy định của pháp luật, Luật Thanh niên và Điều lệ của tổ chức, thanh niên 

công nhân có nhu cầu hoặc mong muốn thành lập tổ chức thì Đoàn, Hội cấp trên chủ 
động tham mưu cho cấp ủy Đảng cùng cấp và phối hợp với doanh nghiệp xem xét, 
quyết định thành lập tổ chức Đoàn, Hội phù hợp với từng doanh nghiệp. 

Đối với các doanh nghiệp chưa có sự đồng thuận cần kiên trì tuyên truyền, vận 
động, thuyết phục, hướng dẫn thành lập câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích (văn hóa văn 

nghệ, thể dục thể thao, kỹ năng xã hội…) tại doanh nghiệp. Đối với những doanh 
nghiệp khó, chưa thể tiếp cận, vận động, trước mắt thực hiện thành lập tổ chức tại 
các khu nhà trọ, khu lưu trú của thanh niên đang lao động tại doanh nghiệp. 

2.2. Một số điểm lưu ý trong quá trình tiếp cận, vận động thành lập tổ chức 
- Doanh nghiệp có lãnh đạo là thành viên Hội Doanh nhân trẻ: Cấp bộ Đoàn, Hội 

cấp trên làm việc trực tiếp với cấp ủy (nếu có), công đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp để 
bàn chủ trương và thực hiện quy trình thành lập tổ chức.  

- Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài: Tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp từ 

các cơ quan quản lý nhà nước, công đoàn trong doanh nghiệp. Tiếp cận doanh nghiệp 
và thanh niên công nhân bằng cách gặp gỡ trực tiếp hoặc thông qua các hoạt động 

cộng đồng của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng, công đoàn cần 
bám sát để có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ. 

- Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, các doanh nghiệp cổ phần hóa: Đối với 

các doanh nghiệp trước khi liên doanh, trước khi cổ phần hóa đã có tổ chức Đảng, Đoàn, 
Hội, khi xây dựng điều lệ công ty liên doanh, công ty cổ phần, cần phối hợp tham mưu 

xác định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể trong điều lệ doanh nghiệp. 
Nếu trước khi liên doanh, trước khi cổ phần hóa chưa có tổ chức Đoàn, Hội, cần xây 

dựng phương án tiếp cận, vận động phù hợp trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và 
công đoàn trong doanh nghiệp. 

- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã: Căn cứ vào quy mô và tính 

chất hoạt động của doanh nghiệp để lựa chọn đơn vị tiến hành vận động xây dựng tổ 
chức. Trên cơ sở phối hợp với cấp ủy, cơ quan chức năng trên địa bàn, tổ chức gặp gỡ 

doanh nghiệp, thanh niên công nhân để vận động thành lập tổ chức. 

- Đối với các khu nhà trọ, khu lưu trú tập trung: Phối hợp chặt chẽ với chi bộ 

Đảng tại khu dân cư trong quá trình vận động thành lập tổ chức. Qua khảo sát, nắm 
chắc số lượng, đặc điểm tình hình thanh niên công nhân và chủ nhà trọ, quản lý khu 

lưu trú để xây dựng phương án tiếp cận, vận động; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường; các câu lạc bộ sở thích; các buổi sinh hoạt 
tập trung nhân các ngày lễ, ngày sinh nhật… để thu hút thanh niên công nhân tham 

gia. Thông qua hoạt động và tham khảo ý kiến của chủ nhà trọ, quản lý khu lưu trú, xây 
dựng lực lượng nòng cốt để bồi dưỡng, vận động thành lập tổ chức.  

Riêng Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị tập trung thực hiện các giải pháp 
quyết liệt và linh hoạt để thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong tất cả các doanh nghiệp 
ngoài nhà nước có trên 500 lao động trở lên. Nếu chưa thể thành lập được tổ chức 

Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp này thì trước mắt vận động thành lập tổ chức tại 
khu nhà trọ, khu lưu trú có đông đoàn viên, thanh niên của doanh nghiệp đang cư trú. 
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THANH NIÊN VÀ PHÁP LUẬT 
 

 

 

Bộ luật Lao động 2017: NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần lý do 
Đây là một trong hai phương án về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động của người lao động được đề cập tại Dự thảo Bộ luật Lao động 2017.  

 
 Theo đó, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất 

cứ thời điểm nào với điều kiện phải báo trước như sau: 
 (i) 45 ngày đối với trường hợp ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn 
 (ii) 30 ngày đối với trường hợp ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 

 (iii) 05 ngày đối với trường hợp ký hợp đồng lao động theo mùa vụ. 

 
 Mặt khác, người lao động không cần phải báo trước theo quy định nêu trên nếu 
thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

 (i) Người lao động không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc 
không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thống nhất giữa hai bên. 

 (ii) Người lao động không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn 
như đã thống nhất giữa hai bên. 
 (iii) Người lao động bị ngược đãi, quấy rối tình dục hoặc cưỡng bức lao động. 

 (iv) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh có thẩm quyền. 

 Dự kiến Bộ luật Lao động 2017 sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 
và thay thế cho Bộ luật Lao động 2012. 

 

Một số điểm mới của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 
 Ngày 13/6/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, 
kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế, có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Sau đây là một số điểm mới tiêu biểu của Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT: 
 1. Về hình thức tham gia BHYT 

 Luật sửa đổi quy định tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là một hình thức bắt buộc, 
không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Đây là một điểm mới thể 

https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/15204/bo-luat-lao-dong-2017-nld-don-phuong-cham-dut-hdld-ma-khong-can-ly-do
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2012-142187.aspx
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hiện quyết tâm chính trị nhằm thúc đẩy thực hiện BHYT toàn dân theo tinh thần của 

Hiến pháp 2013 và Nghị quyết 21-TW/NQ ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị. 
 2. Về nhóm đối tượng tham gia BHYT  
 Luật sửa đổi quy định đối tượng tham gia bảo hiểm được mở rộng hơn, quy định 

chi tiết và sắp xếp lại 25 nhóm đối tượng thành 5 nhóm theo trách nhiệm đóng BHYT để 
thuận lợi trong quản lý và tổ chức thực hiện, bao gồm nhóm do người lao động và người 

sử dụng lao động đóng; nhóm do tổ chức Bảo hiểm xã hội (BHXH) đóng; nhóm do ngân 
sách Nhà nước đóng; nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng và nhóm tự đóng 
BHYT, cụ thể: 

 + Bổ sung đối tượng được BHXH đóng BHYT là người đang hưởng trợ cấp bảo 
hiểm xã hội hằng tháng mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ 

đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. 
 + Bổ sung đối tượng được đóng BHYT bằng ngân sách Nhà nước là người dân tộc 
thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại 

vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo. 
 + Bổ sung đối tượng thành viên hộ gia đình bắt buộc tham gia BHYT theo hộ gia 

đình và bổ sung thêm cơ chế khuyến khích nếu có 100% thành viên trong gia đình tham 
gia BHYT thì sẽ được giảm mức đóng. Cụ thể, khi tham gia BHYT theo hộ gia đình, người 
tham gia sẽ được giảm dần mức đóng từ thành viên thứ 2 trở đi. Người thứ hai, thứ ba, 

thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ 
năm trở đi mức đóng bằng 40% của người thứ nhất, đảm bảo sự chia sẻ ngay trong hộ 

gia đình. 
 Ngoài ra, để đảm bảo sự bình đẳng giữa các đối tượng trước pháp luật và thống 
nhất việc quản lý, tổ chức thực hiện chính sách BHYT trong hệ thống, Luật đã huy động 

thêm lực lượng công an, quân đội phải tham gia BHYT và giao Chính phủ quy định lộ 
trình tham gia BHYT phù hợp với đặc thù của lực lượng này. 

 3. Trách nhiệm đóng BHYT cho người nghỉ theo chế độ thai sản  
 Luật sửa đổi quy định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm đóng BHYT cho người đang nghỉ 

theo chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng hằng 
tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản là do 
tổ chức bảo hiểm xã hội đóng. 

 4. Về chính sách đối với trẻ em dưới 06 tuổi  
 Bổ sung, sửa đổi một số chính sách về BHYT đối với trẻ em dưới 06 tuổi nhằm tạo 

điều kiện cho trẻ được chăm sóc sức khỏe liên tục, tháo gỡ những vướng mắc của Luật 
cũ liên quan đến thực hiện BHYT của trẻ dưới 6 tuổi và đảm bảo quyền lợi tối đa cho trẻ, 
cụ thể: 

 + Luật quy định trẻ dưới 6 tuổi được quỹ BHYT chi trả cho điều trị lác, cận thị, tật 
khúc xạ của mắt. 

+ Trong trường hợp trẻ đủ 72 tháng chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT sẽ có giá trị đến 
ngày 30 tháng 9 của năm đó. 
 5. Về quy định về cấp thẻ BHYT:  

 Hồ sơ cấp thẻ được rút gọn, giảm bớt chỉ còn lại hai loại giấy tờ, bao gồm tờ khai 
tham gia bảo hiểm y tế của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đối với người tham gia bảo 

hiểm y tế lần đầu, danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và hồ sơ này cũng được 
áp dụng cho trường hợp trẻ em dưới 06 tuổi, có nghĩa là hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em 
dưới 6 tuổi không cần bản sao giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh, ngoài tờ khai tham 

gia bảo hiểm y tế chỉ cần bổ sung danh sách tham gia bảo hiểm y tế do UBND xã lập. 
6. Về quyền lợi BHYT và mức hưởng BHYT:  
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 Việc sửa đổi bổ sung Luật lần này quan tâm nhiều đến quyền lợi của người tham 

gia BHYT nhằm giảm gánh nặng chi phí KCB, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đối với 
một số đối tượng chính sách, cụ thể: 
 + Bổ sung quy định miễn cùng chi trả 5% với người nghèo, dân tộc thiểu số đang 

sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; bỏ quy định 
cùng chi trả 20% với thân nhân người có công là cha mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt 

sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; giảm mức cùng chi trả từ 20% xuống còn 5% với 
thân nhân của người có công khác và người cận nghèo;  
 + Mở rộng đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh như: binh sỹ 

quân đội đang tại ngũ; học viên công an nhân dân; cựu chiến binh; người được hưởng 
BHXH hàng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo; cha đẻ mẹ đẻ, vợ chồng, con của liệt 

sỹ…; tăng mức hưởng BHYT của thân nhân người có công cách mạng và người thuộc hộ 
gia đình cận nghèo từ 80% lên 95%; mức hỗ trợ cho trường hợp khám, chữa bệnh trái 
tuyến được quy định như sau: tuyến huyện đưỡc hỗ trợ 70%, tuyến tỉnh được hỗ trợ 

60%, tuyến Trung ương được hỗ trợ 40%.  
+ Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham 

gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng 
lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh (tương đương với khoảng 7 triệu). 
 Đây là quy định rất mới để bảo vệ, hỗ trợ người bệnh trước rủi ro tài chính. 

Luật còn bổ sung quy định quỹ BHYT thanh toán trong các trường hợp tự tử, tự gây 
thương tích; tai nạn giao thông; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổn thương về thể 

chất và tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của người đó gây ra. 

 
  

 7. Về mở thông tuyến khám chữa bệnh theo BHYT 
 Cùng với việc cải cách thủ tục, quy trình khám chữa bệnh, đây là quy định hết sức 
quan trọng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tham gia BHYT trong việc tiếp cận 

các dịch vụ y tế. Theo quy định thì từ ngày 01/01/2016 sẽ mở thông tuyến khám chữa 
bệnh BHYT giữa tuyến xã và tuyến huyện trên cùng địa bàn tỉnh. Mở thông tuyến khám 

chữa bệnh BHYT đến tuyến huyện và điều trị nội trú đến tuyến tỉnh và tuyến trung ương 
trong phạm vi cả nước đối với người thuộc hộ gia đình nghèo và người dân tộc thiểu số 
đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, người 

đang sinh sống tại các xã đảo, huyện đảo. Từ ngày 01/01/2021, quỹ BHYT chi trả chi phí 



16 www.tuoitrebinhduong.vn ttbd.vn@gmail.com 

 

 

THÔNG TIN THỜI SỰ 

điều trị nội trú theo mức hưởng cho người tham gia BHYT khi khám chữa bệnh không 

đúng tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước. 
 8. Về việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT 
 Luật sửa đổi quy định cụ thể, thống nhất nguyên tắc: Quỹ phải quản lý tập trung, 

thống nhất ở cấp quốc gia để tập trung nguồn lực, điều tiết chung trong phạm vi cả 
nước, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu chia sẻ rủi ro giữa các đối tượng. Tuy nhiên, 

trong giai đoạn hiện nay, do chưa có sự đồng đều về tỷ lệ tham gia BHYT và dịch vụ KCB 
giữa các tỉnh (có nơi đạt gần 100%, nhưng có tỉnh mới đạt 50 - 60% dân số tham gia 
BHYT, có tỉnh đầy đủ kỹ thuật y tế hiện đại nhưng có tỉnh còn thiếu nhiều trang thiết bị 

y tế) nên Luật cho phép các địa phương có kết dư quỹ BHYT được sử dụng 20% để hỗ 
trợ theo thứ tự ưu tiên: Hỗ trợ quỹ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ mức 

đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội 
của địa phương; mua trang thiết bị y tế phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ y tế; 
mua phương tiện vận chuyển người bệnh ở tuyến huyện. 

 10. Về trách nhiệm của các đơn vị liên quan 
 Bổ sung trách nhiệm quản lý, thực hiện chính sách của các Bộ: Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và quy 
định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT, đặc 
biệt là: Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc quy định thống nhất giá dịch vụ 

KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, quy định Gói dịch vụ y tế cơ 
bản do BHYT chi trả, ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, 

hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham 
gia BHYT; trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc lập danh sách để cấp thẻ BHYT cho 
các đối tượng quy định trong Luật, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ đồng thời 

với việc cấp giấy khai sinh. 
 11. Về mức lương tính các chế độ BHYT 

 Dùng cụm từ mức lương cơ sở thay cho cụm từ mức lương tối thiểu, quy định cụ 
thể mức lương áp dụng tính cho các trường hợp BHYT để phù hợp hơn với quy định tại 

các văn bản pháp luật khác có liên quan và tạo sự thống nhất khi tính BHYT trong các 
trường hợp.  
 Luật có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung, trong đó có những nội dung mới 

được sửa đổi, bổ sung  mang tính đột phá mạnh mẽ để khắc phục những hạn chế, bất 
cập của Luật BHYT năm 2008, tạo cơ chế pháp lý để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. 

 
 

 

 

 

 

Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI,  
nhiệm kỳ 2017 – 2022 

 
 Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 
2022 đã thành công tốt đẹp. Để kịp thời tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu 

nhi và nhân dân, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo nhanh kết quả Đại hội. Cụ thể 
như sau: 

 Thời gian Đại hội: từ ngày 10/12 - 13/12/2017 
 Địa điểm: Thủ đô Hà Nội. 
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 Nội dung: 

 1- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công 
tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022; 

 
 Tại Phiên khai mạc trọng thể, Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phú 
Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các đồng chí 

lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các 
Ban, Bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực 

thuộc trung ương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh 
hùng lao động; các đồng chí nguyên Bí thư thứ nhất, Bí thư Trung ương Đoàn các thời 
kỳ; các đồng chí nguyên ủy viên Trung ương Đoàn khóa X; các gương mặt trẻ tiêu biểu 

trên các lĩnh vực tham dự; 25 tổ chức thanh niên nước ngoài, tổ chức thanh niên, sinh 
viên Việt Nam ở ngoài nước đã gửi điện chúc mừng Đại hội. Tham dự và đưa tin về Đại 

hội có hơn 200 phóng viên của trên 60 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa 
phương. 
 1. Về Đại biểu đại hội: 

 Tham dự Đại hội có 999 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho 
hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Trong 

đó: Đại biểu đương nhiên là các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 
khóa X: 135 đồng chí (chiếm 13,6%); Đại biểu được bầu tại Đại hội các tỉnh, thành 

đoàn, đoàn trực thuộc: 814 đồng chí (chiếm 81,4%); Đại biểu được chỉ định: 50 đồng 
chí (chiếm 5%). Độ tuổi bình quân của đại biểu tham dự Đại hội là 30,7 tuổi, đại biểu trẻ 
nhất là 16 tuổi (đại biểu Trương Hiếu Ngân, sinh ngày 18/11/2001, học sinh lớp 11, Ủy 

viên BCH Đoàn trường THPT Tân Hiệp, tỉnh Tiền Giang); Có 383 đại biểu là nữ (chiếm 
38,3%); 196 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 19,6%). Trình độ học vấn từ thạc 

sĩ trở lên có 313 đại biểu (chiếm 31,3%, trong đó có 1 Phó giáo sư, 28 tiến sĩ). Trình độ 
lý luận chính trị trung, cao cấp và cử nhân có 690 đại biểu (chiếm 69%). 
 Có 03 đại biểu đoàn viên, thanh niên ưu tú đang học tập, công tác ở ngoài nước 

(gồm: Cu Ba, Nga và Trung Quốc) về dự Đại hội. 
 2. Chủ đề đại hội cũng là tiêu đề báo cáo chính trị là: Tăng cường giáo dục lý 

tưởng cách mạng; Xây dựng Đoàn vững mạnh; Đoàn kết, phát huy thanh niên xung 
kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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 3. Khẩu hiệu hành động của Đại hội là: Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng 

tạo - Phát triển. 
 4. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 19 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký gồm 05 
đồng chí. 

 5. Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, khẳng 

định vai trò to lớn của tuổi trẻ Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc trong các thời kỳ cách mạng và trong nhiệm kỳ qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung và phương 

thức hoạt động. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được kết quả toàn 
diện, ngày càng phù hợp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn 

viên, thanh thiếu nhi. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hoá 
cho thế hệ trẻ được tăng cường. Nội dung, phương thức giáo dục không ngừng được đổi 
mới. Các phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ 

quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" tạo được dấu ấn tốt trong đời 
sống xã hội, vừa tạo môi trường thực tiễn rộng lớn, phong phú, thiết thực để giáo dục, 

rèn luyện thanh niên; vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh của đất nước. Đoàn đã có nhiều cố gắng trong định hướng tư tưởng cho 
thanh niên trước những vấn đề mới, phức tạp; tích cực tham gia giải quyết những khó 

khăn đột xuất nảy sinh như khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, hạn hán, xâm nhập 
mặn; hỗ trợ và tạo điều kiện tốt cho thanh niên học tập, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp 

trong thanh niên. Tổ chức đoàn ngày càng được củng cố và phát triển. Mặt trận đoàn 
kết, tập hợp thanh niên được mở rộng. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ 
Chí Minh và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được quan tâm. Ý thức chính trị của đoàn 

viên từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ đoàn được chuẩn hoá, trở thành nguồn 
cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp. Từ thực tiễn hoạt 

động phong phú và sôi nổi của tuổi trẻ, trên khắp các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều tấm 
gương điển hình tiên tiến, thanh niên đi đầu và thành công trong học tập, lao động, sản 

xuất, kinh doanh và hội nhập, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt 
Nam thời kỳ mới, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong hệ thống chính trị, tô thắm 
thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bên cạnh nêu 

ra các hạn chế còn tồn tại, Tổng Bí thư cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm của công 
tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; bày tỏ mong muốn các 

cấp bộ đoàn tập trung thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ: 
 + Một là, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho 
thế hệ trẻ. 

 + Hai là, chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội 

dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
 + Ba là, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình của Đoàn, phát 
huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn 

trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. 
Đồng chí Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn và tin tưởng với nhiệt huyết tràn đầy, với nghị lực 

và ý chí vươn lên mạnh mẽ, lại đang được sống trong một môi trường hoà bình, đổi mới, 
phát triển của đất nước, tuổi trẻ Việt Nam nhất định sẽ nêu cao tinh thần tiên phong, bản 
lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữ vững và 

phát huy các thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
ngày càng giàu đẹp, hùng cường; xứng đáng là người chủ tương lai, là rường cột của nước 

nhà. Đồng chí mong muốn và kỳ vọng thanh niên phải làm chủ nước nhà một cách xứng 
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đáng nhất (Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư được đăng tải trên cổng thông tin điện 

tử của Trung ương Đoàn, báo Tiền phong, báo Thanh niên điện tử). 
 6. Sau khi nghe đồng chí Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X 
và các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm 

điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
Đoàn, Đại hội đã dành 01 buổi để tiến hành thảo luận tại 20 tổ thảo luận. Có 305 ý kiến 

phát biểu tại các tổ thảo luận và 08 tham luận trực tiếp tại hội trường. Các ý kiến phát 
biểu tương đối đa dạng, toàn diện ở các lĩnh vực, địa bàn. 
 Hầu hết ý kiến đều thống nhất với các văn kiện và cho rằng văn kiện được chuẩn 

bị công phu, khoa học, có nhiều điểm mới, mạnh dạn nhìn thẳng, đánh giá đúng và dự 
báo chính xác tình hình thanh thanh niên, thực trạng công tác đoàn và phong trào thanh 

thiếu thiếu nhi. 
 Đoàn Chủ tịch đã giải trình và tiếp thu tối đa các ý kiến của đại biểu tham dự Đại 
hội theo hướng có nội dung bổ sung vào báo cáo chính trị, có những nội dung sẽ được cụ 

thể hóa vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết và các chương trình, kế hoạch 
công tác thường xuyên; để đảm bảo dân chủ, tập trung được tối đa trí tuệ, ý kiến đại 

biểu, Đoàn chủ tịch đã gửi phiếu riêng cho từng đại biểu thể hiện quan điểm riêng của 
mình biểu quyết từng vấn đề cụ thể và tổng hợp báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết 
trước Đại hội với kết quả rất tập trung. 

 Đại hội thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá X 
tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; đánh giá những kết quả đạt được của công tác 

đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017, thống nhất các mục tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022. 
 Đại hội biểu thị quyết tâm thực hiện mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022: “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách 
mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, 

trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão, 
khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp 

đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực 
tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy thanh niên xung 

kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa”. 

 Các chỉ tiêu trọng tâm được xác định gồm: (1)- 100% cán bộ, đoàn viên và 80% 
thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của 
Đoàn. (2)- 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp 

tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế. (3)- Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 
triệu ý tưởng, sáng kiến. (4)- Trồng mới 30 triệu cây xanh. (5)- Hỗ trợ vay vốn 10 nghìn 

tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế. (6)- Hỗ trợ 01 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của 
thanh niên. (7)- Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc 
làm cho 1,5 triệu thanh niên. (8)- Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 

điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. (9)- Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có 
hoàn cảnh khó khăn. (10)- Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên 

đạt ít nhất 60%. (11)- Giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít 
nhất 700 nghìn đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú. 
 Nhiệm kỳ tới, các cấp bộ đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục; 

tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. 
Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW 

ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
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đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, 

giai đoạn 2015 - 2030”. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Coi trọng tuyên truyền, giáo dục thanh niên sống có lý tưởng 
cách mạng, có niềm tin và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 

hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, kế tục trung thành và xuất 
sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Thường xuyên đổi mới phương 

thức và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục. 
 Phát huy thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, 
đơn vị; tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình 

nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối 
tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù. Triển khai 3 chương trình đồng hành với 

thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi 
nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong 
cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, khẳng định vai trò của Đoàn 

trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. 
 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp trong phụ trách Đội 

TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đoàn tiếp tục xác 
định xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước. 
 Mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc tế thanh niên; nâng cao 

nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích 
cực hội nhập quốc tế. 

 Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động. Trong 
công tác xây dựng Đoàn, chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ 
sở đoàn là đột phá. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn 

đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư. Thực 
hiện hiệu quả chủ trương “1 + 2”, cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối 

thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở; “1 + 1”, mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 
thanh niên tham gia Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn 

viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên; xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ 
động”, chủ động nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện kế 
hoạch công tác, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong 

thực hiện nhiệm vụ. 
 * 10 đề án trọng điểm giai đoạn 2017 – 2022 được xác định là: 

 (1) Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa 
cho thanh thiếu nhi; 
 (2) Đề án Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; 

 (3) Đề án Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên; 
 (4) Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới; 

 (5) Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến 
đổi khí hậu; 
 (6) Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 

 (7) Đề án Phòng, chống ma túy cho thanh thiếu niên; 
 (8) Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam; 

 (9) Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội; 
 (10) Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn 
thương tích trẻ em. 

 Đại hội đã thảo luận và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi gồm 13 chương và 42 
điều, tăng 01 chương so với Điều lệ khoá X (cụ thể là tách chương III điều lệ khóa cũ 

thành 2 chương mới: chương 3: cơ quan lãnh đạo cấp trung ương và chương 4: cơ quan 
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lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện) và có 14 nội dung cơ bản được sửa đổi, bổ sung. Một số 

nội dung bổ sung, sửa đổi đáng chú ý: Điều 3 về quyền lợi của đoàn viên được bổ sung 
nội dung “tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú”; tại chương II: Nguyên tắc, cơ cấu tổ 
chức và hoạt động của Đoàn, Điều 9 về việc xin rút tên khỏi Ban Chấp hành được sửa 

đổi: “Việc rút khỏi ban chấp hành khi ủy viên ban chấp hành các cấp chuyển công tác 
trong hệ thống Đoàn do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn”; tại chương V: Tổ 

chức cơ sở đoàn, Điều 20 quy định kéo dài nhiệm kỳ đối với chi đoàn và đoàn cơ sở 
nhằm tạo sự ổn định trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở; phù 
hợp với nhiệm kỳ của cấp ủy, tạo thuận lợi trong công tác cán bộ. 

 7. Đại hội đã tín nhiệm bầu 151 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực 
vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 

Đoàn lần thứ nhất khóa XI đã bầu 31 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; 
bầu 04 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khoá XI; bầu đồng chí Lê Quốc Phong, 
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành 

Trung ương Đoàn khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban 
Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI; các đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 

Đoàn khóa X: Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương tái đắc cử Bí thư 
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI; bầu Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn khoá 
XI gồm 19 đồng chí, bầu đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 

Đoàn khoá XI được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn. 
 8. Tại Phiên bế mạc sáng ngày 13/12/2017, Đại hội đã vinh dự đón đồng chí 

Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới dự và phát biểu tại 
buổi tổng kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 
giai đoạn 2012 - 2017 và ký kết Nghị quyết liên tịch giai đoạn 2017 - 2022. Thủ tướng 

Chính phủ đã đề nghị các bộ, ngành, chính quyền các địa phương và mong muốn các 
bạn trẻ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tập trung làm tốt 3 vấn đề: xây dựng 

Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân; xây dựng Quốc gia khởi nghiệp; tận 
dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

 + Về đánh giá kết quả đạt được trong công tác phối hợp giai đoạn 2012-2017: 
Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh sau 05 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả 

toàn diện, quan trọng. Nhận thức của chính quyền, tổ chức Đoàn các cấp trong việc phối 
hợp công tác, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an 

ninh quốc phòng, cũng như trong sự nghiệp chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và 
phát huy thế hệ trẻ được nâng lên. Các nội dung phối hợp công tác được triển khai đồng 
bộ, đạt kết quả cụ thể. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung 

ương và chính quyền địa phương tăng cường gặp gỡ, trao đổi với thanh niên, làm việc 
với tổ chức Đoàn để lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, giải quyết các đề 

xuất, kiến nghị của Đoàn liên quan đến thanh thiếu nhi; có nhiều cơ chế, chính sách đối 
với thanh niên và công tác thanh niên. Các cấp bộ đoàn đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối 
sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, mở rộng mặt trận đoàn kết, 

tập hợp thanh niên; huy động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của 
thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, tham gia 

xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. 
 + Về những trọng tâm phối hợp giữa Chính Phủ và Ban Chấp hành Trung ương 
Đoàn giai đoạn 2017-2022: Phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; đoàn 

kết, tập hợp thanh niên; Phối hợp phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Phối hợp hỗ trợ thanh niên học tập, 

nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập 
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nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; Phối hợp xây dựng pháp luật, 

chính sách; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện 
chính sách đối với thanh thiếu nhi; Phối hợp công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu 
niên, nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em. 

 9. Trong khuôn khổ Đại hội, ngoài chương trình nghị sự đại biểu còn tham gia các 
hoạt động sau: 

 - Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, 
liệt sỹ Bắc Sơn. 
 - Khai mạc triển lãm: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Tự hào truyền thống, vững bước 

tương lai”. 
 Triển lãm được thực hiện với hình thức đổi mới, hiện đại, trải đều trong các không 

gian của Trung tâm hội nghị quốc gia, sử dụng công nghệ mới như “khu vực triển lãm 
đại hội đoàn qua các thời kỳ bằng công nghệ thực tế ảo”, ứng dụng thông tin tăng sự 
tương tác với đại biểu. Đặc biệt không gian Tuổi trẻ sáng tạo có nhiều thiết bị công nghệ 

mới, các đại biểu có thể trải nghiệm, tương tác, khám phá nhiều nội dung triển lãm, 
thành tựu khoa học kỹ thuật và xem các mô hình, sản phẩm nghiêu cứu khoa học, sản 

phẩm sáng tạo trẻ của thanh niên. 
 - Đại biểu chia làm 8 diễn đàn tham gia chương trình gặp gỡ, đối thoại với Bộ 
trưởng, lãnh đạo các Bộ với các chủ đề sau: 

 + Diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam học tập, rèn luyện, sáng tạo vì ngày mai phát 
triển”, đối thoại với Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

 + Diễn đàn “Khởi nghiệp, việc làm”, đối thoại với Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương 
bình và Xã hội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
 + Diễn đàn “Tuổi trẻ chung tay xây dụng nông thôn mới”, đối thoại với Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 
 + Diễn đàn “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, 

đối thoại với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
 + Diễn đàn về “Thanh niên với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”, 

đối thoại với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
 + Diễn đàn “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, đối 
thoại với Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Công an. 

 + Diễn đàn “Chính sách cho sự phát triển thanh niên”, đối thoại với Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ. 

 + Diễn đàn “Thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, đối 
thoại với Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 
 Tại 8 diễn đàn đã có 133 ý kiến phát biểu nêu thực trạng những vấn đề mà tổ 

chức đoàn, đoàn viên thanh niên và xã hội quan tâm đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, 
kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành và 

phát huy tốt vai trò của đoàn, của thanh niên trong tham gia vào các lĩnh vực, vấn đề 
quan trọng cùng các bộ, ngành. 
 - Tham dự Chương trình nghệ thuật “Khát vọng trẻ” với chủ đề ‘Tổ quốc bốn mùa 

thanh xuân”. 
 Chương trình được đầu tư dàn dựng công phu, mới lạ, nội dung phong phú, trẻ 

trung hiện đại, xúc động, tạo cảm xúc sâu sắc với đại biểu; chương trình nghệ thuật đã 
tái hiện lại trang sử hào hùng của Đảng, của đất nước, truyền thống vinh quang tự hào 
của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những đóng góp của lớp lớp thế hệ thanh niên vào sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước và truyền đi thông điệp về mong muốn khát khao 
dấn thân, cống hiến của tuổi trẻ nguyện đem sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ dựng xây quê 

hương đất nước. 
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 Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo và đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành 

đoàn, đoàn trực thuộc, Trưởng các đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần 
thứ XI, các cơ quan báo chí của Đoàn khẩn trương tổ chức thông tin, tuyên truyền nhanh 
kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI bằng nhiều hình thức, kịp thời tổ chức các 

hoạt động thiết thực, ý nghĩa, có tính hành động cao chào mừng thành công Đại hội và 
cụ thể hóa việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. 

 
 

“Bản lĩnh - Sáng tạo” là hai yếu tố quyết định thành công của mỗi bạn trẻ  
 

Đây là thông điệp được Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa XI Lê Quốc Phong 
gửi đến tuổi trẻ cả nước. 

 

 

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa XI Lê Quốc Phong. 
Ngay khi kết thúc Bế mạc Đại hội (sáng 13/12), Ban tổ chức Đại hội đã tổ chức 

Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, 
nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương 
Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa XI đã chủ trì họp báo. 

Cùng dự họp báo có các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI: 
Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương và các cơ quan thông tấn báo 

chí trong và ngoài Đoàn. 
Tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí Trung 

ương và Hà Nội về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 
XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Nhiều câu hỏi của các cơ quan thông tấn đã đặt ra cho Ban tổ chức buổi họp báo 

về các nội dung của Đại hội đã diễn ra trong những ngày vừa qua. 
Trả lời câu hỏi câu hỏi về giải pháp của Đoàn để tránh "nhạt Đảng, khô Đoàn" 

như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu trong phiên Khai mạc Đại hội sáng 
11/12. Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa XI Nguyễn Ngọc Lương cho biết, trong nhiệm 
kỳ mới với trách nhiệm của mình, Đoàn Thanh niên xác định tiếp tục công tác giáo dục, 

định hướng tư tưởng cho thanh thiếu nhi là nhiệm vụ quan trọng. Trong nhiệm kỳ tới, 
Trung ương Đoàn sẽ tập trung vào việc tăng cường, học tập tuyên truyền chủ nghĩa Mác 

- Lênin, chủ trương, chính sách của Đảng đến đông đảo đoàn viên, thanh niên; đổi mới 
nội dung, hình thức tuyên truyền học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí 

http://doanthanhnien.vn/newsdetail/DHD_toan_quoc_lan_thu_XI/38519/ban-linh--sang-tao-la-hai-yeu-to-quyet-dinh-thanh-cong-cua-moi-ban-tre.htm
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Minh; chú trọng tuyên truyền thông qua sử dung công cụ mới mạng xã hội". 

 

Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa XI Nguyễn Ngọc Lương. 
Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa XI Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, Đoàn sẽ có 

các giải pháp, trong đó sẽ làm tốt trách nhiệm, gương mẫu nêu gương của đảng viên 

trẻ, nêu cao trách nhiệm; cần cung cấp kịp thời thông tin chính thống cho đoàn viên, 
thanh niên và phản bác luận điệu bôi xấu, kích động một số bộ phận thanh niên chưa 

hiểu rõ. Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ tham gia đóng góp xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền. 

Vấn đề "khô Đoàn" đặt ra cho công tác Đoàn cần tiếp tục có sự đổi mới, theo đó 

Đoàn sẽ tiếp tục tuyên truyền tới đông đảo đoàn viên, thanh niên về vai trò, vị trí của 
đoàn viên, thanh niên và niềm tự hào về lịch sử hào hùng của Đoàn. Đồng thời không 

ngừng đổi mới các nội dung, phong trào hoạt động cách mạng của Đoàn; tăng cường 
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng xu hướng của giới trẻ của đoàn viên thanh niên để thiết 

kế nội dung, hoạt động phù hợp; tiếp tục nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ Đoàn, 
trong đó cán bộ Đoàn chủ chốt phải nêu gương, đi đầu. 

Trả lời câu hỏi của phóng viên “mỗi đoàn viên là chiến binh khởi nghiệp, Đoàn có 

giải pháp, phong trào nào để cụ thể hóa mong mỏi, chỉ đạo của Thủ tướng? (phát biểu 
của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sáng ngày 13/12). 

Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa XI Nguyễn Anh Tuấn cho biết, vấn đề thanh niên khởi 
nghiệp đã được cụ thể hóa trong mục tiêu, đề án của Báo cáo chính trị với 3 chỉ tiêu liên 
quan đến khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên, cụ thể: hỗ trợ 1.000 dự án khởi 

nghiệp, 10.000 tỷ đồng vốn vay và tư vấn 10 triệu lượt thanh niên. 

 

Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa XI Nguyễn Anh Tuấn. 
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“Thanh niên có tiềm năng tốt hơn sẽ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và tiếp tục 

thực hiện đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Tổ chức Đoàn phải hỗ trợ thanh niên 
trong thời gian tới. Hiện Trung ương Đoan đã thành lập Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi 
nghiệp và ở các tỉnh, thành khác cũng có những hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi 

nghiệp. Hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý để hình thành Quỹ hỗ trợ 
thanh niên khởi nghiệp", đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nói. 

Trao đổi về số lượng nhân sự Ban Bí thư Trung ương Đoàn, theo Bí thư BCH Trung 
ương Đoàn khóa XI Bùi Quang Huy, đề án xây dựng tối đa là 7 người, giảm 02 người so 
với nhiệm kỳ trước theo tinh thần giảm số lượng cấp phó và được thực hiện trong suốt 

nhiệm kỳ. 
“Đề án này đã được Ban Tổ chức, Ban Bí thư Trung ương Đảng thống nhất, Ban 

chấp hành Trung ương Đoàn khoá X cũng không có chủ trương hạn chế số lượng. Tuy 
nhiên, trong quá trình thực hiện, các bước đòi hỏi có tín nhiệm đạt mức độ nhất định thì 
mới tới các bước tiếp theo. Theo quy trình đó chỉ có 4 nhân sự đạt tiêu chí để giới thiệu”, 

đồng chí Bùi Quang Huy nói. 

 

Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa XI Bùi Quang Huy. 
Đồng chí Bùi Quang Huy cho biết thêm, khi có nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn, 

tín nhiệm thì sẽ kiện toàn, đặc biệt đảm bảo Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhiệm kỳ này 
sẽ có cơ cấu nữ và phấn đấu 01 Bí thư là người dân tộc. 

Trao đổi về nội dung này, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa XI Lê Quốc 
Phong cho hay, quy trình để có 01 Bí thư BCH Trung ương Đoàn hết sức chặt chẽ. Đảng 
quy định Bí thư phải có đủ kiến thức thực tế, đủ sức lãnh đạo… việc khuyết Bí thư BCH 

Trung ương Đoàn là bình thường. 
"Thời điểm nào có đủ sự hội tụ, đáp ứng đủ tiêu chuẩn, đủ sức lãnh đạo thì sẽ 

được giới thiệu. Thời điểm để được coi là đủ rất khó khăn. Chúng tôi sẽ bồi dưỡng trên lộ 
trình nhân sự đang có để tiếp tục giới thiệu Bí thư", đồng chí Lê Quốc Phong nói. 

Trước khi kết thúc buổi họp báo, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa XI Lê 

Quốc Phong đã gửi thông điệp đến tuổi trẻ cả nước, đó là: “Bản lĩnh - Sáng tạo” là hai 
yếu tố quyết định thành công của mỗi bạn trẻ. Mong mỗi bạn thanh niên Việt Nam sẽ 

hình thành cho mình được hai phẩm chất tốt này bởi đây sẽ là hai phẩm chất tiêu biểu 
của thanh niên./. 

 

doanthanhnien.vn 
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Mô hình kinh nghiệm 

 

 

 
 

Mô hình “Điểm sinh hoạt Liên chi đoàn thanh niên xa quê” 

- Lý do triển khai: Bình Dương là tỉnh có đông thanh niên ở các tỉnh về sinh sống, 

làm việc, đông đảo nhất là lực lượng thanh niên công nhân. Đây là lực lượng thanh niên 

đóng góp rất lớn vào sự phát triển của địa phương. Ngoài thời gian làm việc thì nhu cầu 

hưởng thụ, sinh hoạt văn hóa, tinh thần là rất lớn. Các điểm sinh hoạt liên chi đoàn 

thanh niên xa quê được ra đời để đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân, tổ chức các 

chương trình, hoạt động chăm lo cho đoàn viên, thanh niên xa quê, tạo cơ hội gắn kết 

giữa đoàn viên, thanh niên từ các địa phương khác chuyển đến với đoàn viên, thanh niên 

tại địa phương. 

- Nội dung: 
+ Trên cơ sở số lượng, tình hình hoạt động của các chi đoàn thanh niên xa quê trên 

địa bàn, Đoàn cấp huyện xem xét, thành lập “Điểm sinh hoạt Liên chi đoàn thanh niên 

xa quê” tại những địa phương có đông thanh niên công nhân. 
+ Đoàn cơ sở tham mưu cấp ủy lựa chọn cán bộ điều hành hoạt động, phối hợp 

chính quyền địa phương hỗ trợ về địa điểm, cơ sở vật chất, chủ trương sinh hoạt, thông 
báo rộng rãi đến đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thông qua hệ thống phát thanh của 
địa phương. 

+ Khi mới thành lập mô hình, cơ sở Đoàn đã chia cụm các chi đoàn, chi hội thanh 
niên xa quê với các chi đoàn khu, ấp, tổ chức lồng ghép các buổi sinh hoạt để tổ chức 

các trò chơi, tổ chức sinh nhật cho các bạn đoàn viên, thanh niên có ngày sinh trong 
tháng, thăm hỏi tình hình công việc, trao đổi, lắng nghe tâm tư từ các bạn xa quê, tuyên 
truyền về các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, hướng dẫn các chi đoàn thực hiện đảm 

bảo theo quy định Điều lệ Đoàn. 
- Phạm vi, quy mô thực hiện: Thí điểm trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện 

Phú Giáo. 
- Kết quả sơ bộ: 
+ Qua các hoạt động, các bạn đoàn viên, thanh niên xa quê ngày càng gắn bó với 

điểm sinh hoạt hơn, có dịp để nói lên những tâm tư, thắc mắc, được giải đáp, động viên 
kịp thời từ các đồng chí là trưởng khu, ấp, BCH Đoàn xã, giúp các bạn yên tâm lao động, 

sinh sống. 
+ Các điểm sinh hoạt Liên chi đoàn thanh niên xa quê đã phát huy hiệu quả công 

tác kết nối, tập hợp đoàn viên, thanh niên xa quê. Với cách làm mới khi tập hợp các 

điểm sinh hoạt xa quê cùng sinh hoạt với chi đoàn khu, ấp đã đoàn kết lực lượng đông 
đảo thanh niên xa quê và đoàn viên, thanh niên địa phương cùng tham gia hoạt động, 

gắn kết và hòa nhập cùng phong trào đoàn địa phương.  
+ Điểm sinh hoạt trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động chăm lo thanh niên 

công nhân xa quê, góp phần hạn chế tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa 

bàn, là địa điểm để giao lưu và trao đổi kinh niệm trong nghề nghiệp, việc làm của 
thanh niên công nhân, địa điểm học tập, vui chơi của con em thanh niên công nhân xa 

quê. 
- Những khó khăn còn vướng mắc 

Để mô hình ngày càng hiệu quả và có sức lan tỏa, rất cần sự quan tâm tạo điều 
kiện của cấp ủy, lãnh đạo địa phương. Cần phải tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, 
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thanh niên xa quê về ý nghĩa, mục đích của điểm sinh hoạt liên chi đoàn thanh niên xa 

quê, tìm nguồn kinh phí hỗ trợ để nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt, các chương 
trình, hoạt động. 

 

 
 

 
 
 

 

 

10 Kỹ năng sống cần thiết mà bạn không được dạy
1. Nói “không” 
Hầu hết chúng ra được dạy cách đáp ứng nhu cầu của người khác chứ không phải 

sở thích cá nhân. Thế nhưng, khi những yêu cầu nằm ngoài khả năng, bạn có thể nói lời 
từ chối. Điều đó hoàn toàn bình thường. Thế nhưng, điều quan trọng là bạn cần nói 
“không” một cách nhẹ nhàng, tế nhị để bản thân không cảm thấy day dứt và không làm 

mất lòng người đối diện. 
2. Chấp nhận lời từ chối 

Khi còn thơ bé, bất cứ ai cũng phải sống phụ thuộc vào người lớn. Đó là lý do chúng 
ta có xu hướng thích nghe theo những lời đồng tình và không hài lòng hoặc buồn bã với 
những lời từ chối từ phía người khác. Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng, cảm giác sợ bị từ 

chối, hay sợ thất bại sẽ ngăn cản bạn thực hiện những ước mơ lớn lao. Bởi vậy, ngay từ 
bây giờ, bạn cần học cách chấp nhận lời từ chối. Đó chính là chìa khóa của hạnh phúc. 

3. Biết mình muốn gì 
Trong quá trình học tập, nhiều người trong chúng ta trở thành chuyên gia nắm bắt 

và ưu tiên những mong muốn của người khác để nhận được sự đánh giá cao. Đây không 

phải là một thói quen dẫn tới thành công trọn vẹn. Học cách xác định đam mê của bản 
thân và có can đảm để tôn vinh nó là kỹ năng sống mà hầu hết chúng ta không được 

dạy nhưng nó thực sự cần thiết nếu bạn muốn tiến tới thành công. 
4. Lắng nghe lời trái tim 
Một kỹ năng phổ biến mà chúng ta được học là nghe theo sự chỉ bảo của bố mẹ và 

thầy cô. Thế nhưng, bên cạnh đó, sự chỉ dẫn của lý trí và cảm xúc từ trái tim cũng rất 
quan trọng. Học cách lắng nghe tiếng nói từ nội tâm sẽ giúp bạn hiểu rõ bản thân và trở 

nên hạnh phúc hơn. 
5. Ưu tiên niềm đam mê 
Tại nhiều quốc gia, người trẻ được dạy rằng, cần ưu tiên công việc lên hàng đầu và 

sau này, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Thế nhưng, căng thẳng và đau khổ thường là 
kết quả của cách tiếp cận cuộc sống này. Thay vì thế, bạn nên ưu tiên theo đuổi niềm 

đam mê và những điều khiến bạn hạnh phúc. Đó là con đường thông minh hơn để đến 
với thành công thực sự. 

6. Đặt bản thân lên hàng đầu 

Xã hội của chúng ta thường phê phán thói ích kỷ và đề cao lòng vị tha, bác ái. Thế 
nhưng, chúng ta sẽ chẳng làm được điều gì có ích cho xã hội nếu không biết tự chăm sóc 

cho bản thân trước tiên. Chăm sóc tốt cho bản thân là kỹ năng sống cần thiết nhất, giúp 
bạn mạnh mẽ theo đuổi niềm đam mê trở thành công dân toàn cầu. 

7. Học cách từ bỏ 

      

GÓC KỸ 

NĂNG 
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Hầu hết chúng ta được dạy cần kiên trì với mục tiêu mà mình đã chọn, chăm chỉ và 

nỗ lực sẽ mang lại giá trị lớn lao. Thế nhưng, nhiều khi, sự nỗ lực và hy sinh chỉ mang lại 
kết quả không như mong đợi. Thay vì đau khổ và kiệt quệ, bạn nên học cách từ bỏ. Bởi, 
những người thông minh hiểu rằng, cố chấp theo đuổi hành trình không hạnh phúc sẽ 

không thể mang lại kết quả tốt đẹp. 
8. Biết ơn những gì chúng ta đạt được ở hiện tại 

Lớn hơn, nhanh hơn, tốt đẹp hơn,… là những cam kết mà chúng ta đặt ra trong quá 
trình theo đuổi hạnh phúc. Nhưng, nếu chúng ta không biết quý trọng thời điểm hiện tại 
và tận hưởng những gì cuộc sống ban tặng thì mọi cố gắng cũng sẽ không mang lại kết 

quả như ý. Một trong những kỹ năng sống đáng giá nhất mà chúng ta có thể làm chủ đó 
là biết ơn chính những gì ta đã đạt được. 

9. Yêu cầu giúp đỡ 
Tâm lý sợ bị từ chối và mong muốn sống độc lập thường khiến chúng ta ngại nhờ 

người khác giúp đỡ. Theo Jack Canfield, trong hành trình theo đuổi ước mơ, chúng ta cần 

học cách biến mình thành những “người đặt câu hỏi đẳng cấp thế giới” bởi không có điều 
tuyệt vời nào được tạo ra trong sự cô lập. Học cách yêu cầu người khác giúp đỡ chính là 

một chìa khóa thành công trong cuộc sống. 
10. Học cách nhận 
Thông thường, chúng ta được dạy cách trao tặng quà, đồ vật, lòng tốt cho ai đó bởi 

vì nền văn hóa của chúng ta đề cao hành vi "cho". Đó là lý do khiến hầu hết mọi người 
thiếu kỹ năng "nhận". Nhiều người thường bối rối, hoặc không thoải mái khi nhận một lời 

khen hoặc sự ban ơn từ người khác. Làm chủ kỹ năng "nhận" cũng là một điều quan 
trọng mà bạn không thể bỏ qua. 

Nguồn: new.zing.vn

 
Bình Dương khúc hát mùa xuân  

Sáng tác: Nguyễn Long

 Chào ngày mới đang về trên quê hương Bình Dương thắm xinh 
Chào ngàn hoa khoe sắc đưa hương tình trong nắng ấm lung linh 

Và chào em cô gái vào ca 
Tươi duyên trong màu áo thợ 

Xôn xao, xôn xao đại lộ hòa nhịp máy công trình 
Và giọt nắng xuân ngời thơm môi em bài ca trái tim 
Và tình yêu cất tiếng ôi xao động trên phố mới tươi xinh 

Và Bình Dương yêu dấu của tôi hôm nay xanh màu áo thợ 
Xanh thêm ban mai đại lộ cùng lời vui hát ca 

 
ĐK: 

Em ơi nghe chăng xuân đang về muôn nơi 
Xuân cho tin yêu cho hy vọng sinh sôi 
Em ơi nghe chăng trong tim mình reo vui 

Khúc ca xây dựng, khúc ca cuộc đời, và bài ca cho lứa đôi 
Thương sao thương sao quê hương mình hôm nay 

Vui hơn cao hơn trên con đường tương lai 
Cho tôi cho em thêm mơ mộng bay lên 
Với bao công trình đắm say cuộc tình 

Cùng sức sống Bình Dương 

 

BÀI HÁT 

THANH 

NIÊN 
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NGHỆ 
THUẬT 
SỐNG 

 

5 cách duy trì trí nhớ lâu bền 
 Học tập là một quá trình vô cùng phức tạp và để có thể đạt 

được kết quả cao nhất trong các kỳ thi, bạn cần biết cách học thuộc 
bài nhanh nhất và nhớ lâu nhất, từ đó mới có nền tảng để tiếp 

thu các kiến thức mới hay có thể vận dụng các kiến thức đã học vào 
làm bài kiểm tra, bài thi. 

Sử dụng Mite Map (Sơ đồ tư duy) 

 Ví dụ khi học về Chu Văn An, các bạn có thể vẽ một sơ đồ trong đó cái tên 
chu văn an ở trung tâm, và từ đó vẽ ra các nhánh là các sự kiện quan trọng 

hoặc tính cách gắn liền với ông Chu Văn An. Ví dụ như năm sinh, năm mất, ... 
 Và quan trọng nhất đó là hãy mô tả các sự kiện bằng hình ảnh chứ không phải 
bằng chữ viết( nếu có thể) như ví dụ về ông Chu Văn An ở trên, bạn hoàn toàn có thể 

thay thế những dòng chữ  đơn điệu" ông dâng sớ chém 7 tên nịnh thần" bằng hình ảnh 
sinh động hơn đó là có 1 cây đao và 7 cái đầu người-hơi ghê rợn, nhưng hình ảnh càng 

gây ấn tượng mạnh bạn sẽ nhớ càng lâu. 
Liên tưởng tên nhân vật hay sự kiện cần nhớ với hình tượng hài hước 
 Ví dụ bạn cần nhớ Napoleon đã thất bại trong trận đánh đánh cuối cùng oa-téc-lô 

chẳng hạn, thì bạn có thể hình dung là có 1 quả na, nhưng kì lạ là quả na này nó đội 
một cái bô trên đầu và nó lê lết chứ không đi được rồi vấp 1 cái lu té lăn quay. 

 Hay chẳng hạn như nếu cần phải mua thịt bò, sữa, khăn ướt dành cho trẻ em và 
sôcôla, hãy tưởng tượng một con bò được được vắt sữa và rồi sinh ra một em bé. Tiếp 
đó hãy tưởng tượng một người nông dân đến lau mồ hôi trên trán con bò sau ca sinh nở 

và thưởng cho nó một chút sôcôla. 
  

 
Câu chuyện không nhất thiết phải có nghĩa và nó càng kỳ dị, càng tốt, vì đây là yếu tố 

quan trọng khiến nó dễ nhớ 
 
Luôn có giấy bút bên mình 

 Sử dụng giấy bút để ghi lại những ý chính. Hãy sử dụng những tờ giấy A4 rời, sau 
đó đóng lại thành một quyển để đến khi ôn bài thi hay ôn bài kiểm tra bạn có thể lấy ra 

ôn lại từng bài, từng chương một. Hãy chỉ ghi các ý chính ra giấy thôi nhé. Nếu muốn ôn 

http://nghethuatsong.com.vn/v928/cach-ren-luyen-nao-bo-tiep-thu-nhanh-va-ghi-nho-tot.html
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bài kỹ hơn thì với mỗi ý chính bạn lại điền những ý nhỏ hơn ở dưới vào. Đừng quên sử 

dụng bút high light để đánh dấu lại những kiến thức quan trọng, đây cũng là một 
cách học thuộc bài nhanh và nhớ lâu nhất đấy. 
 

  

 
Nếu không thể nhớ những công thức, bài học thì hãy lặp đi lặp lại nội dung  

 
Lặp lại với tần suất đủ nhiều 

 Hãy cố gắng lặp lại những gì bạn cần nhớ vào bất kì lúc nào có thể và bất kì nơi 
đâu, bởi vì khi bạn học một cái gì đó, thông tin ban đầu sẽ được lưu ở bộ nhớ tạm thời, 
và theo thời gian, thường thì khoảng 1 tuần, lâu thì một tháng bạn sẽ quên sạch sành 

sanh những gì đã được học trước đó. bạn đừng lo lắng và nản lòng, đó là điều bình 
thường . Khi mà thông tin được lặp lại một mức nào đó đủ lâu, đủ nhiều thì nó sẽ chuyển 

từ bộ nhớ tạm thời sang bộ nhớ vĩnh viễn. và khi đó nó sẽ ở lại với bạn mãi mãi mà 
không bao giờ quên. 
Bổ sung các loại thực phẩm có lợi cho trí nhớ. 

 Và yếu tố cuối cùng không kém phần quan trọng đó là bạn cần bổ sung đầy đủ 
dưỡng chất quan trọng và cần thiết tốt cho trí nhớ của chúng ta. Các nhà khoa học đã 

chứng minh các loại thực phẩm sau đây tốt cho trí nhớ: -Củ cải đỏ chứa hợp chất giúp 
tăng cường trí nhớ -Cải bó xôi có chứa Quercetin giúp bồi bổ trí nhớ -Lòng đỏ trứng giàu 

Colin giúp tăng cường trí nhớ -Dâu tây giúp bảo vệ não ngoài ra còn có Hành tím là một 
trong những gia vị quan trọng ở các bữa ăn, hành được xem là phương thuốc dân gian 
giúp bồi bổ và tăng cường trí nhớ. 

 Não bộ là cơ quan chỉ huy toàn bộ hoạt động của cơ thể, nhưng chúng ta ít khi 
quan tâm đến sức khỏe của não. Hãy chú trọng việc cung cấp các dưỡng chất cần thiết 

và điều chỉnh lịch sinh hoạt hợp lý, bạn sẽ thấy trí thông minh và trí nhớ của mình nâng 
cao vượt trội đấy! 

Nguồn kynang.edu.vn 
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- Tiếp tục tổ chức thực hiện, tuyên truyền tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, 

các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và các chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh; 

tuyên truyền về tình hình biên giới, biển đảo Việt Nam, khẳng định chủ quyền của Việt 

Nam đối với các vùng biển, hải đảo nhất là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt 

là tuyên truyền đậm nét kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương (khóa X).  

- Tăng cường tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ X; đẩy mạnh tuyên 

truyền diễn biến và kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 

qua các hình thức trực quan sinh động, diễn đàn, các kênh thông tin truyền thông.v.v...; 

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

phương, đơn vị hưởng ứng 30 ngày thi đua cao điểm do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát 

động chào mừng thành công Đại hội đoàn các cấp, chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc 

lần thứ XI.  

- Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (Khóa XII) về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; đề án "Tăng cường công 

tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; đề án "Về công 

tác dân số trong tình hình mới"; đề án "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức 

lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập"; đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp 

xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; báo cáo 

các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội 

nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ. 

- Duy trì thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục 

đẩy mạnh học tập và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giới thiệu, biểu 

dương tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo lời Bác trên các lĩnh vực, chú 

trọng phát triển nhân tố mới, cách làm hay có hiệu quả và sức lan tỏa lớn và tuyên 

truyền các cuộc thi, giải thưởng có liên quan do các cấp tổ chức. Tiếp tục nắm bắt tình 

hình và kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong ĐVTN trước, trong và sau 

Đại hội Đoàn các cấp. Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối 

sống, truyền thống, văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thông qua việc triển 

khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” và Quyết định số 1501/QĐ-

TTg, ngày 28/8/2015 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án“Tăng cường 

giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng 

giai đoạn 2015 – 2020”.  

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN 
THÁNG 12/2017 
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- Tuyên truyền, thông tin về các chương trình, hội nghị, hoạt động đối nội, đối 

ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo Tỉnh; thông tin các chương trình 

hợp tác giữa tỉnh Bình Dương với các địa phương của nước ngoài. Tiếp tục tuyên 

truyền “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, “Năm hữu nghị Việt Nam - 

Campuchia 2017”; tăng cường tuyên truyền, khuyến khích ĐVTN và người dân hưởng 

ứng tham gia Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” – lần thứ II; tiếp tục tuyên truyền 

về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Dương theo hướng xây dựng Bình Dương 

trở thành đô thị loại I, văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân 

dân gắn với xây dựng thành phố thông minh nhằm tạo sự đồng thuận, chung sức của 

các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.  

- Thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm và các 

giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội cuối năm 2017 của Chính phủ và của 

Tỉnh; tuyên truyền kết quả, công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa 

Việt Nam với các nước. 

-Tăng cường tuyên truyền việc triển khai các hoạt động phục vụ nhân dân chào 

đón năm mới 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất – 2018. Đẩy mạnh tuyên truyền công 

tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng chăm sóc 

sức khỏe Nhân dân; công tác kiểm tra, quản lý của các ngành chức năng; công tác đảm 

bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy; chủ động phòng, chống, 

giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, cứu nạn, .. 

- Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức hoạt động hưởng ứng các Ngày lễ kỷ niệm của 

đất nước, dân tộc: Ý nghĩa 21 tỉnh Bình Dương phát triển (1/1/1997 – 1/1/2018), Tết 

Dương lịch (1/1/2018); kỷ niệm 55 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (2/1/1963 – 

2/1/2018); kỷ niệm 72 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước 

VNDCCH (6/1/1946 – 6/1/2018); Kỷ niệm 39 năm Ngày Chiến thắng biên giới Tây 

Nam chống quân xâm lược (7/1/1979 – 7/1/2018); Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống 

học sinh, sinh viên VN (9/1/1950 – 9/1/2018); Kỷ niệm 58 năm Ngày tế trồng cây 

(11/1/1960 – 11/1/2018); Kỷ niệm 77 năm ngày Khởi nghĩa Đô Lương (13/1/1941 – 

13/1/2018); Kỷ niệm 45 năm Ngày Ký hiệp định Paris, về chấm dứt chiến tranh, lập lại 

hòa bình ở VN (27/1/1973 – 27/1/2018); Kỷ niệm 60 Ngày chiến thắng Nguyên – Mông 

lần thứ nhất (29/1/1258 – 29/1/2018);.... 

- Tiếp tục tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm 

gắn với thông tin chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 của 

cả nước và của tỉnh. Đẩy mạnh việc tuyên truyền Bình Dương trở thành đô thị loại I với 

mục tiêu nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho người dân tiến tới đô thị văn minh, 

giàu đẹp, thành phố thông minh. 

- Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động của Đoàn – Hội – Đội các cấp; đặc biệt các hoạt 

động, công trình, phần việc của thanh thiếu nhi toàn tỉnh chào mừng thành công Đại hội 

Đoàn các cấp, thành công Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ X, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc 

lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống ma 

túy; tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chế độ 
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thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, những thành tựu và tính ưu việt của các quy 

định pháp luật về bảo hiểm xã hội; các chính sách chăm lo cho thanh thiếu nhi; thanh 

niên sáng tạo khởi nghiệp;...gắn với việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng Đại hội Đảng các cấp. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, các mô hình sáng tạo, các gương 

thanh thiếu nhi, gương cán bộ Đoàn - Hội - Đội xuất sắc trên các lĩnh vực. 


