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(Trích Tài liệu thực hiện Nghị quyết Trung ương số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2018: Xây dựng phong
cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”)
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ. Người coi “cán bộ là
cái gốc của mọi công việc”, “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy” và đi đến kết luận:
“Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”4. Vì thế, Người rất quan
tâm đến xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây
dựng, rèn luyện phong cách công tác. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên, cần tập
trung thực hiện các nội dung sau:
1. Phong cách dân chủ, quần chúng
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, phong cách dân chủ hay “cách làm việc dân chủ”
là phong cách hàng đầu mà người cán bộ cần phải có. Người chỉ rõ: Đảng ta thực hiện
nguyên tắc “tập trung dân chủ” và “chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự
do”. Vì thế, người cán bộ, đảng viên phải tạo ra được không khí dân chủ thực sự trong
nội bộ bằng cách thành tâm lắng nghe và khơi gợi cho cán bộ, đảng viên, quần chúng,
cấp dưới nói hết quan điểm, ý kiến của mình. Được như vậy thì cấp dưới và quần chúng
mới hăng hái đề ra sáng kiến, “học hỏi sáng kiến của quần chúng để lãnh đạo quần
chúng”. Những sáng kiến đó được coi trọng, được khen ngợi thì những người có sáng
kiến càng thêm hăng hái làm việc. Phong cách dân chủ của người cán bộ không chỉ khơi
nguồn sáng tạo, phát huy tinh thần cống hiến của cấp dưới và quần chúng nhân dân mà
còn làm cho tổ chức cơ quan, đoàn thể thêm gắn bó.
Người có phong cách dân chủ là thực hành tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân
phụ trách”,đó cũng là cách “để phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của nhiều người”. Cán bộ
không bao giờ được “độc tôn chân lý”, phải thành thực lắng nghe ý kiến phê bình của cấp
dưới và nghiêm túc sửa mình với tinh thần cầu thị. Làm như vậy thì chắc chắn người cán bộ
sẽ được nhân dân yêu mến, cấp dưới nể trọng, sẵn sàng đóng góp sáng kiến.
Phong cách dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là dân chủ có định hướng, có lãnh
đạo, dân chủ phải đi đến sự tập trung chứ không phải dân chủ quá trớn, dân chủ vô tổ
chức. Một trong những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và sinh hoạt Đảng là “tập trung
dân chủ”. Nói về sức mạnh của dân chủ, Hồ Chí Minh từng nói: “thực hành dân chủ là cái
chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”. Nếu người cán bộ không có tác
phong dân chủ hoặc “Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối “quan” chủ”
là họ tự tước đi của mình vũ khí hữu hiệu nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Khi đó, dù có
““đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo chỉ thị” mà công việc vẫn không chạy”.
Phong cách dân chủ yêu cầu người cán bộ, đảng viên phải sâu sát quần chúng,
chú ý tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng, quan tâm đến mọi mặt đời sống
nhân dân; tin yêu và tôn trọng con người, chú ý lắng nghe ý kiến và giải quyết những
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kiến nghị chính đáng của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê bình của quần chúng và
sửa chữa khuyết điểm của mình.
Gắn bó mật thiết với phong cách dân chủ là phong cách quần chúng. Hồ Chí Minh
yêu cầu người cán bộ phải có phong cách làm việc quần chúng, xuất phát từ vấn đề có
tính nguyên tắc về vai trò của quần chúng nhân dân: “Dễ mười lần không dân cũng chịu.
Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Phong cách quần chúng yêu cầu người cán bộ phải
gần gũi quần chúng, lắng nghe và thấu hiểu mong muốn của quần chúng. Người cán bộ
phải thường xuyên đi xuống cơ sở mà mình phụ trách, tìm hiểu thực trạng đời sống, tâm
tư, nguyện vọng của quần chúng. Người khẳng định: nếu “cách xa dân chúng, không
liên lạc chặt chẽ với dân chúng, cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất định thất bại”.
Phong cách quần chúng không có nghĩa là “theo đuôi quần chúng”, vì theo Hồ Chí
Minh, “Trong dân chúng, có nhiều tầng lớp khác nhau, trình độ khác nhau, ý kiến khác
nhau”2. Người cán bộ phải có bản lĩnh vững vàng để vừa nâng cao trình độ giác ngộ, dân
trí của quần chúng, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của một bộ phận
quần chúng “chậm tiến”, vừa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình.
Phong cách quần chúng Hồ Chí Minh là phải biết cách tổ chức phong trào phù hợp
với trình độ, năng lực thực tế của quần chúng, không chủ quan, duy ý chí, áp đặt thực
tiễn theo ý mình. Theo Người, “nếu cứ làm theo ý muốn, theo tư tưởng, theo chủ quan
của mình, rồi đem cột vào cho quần chúng, thì khác nào “khoét chân cho vừa giầy”… Ai
cũng đóng giầy theo chân. Không ai đóng chân theo giầy”. Người khẳng định: “cách làm
việc, cách tổ chức, nói chuyện, tuyên truyền, khẩu hiệu, viết báo, v.v. của chúng ta, đều
phải lấy câu này làm khuôn phép: “Từ trong quần chúng ra. Về sâu trong quần chúng”,
“dựa vào lực lượng quần chúng”.
Phong cách quần chúng của cán bộ, đảng viên thể hiện rõ trong các thói quen
sinh hoạt hàng ngày. Người cán bộ phải giản dị, hòa đồng với quần chúng, không cho
phép mình hưởng điều gì có tính chất “đặc quyền, đặc lợi”. Người cảnh tỉnh những suy
nghĩ lệch lạc trong cán bộ, rằng “phải ăn mặc bảnh mới giữ được oai tín, giữ được thể
diện”6. Khi người cán bộ thấm nhuần tác phong quần chúng, họ sẽ được quần chúng
nhân dân yêu thương, tin cậy, ủng hộ và khi đó, việc gì họ làm cũng thành công.
(còn tiếp)
Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương

ĐỊA CHỈ ĐỎ TẠI BÌNH DƯƠNG
 CHÙA HOA NGHIÊM
- Di tích lịch sử cách mạng.
- Xếp hạng cấp Tỉnh ngày 25/12/2012.
- Đ/c: Đường Trần Văn Trà, khu phố 4A, Thị trấn Dầu Tiếng.
Tên gọi đầy đủ của chùa Hoa Nghiêm là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.
Chùa Hoa Nghiêm là một trong những ngôi chùa hình thành từ rất sớm tại vùng đất Dầu
Tiếng, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào Phật tử và nhân dân quanh vùng.
Từ những năm 1930 trở đi, thực dân Pháp đầu tư lớn vào đồn điền cao su Dầu
Tiếng, bóc lột sức lao động của người dân hòng vơ vét của cải đem lại nguồn lợi cho
chúng. Những người vào Nam làm phu đồn điền cao su từ những năm 1927 đại đa số là
người miền Bắc, miền Trung đều theo đạo Phật. Một trong số đó có thầy Ba Lung (ông
Phạm Kim Dung).
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Tâm nguyện của thầy Ba Lung muốn lập một ngôi chùa để cho những ngƣời phu
thợ, công nhân cao su nương tựa tinh thần, tu học phật pháp đã được đông đảo những
người ở đây ủng hộ. Để hoàn thành tâm nguyện của mình, ngoài việc đi làm phu kiếm
sống, thầy Ba Lung tranh thủ những giờ nghỉ trong nhiều năm để phát rừng khai hoang,
lấy đất lập chùa. Ngày rằm tháng giêng năm 1940, Phật lịch 2482, chùa Hoa Nghiêm đã
được khởi công xây dựng. Chùa mở cửa đón phật tử và đông đảo bà con từ các làng cao
su Dầu Tiếng và làng cao su Bến Củi vô chùa tụng kinh lễ phật.
Chùa Thầy Ba Lung là nơi che giấu, giúp đỡ các cán bộ hoạt động cách mạng suốt
cả 2 thời kỳ chống Pháp và Mỹ tuyệt đối an toàn của cách mạng. Khi ấy bọn địch thường
gọi chùa Hoa Nghiêm là “chùa Việt Cộng”.
Tháng 3 năm 1975, chùa Hoa Nghiêm chịu một tổn thất nặng nề khi máy bay
trinh sát địch phát hiện Chùa là nơi trú quân của lực lượng chủ lực quân giải phóng
chuẩn bị đánh vô Sài Gòn. Chúng đã ra lệnh ném bom chùa Hoa Nghiêm. May mắn là
trước đó lực lượng chủ lực của quân giải phóng đã kịp di chuyển.

 CHÙA BỬU PHƯỚC
- Di tích Lịch sử - Văn hóa
- Xếp hạng cấp Tỉnh ngày 30/10/2007
- Đ/c: Số 166, ấp 1A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo
Đây là ngôi chùa được nhà sư Từ Chí - Như Bình thuộc thế hệ thứ 41 dòng Chúc
Thánh từ đất Quảng vào xây dựng từ những năm đầu thế kỷ XX (1908). Với niềm tin
phật của đồng bào nơi đây và sự vận dụng tinh thần thế lý, khế cơ của Như Bình, không
bao lâu ngôi chùa đã đón nhận được đông đảo bá tánh quy ngưỡng, lễ bái.
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Năm 1946, giặc Pháp đốt chùa và năm 1954 chùa được xây dựng lại. Trong 2 cuộc
kháng chiến, chùa Bửu Phước còn là nơi nuôi, che giấu cán bộ và cũng là nơi hội họp của cơ
sở cách mạng. Nhiều nhà sư yêu nước của chùa còn thoát ly vào Chiến khu D tham gia cách
mạng và có người hy sinh khi làm nhiệm vụ (thầy Thiện Linh)...
Chùa Bửu Phước là một ngôi chùa được xây dựng sớm nhất tại vùng đất này, hơn
nữa đây cũng là một cơ sở hoạt động cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến của nhân dân ta.

THEO DÒNG LỊCH SỬ

03/02/1930: NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Sau chiến tranh thế giới lần thứ I, đế quốc Pháp lại đẩy mạnh khai thác thuộc địa
Đông Dương. Xã hội Việt Nam tiếp tục phân hóa sâu sắc. Giai cấp nông dân bị phá sản
khốc liệt. Giai cấp tư sản dân tộc sinh sau đẻ muộn, bộc lộ sự non yếu về mọi mặt. Một
bộ phận giai cấp tiểu tư sản toan phất ngọn cờ tư tưởng tư sản để tập hợp quần chúng
xung quanh Việt Nam Quốc dân Đảng (thành lập tháng 12-1927). Nhưng vì bất lực cho
nên sau cuộc bạo động non ở Yên Bái (đầu năm 1930) tổ chức đó tan rã, và ngọn cờ
phản đế, phản phong, ngọn cờ giải phóng dân tộc chuyển hẳn về tay giai cấp vô sản.
Yêu cầu khách quan lúc này là giai cấp công nhân phải được tiếp thu chủ nghĩa
Mác-Lênin để trở thành giai cấp "Tự giác" vươn lên đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử lãnh đạo
cách mạng Việt Nam. Đó cũng là lúc đồng chí Nguyễn Ái Quốc, tiêu biểu cho tinh thần
yêu nước và cách mạng Việt Nam tìm gặp chân lý của thời đại mới.
Năm 1917, cách mạng Tháng Mười Nga thành công. Tháng 12-1920, tại Đại hội
Tua, đồng chí Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp và đồng thời là
người cộng sản Việt Nam đầu tiên.
Sớm nhận thấy vai trò lịch sử của giai cấp công nhân, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã
đem hết tinh thần và nghị lực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, chuẩn bị về chính trị và tư
tưởng cho sự ra đời của Chính Đảng vô sản ở Việt Nam. Hàng loạt bài viết của Người đăng
trên các báo và tạp chí Người cùng khổ, Nhân đạo, Đời sống công nhân và cuốn sách nổi
tiếng Bản án chế độ thực dân Pháp, trong suốt thời gian từ 1921-1926 đã chọc thủng tấm
lưới thép của thực dân Pháp, được chuyển về Việt Nam, lôi cuốn đặc biệt những người cách
mạng trẻ tuổi đầy nhiệt huyết ở nước ta đang khao khát con đường mới.
Tháng 12-1924, sau khi dự đại hội lần thứ năm Quốc tế Cộng sản, với bí danh là
Lý Thụy, Người về Quảng Châu, điểm nóng của cách mạng Trung Quốc, và làm việc dưới
danh nghĩa của phái bộ Bô-rô-đin, cố vấn Liên - Xô bên cạnh chính phủ Quốc Dân Đảng
Trung Hoa.
Chính ở đây, ngày 19-6-1924, liệt sĩ Phạm Hồng Thái đã ném bom khách sạn
Victory ở Sa-diện nhằm giết tên toàn quyền Méc-lanh trên đường công cán đang dự tiệc.
Việc không thành, nhưng tấm gương của người anh hùng trên sông Châu như "chim én
báo hiệu mùa xuân".
Tháng 6-1925, trên cơ sở tổ chức yêu nước của Phan Bội Châu và Tâm Tâm Xã, đồng
chí Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội, trong
đó hạt nhân là Cộng sản Đoàn (lúc đầu có 7 người, cuối 1926 đã có 24 người, tiêu biểu như
Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong...). Nhiều lớp huấn luyện chính trị được mở tại
Quảng Châu để đào tạo cán bộ tung về nước hoạt động. Tuần báo Thanh niên từ tháng 61926 và đặc việt cuốn Đường cách mạng (xuất bản năm 1927) đã đề cập đến những vấn đề
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chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam được bí mật đưa về nước góp phần tích
cực vào việc truyền bá tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở trong nước.
Từ sau cuộc bãi công Ba Son (8-1925), phong trào công nhân đã vượt qua giai
đoạn tự phát, bước vào giai đoạn tự giác. Đặc biệt từ mùa xuân 1928, thực hiện chủ
trương vô sản hóa, các hội viên của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội đã vào
nhà máy, hầm mỏ, đồn điền để tuyên truyền và tổ chức công nhân. Địch phải thú nhận:
năm 1929 có tới 43 cuộc bãi công lớn. Phong trào công nhân trên thực tế đã trở thành
lực lượng chính trị nòng cốt cho phong trào giải phóng dân tộc.
Trong khi đó, phong trào yêu nước và dân chủ của tiểu tư sản sau thời kỳ phát triển
bồng bột (như đòi tha cụ Phan Bội Châu tháng 12-1925, đám tang cụ Phan Chu Trinh tháng
3-1926)... đã dần dần thể hiện sự bất lực của tư tưởng tư sản và tiểu tư sản.
Phong trào Quốc gia cải lương, tiêu biểu là đảng Lập Hiến của Bùi Quang Chiêu, Nguyễn
Phan Long cũng đã từng bước đi vào con đường phản bội dân tộc, làm tay sai cho đế quốc.
Tình hình đó đòi hỏi cấp bách sự lãnh đạo của một Đảng kiểu mới của giai cấp
công nhân. Trong nội bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội, từ đầu 1929 đã
diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa quan điểm vô sản và quan điểm tiểu tư sản xung
quanh vấn đề thành lập Đảng cộng sản ở Việt Nam. Tư tưởng vô sản đã chiến thắng.
Tháng 3-1929, tại số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) Chi bộ cộng sản đầu tiên ra
đời gồm 8 đồng chí: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu...
Đầu tháng 6-1929, tại số nhà 312 phố Khâm Thiên (Hà Nội) 20 đại biểu Cộng sản Bắc
Kỳ quyết định lập Đông Dương Cộng Sản Đảng. Mấy tháng sau, An nam Cộng sản Đảng
ra đời tại Nam Kỳ (10-1929). Dưới ảnh hưởng của những sự kiện ấy, một tổ chức yêu
nước, tiến bộ, thành lập ở Trung Kỳ giữa năm 1925, lấy tên là Tân Việt cách mạng Đảng,
sau lại đổi tên là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (1-1930).
Như thế là đầu năm 1930 ở nước ta có 3 tổ chức đều tự nhận là cộng sản và đều tìm
cách tranh thủ sự thừa nhận của Quốc tế Cộng sản. Trong khi tuyên truyền vận động quần
chúng, ba tổ chức không khỏi công kích, tranh giành ảnh hưởng trong quần chúng.
Ngày 27-10-1929, Ban chấp hành Quốc tế cộng sản chỉ thị: "Nhiệm vụ quan trọng
nhất và cấp bách nhất của tất cả những người cộng sản Đông Dương là thành lập một
Đảng cách mạng có tính chất giai cấp của giai cấp vô sản, nghĩa là một Đảng cộng sản
có tính quần chúng ở Đông Dương. Đảng đó phải chỉ có một và là tổ chức cộng sản duy
nhất ở Đông Dương".
Ngày 3-2-1930 (mùng 5 tết Canh Ngọ) công nhân Phú Riềng chiếm đồn điền
trong một ngày - Ngày Tự Do đầu tiên! Cũng ngày đấy, đồng chí Nguyễn Ái Quốc với bí
danh là Vương, thay mặt Quốc tế cộng sản chủ trì hội nghị thống nhất Đảng tại một ngôi
nhà nhỏ xóm lao động thuộc Cửu Long gần Hương Cảng (Trung Quốc) gồm đồng chí
Vương (Bác Hồ), đại biểu Đông Dương Cộng Sản Đảng (Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình
Cửu), đại biểu An Nam Cộng Sản Đảng (Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu). Tân Việt mới
chuyển thành cộng sản không kịp cử đại diện.
Thế là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Hôm ấy, chính cương và sách lược vắn tắt
do đồng chí Nguyễn Ái Quốc thảo cùng với Điều lệ đảng được thông qua. Hội nghị còn cử
Ban Trung Ương lâm thời đại diện cho 211 Đảng viên của toàn Đảng.
Đảng ta ra đời là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong
trào công nhân và phong trào yêu nước của dân tộc vào cuối những năm 20 của thế kỷ
này. Đảng ta ra đời là một bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đảng ta
ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên cho thời kỳ vùng dậy oanh liệt nhất và bước nhảy
vọt vĩ đại nhất trong lịch sử tiến hòa của dân tộc Việt Nam.
Tháng 10-1930, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ nhất, cùng với
việc thông qua bản Luận cương Chính trị do đồng chí Trần Phú, Tổng bí thư đầu tiên của
Đảng khởi thảo, Đảng ta mang tên mới là Đảng Cộng sản Đông Dương. Ngay lúc đó,
Đảng ta đã lãnh đạo cao trào 30-31 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.
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Tháng 3-1935, sau cuộc khủng bố trắng của thực dân Pháp, tại Ma Cao (tô giới Bồ
Đào Nha trên đất Trung Quốc) Đại hội lần thứ nhất của Đảng đã họp để chuẩn bị cho
một cao trào mới.
Tháng 8-1945 chỉ với 5.000 đảng viên, Đảng ta đã lãnh đạo Cách mạng Tháng
Tám thành công, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do ở nước ta. Đó là kết quả vĩ đại của cả
quá trình 15 năm đấu tranh kể từ khi Đảng ta ra đời (1930-1945).
Tiếp đó, Đảng ta lại lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến thần thánh chống thực
dân Pháp xâm lược (1946 - 1954). Đảng ta ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất
lượng. Tháng 2-1951, tại khu rừng thuộc xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên
Quang) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng đã họp, nhằm đưa công cuộc
Kháng chiến - Kiến quốc đến thắng lợi.
Ngày 3-3-1951, Đảng ta ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao Động
Việt Nam, tổng số đảng viên đã lên đến 76 vạn đồng chí. Giai đoạn 1954-1975 Đảng ta
tiếp tục lãnh đạo dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ nhưng vô cùng
oanh liệt chống Mỹ, cứu nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đồng thời
giương cao hai ngọn cờ Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Qua cuộc đấu tranh vĩ đại
ấy, lực lượng của Đảng lớn mạnh hơn bao giờ hết, vượt qua mọi thử thách hy sinh, thực
sự là lực lượng tiên phong của cách mạng.
Tháng 9-1960, tại thủ đô Hà Nội, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ba, đại hội xây
dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà đã khai mạc trọng thể. Đại hội
đã nhất trí thông qua đường lối đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
Sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại thành công, tháng 12-1976,
trong không khí phấn khởi của đất nước vừa thống nhất, Đại hội Đảng lần thứ IV đã họp,
nhằm vạch ra con đường đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với đội ngũ trùng điệp 1
triệu 50 vạn đảng viên, Đảng ta trở lại với cái tên buổi đầu của mình là Đảng Cộng sản
Việt Nam, đội tiên phong quang vinh của giai cấp và dân tộc, chuẩn bị đưa Tổ quốc ta đi
tới những thắng lợi huy hoàng hơn nữa.
Nguồn lichsuvietnam.vn
27/2/1955: NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM
Ngày 27/2/1955, nhân dịp tổ chức hội nghị cán bộ y tế, Bác Hồ đã gửi thư cho Hội
nghị căn dặn ba điều:
“Trước hết là phải thật thà đoàn kết – Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn
kết thì vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích.
Đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành y
tế, từ các bộ trưởng, thứ trưởng, bác sỹ, dược sỹ cho đến các anh chị em giúp việc. Bởi
vì công việc và địa vị tuy có khác nhau, nhưng người nào cũng là một bộ phận cần thiết
trong ngành y tế, trong việc phục vụ nhân dân.
Thương yêu người bệnh – Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô các chú.
Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khoẻ cho đồng
bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang.
Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt
của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn.“ Lương y phải như từ mẫu”, câu
nói ấy rất đúng.
Xây dựng một nền y học của ta – Trong những năm nước ta bị nô lệ thì y học
cũng như các ngành khác đều bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập tự do, cán bộ cần
giúp đồng bào, giúp chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp vơí nhu cầu của nhân
dân ta. Y học cần phải dựa trên nguyên tắc: khoa học, dân tộc và đại chúng.
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Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quí báu về cách chữa bệnh bằng
thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô, các chú cũng nên chú trọng
nghiên cưú và phối hợp thuốc “ Đông” và thuốc “ Tây”.
Vì ý nghĩa sâu sắc của bức thư này, từ năm 1985, ngày 27 tháng 2 được chọn là Ngày
thầy thuốc Việt Nam.
Theo Báo Nhân Dân, số 362, ngày 27/2/1955

Tổng tiến công Xuân 1968: Xé toang bức "bình phong" Đường 9 - Khe Sanh
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 trên toàn miền Nam nói chung, ở
mặt trận Quảng Trị nói riêng, lực lượng của ta gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và
quần chúng nhân dân, đều hạ quyết tâm cao nhất, đánh địch ở tất cả địa bàn từ vùng có vị
trí chiến lược đến "sào huyệt" của Mỹ ngụy ở thành thị, qua đó đã giành được những thắng
lợi có ý nghĩa về mặt chiến lược, làm thay đổi cục diện chiến tranh Việt Nam.
Xé toang bức “bình phong” Đường 9 - Khe Sanh
Trước cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968, Mỹ ngụy đã xây dựng tuyến
Đường 9-Khe Sanh thuộc tỉnh Quảng Trị, thành khu vực trọng điểm có vị trí chiến lược
đặc biệt quan trọng. Giới quân sự ví Đường 9 - Khe Sanh như bức “bình phong” giúp Mỹ
ngụy dễ dàng thực hiện được ý đồ của mình.
Cuối tháng 12/1967, Đường 9 - Khe Sanh được địch xây dựng thành khu vực
trọng điểm có vị trí chiến lược rất quan trọng. Minh chứng là tại đây có đến 45.000
quân, trong đó có 28.000 quân Mỹ; biên chế thành 10 tiểu đoàn bộ binh, 9 tiểu đoàn
pháo binh, 3 tiểu đoàn và 1 đại đội cơ giới. “So với các vùng chiến thuật khác, đây là
vùng địch tập trung số lượng quân và phương tiện chiến tranh có quy mô lớn nhất nhằm
mục đích: Ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam, tạo ra bức “bình
phong” án ngữ trực tiếp cho địa bàn Trị-Thiên Huế, đồng thời giữ cho ngụy quân, ngụy
quyền trong khu vực khỏi bị tan rã” - theo Lịch sử Mặt trận Đường 9-Bắc Quảng Trị
(1966-1973).
Ngày 31/12/1967, Đảng ủy Mặt trận Đường 9-Bắc Quảng Trị ra Nghị quyết nêu rõ
trong Xuân Hè năm 1968, toàn mặt trận phải quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, tiêu
diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, chủ yếu là quân Mỹ. Khi có điều kiện thì phá
vỡ một phần hệ thống phòng ngự của địch ở Đường 9 và phát triển vào Trị-Thiên Huế;
thu hút, giam chân, tiêu diệt lực lượng Mỹ ngụy ra Đường 9 càng nhiều càng tốt; đồng
thời, hiệp đồng chặt chẽ với các chiến trường toàn miền Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho
Trị-Thiên Huế tiến công và nổi dậy, giải phóng nông thôn, đồng bằng.

Các chiến sỹ giải phóng sau một trận đánh tại Thành cổ Quảng Trị.
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Thực hiện chỉ đạo này, quân ta đánh địch ở Đường 9-Bắc Quảng Trị theo các
hướng: Hướng Tây đánh vào Khe Sanh, đây là hướng chủ yếu do các Sư đoàn 325 và
304 phụ trách. Hướng Đông được xác định là quan trọng, do Sư đoàn 320 và 3 Trung
đoàn của Sư đoàn 324 phụ trách. Hướng Nam là khu đệm, đánh địch ở đây để phát triển
vào Trị-Thiên Huế, lực lượng của Trung đoàn 27 làm tiên phong. Ngày 20/1/1968, các
đơn vị bộ đội của ta đã cơ bản tập kết xong lực lượng, phương tiện, vũ khí, kỹ thuật trên
các vị trí được phân công.
Bộ Tư lệnh Mặt trận Đường 9-Bắc Quảng Trị, phát lệnh nổ súng tiến công Khe
Sanh, với trận mở màn theo hướng Tây, đánh chiếm Chi khu quân sự quận lỵ Hướng Hóa
và điểm cao 832. Chi khu quân sự quận lỵ Hướng Hóa nằm trên Đường 9, ở vị trí trung
tâm Khe Sanh. Nơi này được Mỹ ngụy đánh giá là "an toàn nhất" trong hệ thống phòng
thủ Đường 9 - Khe Sanh.
Đêm 20 rạng sáng 21/1/1968, pháo binh của Sư đoàn 304 khai hỏa liên hồi, trước
sự bất ngờ của địch. “Đòn tiến công bất ngờ kéo dài với uy lực mạnh chưa từng có của
pháo binh ta, đánh vào nhiều mục tiêu quan trọng ở Khe Sanh đã “khoan” nhiều hố trên
đường băng, làm cháy kho đạn 1.500 tấn, phá 1 máy bay lên thẳng,” Lịch sử Pháo binh
Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận. Sau đó lực lượng của ta tiếp tục cơ động đánh
chiếm các mục tiêu quan trọng ở Trung tâm Chi khu quân sự quận lỵ Hướng Hóa. Đạo
diễn bộ phim “Việt Nam: Cuộc chiến mười nghìn ngày”, nhà báo Michael Maclear người
Mỹ mô tả trận đánh này: “Pháo tầm xa của Bắc Việt mở màn cuộc bao vây ở Khe Sanh
với sự chính xác tai hại, 300 quả đạn đã làm 18 lính Mỹ chết, 40 bị thương, những quả
đạn pháo ấy như rơi ngay vào Washington".
Tiếp đà thắng lợi, ngày 23/1/1968, Bộ Tư lệnh Mặt trận Đường 9-Khe Sanh hạ
lệnh, tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm phòng ngự Huội San nằm sát biên giới Việt-Lào,
trong đó trung tâm là cứ điểm Tà Mây. Đây là cứ điểm ngăn chặn Đường 9 rất quan
trọng của địch ở khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Bên cạnh các lực lượng bộ đội chủ lực,
lần đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bộ đội xe tăng của ta được trực tiếp vào
chiến trường tham gia chiến đấu. Theo Lịch sử Binh chủng Thiết giáp Quân đội Nhân dân
Việt Nam, đại đội 3 xe tăng nêu quyết tâm: "Kiên quyết đánh thắng trận đầu, một xe,
một người cũng quyết đánh. Nếu phải chuyển sang đánh ban ngày cũng quyết đánh cho
đến khi thắng lợi".
Đến sáng 24/1, quân ta đã làm chủ căn cứ Tà Mây, cùng hệ thống phòng ngự
Huội San của địch. Phần lớn quân địch chốt giữ ở đây bị tiêu diệt và bị bắt. Hệ thống
phòng ngự Huội San, Chi khu quân sự quận lỵ Hướng Hóa bị tiêu diệt, đã cắt đứt “mắt
xích” rất quan trọng trong hệ thống phòng thủ phía Tây Đường 9 của địch. Ở các hướng
tiến công khác, quân ta đã chiến đấu tiêu diệt nhiều sinh lực địch, cắt đứt sự vận chuyển
của địch trên Đường 9, đẩy Khe Sanh vào tình trạng bị cô lập.
Đến ngày 31/1/1968, sau 11 ngày chiến đấu, quân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu
1.600 quân địch. Khi Khe Sanh trở thành tâm điểm chú ý của quân Mỹ, cũng là lúc quân
dân ta đồng loạt nổ súng đánh địch ở các đô thị trên toàn miền Nam.
Đầu tháng 2/1968, Mỹ thành lập Bộ Tư lệnh nhẹ ở Đường 9 và tập trung quân và
hỏa lực chiếm đóng các điểm cao 550, 595, 573 nhằm bảo vệ cụm cứ điểm Tà Cơn. Ở Tà
Cơn, địch lập sân bay chuyên dùng cho các loại máy bay trinh sát, lực lượng chiếm đóng
có thủy quân lục chiến, xe tăng, thiết giáp...
Trong tham luận: "Quảng Trị-Địa bàn của những trận quyết chiến chiến lược trong
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước", tại Hội thảo khoa học ‘"40 năm giải phóng tỉnh
Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành Cổ", tác giả Nguyễn Văn Hùng viết: Với khẩu hiệu
"Biến Khe Sanh thành địa ngục trần gian của quân Mỹ", ta đã sử dụng chiến thuật "vây,
lấn, tấn, phá, triệt" để diệt cụm cứ điểm Tà Cơn của chúng.
Đối chọi lại hành động vây lấn kiên cường của ta, quân Mỹ cũng tiến hành phản
ứng điên cuồng. Trên diện tích cứ điểm chỉ 34 km2, trung bình mỗi ngày địch sử dụng
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trên 300 lần chiếc máy bay dội xuống hàng nghìn tấn bom đạn và trên 100 nghìn quả
đạn pháo 175mm. Dù vậy, vòng vây lấn của bộ đội ta vẫn ngày càng siết chặt. Hầu như
toàn bộ quân địch ở đây phải sống dưới hầm ngầm. Máy bay vận tải C130 của chúng
hàng ngày phải xuất kích 140 lần để tiếp tế và tải thương nhưng chỉ có khoảng 40 lần hạ
cánh thành công. Khắc phục tình trạng trên, địch dùng máy bay thả đồ tiếp tế nhưng
cũng không hiệu quả.
Trên đà thắng lợi, quân ta liên tiếp đánh địch và giải phóng hoàn toàn Khe Sanh
giữa tháng 7/1968, qua đó kết thúc thắng lợi chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh xuân hè
1968. Nguyên Phó Trưởng Ban An ninh Quảng Hà, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân
dân Nguyễn Xuân Giang, năm nay đã 80 tuổi nhớ lại. Hồi năm 1968, khi hoạt động ở địa
bàn Quảng Trị, tôi có bí danh là Việt Hà.
Trong Tổng tiến công Xuân năm 1968, trên mặt trận Đường 9-Khe Sanh, quân ta
đánh địch sớm nhất, quyết tâm nhất và tiêu diệt được nhiều sinh lực địch nhất. Những
chiến thắng liên tiếp ở Đường 9 - Khe Sanh đã cổ vũ bộ đội, quần chúng nhân dân, đồng
loạt nổ súng và nổi dậy đánh Mỹ ngụy ở các mặt trận: Huế, thị xã Quảng Trị và vùng
nông thôn.
Cũng theo Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Giang, những thắng lợi
ở mặt trận Đường 9-Khe Sanh còn có ý nghĩa về mặt chiến lược, đó là thu hút địch ra
khỏi mặt trận thành phố Huế để quân ta đánh vào trong đô thị này. Đồng thời thu hút
lực lượng Mỹ ngụy tập trung lên khu vực biên giới Việt Nam-Lào, để quân ta vận chuyển
vũ khí và đưa lực lượng vào đô thị để tổng tiến công địch Tết Mậu Thân 1968.
Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đánh giá: "Quân dân ta trên Mặt trận Đường 9 Bắc Quảng Trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương đã vượt qua
những thời điểm khó khăn, gian khổ quyết liệt nhất, chiến đấu mưu trí, dũng cảm, lập
nên những chiến công to lớn, có những chiến công có ý nghĩa chiến lược quan trọng, như
chiến thắng Đường 9-Khe Sanh trong cuộc Tổng tiến công năm 1968"./.
Theo TTXVN
Ông NGUYỄN VĂN HỮU (Một Hữu), nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh đội trưởng,
Chỉ huy trưởng tỉnh Thủ Dầu Một: Trở thành biểu tượng của ý chí quyết chiến
quyết thắng
Trong suốt thời gian cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, quân và
dân ta có nhiều tổn thất nhưng những thắng lợi toàn cục của chiến dịch này đã góp phần
quan trọng nâng cao khí thế chiến đấu anh dũng, hy sinh chống giặc ngoại xâm của
quân và dân ta, góp phần quan trọng ở cục diện chiến trường, tạo tiền đề cho quân và
dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Thắng lợi của
cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ngày càng được khẳng định, trở
thành biểu tượng của ý chí quyết chiến quyết thắng, khí phách kiên cường và sức mạnh
sáng tạo của chiến tranh nhân dân Việt Nam.
Ngồi bên tách trà ở tuổi xế chiều, ông Nguyễn Văn Hữu (Một Hữu), nguyên Phó Bí
thư Tỉnh ủy, Tỉnh đội trưởng, Chỉ huy trưởng tỉnh Thủ Dầu Một nhớ lại, ngày 31-1-1968
(tức vào ngày mùng hai Tết Mậu Thân 1968), quân và dân ta đã đồng loạt tiến công bất
ngờ vào nhiều thành phố, trong đó có những thành phố lớn như Sài Gòn, Đà Nẵng,
Huế… Riêng ở khu vực tỉnh Thủ Dầu Một lúc bấy giờ, rạng sáng ngày 31-1-1968 đến
những ngày tết sau đó, cùng với toàn miền, quân và dân Phân khu 5 đồng loạt nổ súng
tiến công và nổi dậy khắp địa bàn phân khu. Nếu như Tiểu đoàn 3 (K3) Dĩ An thuộc
Trung đoàn Đồng Nai bất ngờ tiến công và đánh chiếm chi khu cảnh sát Hàng Xanh; sau
đó, tiêu diệt luôn cả Tiểu đoàn 30 biệt động của địch, làm chủ tình hình thì tại TX.Thủ
Dầu Một rạng sáng ngày 1-2-1968, Tiểu đoàn Phú Lợi (K4) cùng Đại đội Đặc công phân
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khu, Đội biệt động thị xã nổ súng chiếm thành Công binh và nhiều vị trí quan trọng
khác.
Theo ông Một Hữu, những trận chiến của quân và dân ta thời đó anh dũng, oai
hùng lắm, nhiều đồng chí đã hy sinh nhưng họ vẫn sống mãi trong lòng dân tộc. Họ đã
đổi máu và nước mắt để chúng ta có ngày toàn thắng 30-4-1975 lịch sử. Ông nghẹn
ngào: “Thời đó, cùng với lực lượng phân khu, những người lính của thị xã, Châu Thành
đã tiến công tiêu diệt nhiều đồn bót của địch như Bà Lụa, Bến Thế, Bưng Cầu. Còn ở Lái
Thiêu, Bến Cát, Dầu Tiếng, quân và dân ta đã chiến đấu oai hùng và giành được nhiều
thắng lợi vang dội để viết nên một Chiến khu Thuận An Hòa oai hùng, một Tam Giác Sắt
và một Chiến khu Đ ngoan cường, bất khuất. “Trong những trận đánh Tết Mậu Thân
1968 ở khắp chiến trường Phân khu 5, tương quan lực lượng địch mạnh hơn ta nhiều
nhưng với quyết tâm cao, có nhiều trận đánh bất ngờ, mưu trí, dũng cảm, quân ta đã
tiêu diệt và làm tiêu hao sinh lực địch, làm cho ý chí của chúng bị lung lay. Trong khi đó,
người dân khắp nơi nổi dậy đấu tranh chính trị, binh vận, vận động trong hàng ngũ địch,
thanh niên thì hăng hái tòng quân tham gia lực lượng vũ trang đánh giặc.
Nguồn baobinhduong.vn

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ
TỈNH BÌNH DƯƠNG
PHẦN MỞ ĐẦU
BÌNH DƯƠNG -VÙNG ĐẤT
CON NGƯỜI VÀ TRUYỀN THỐNG
Tỉnh Bình Dương được thành lập theo Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 06-11-1996, trên cơ sở chia tỉnh Sông
Bé thành hai tỉnh: Bình Dương, Bình Phước.
Là một tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, tỉnh Bình Dương có diện tích tự nhiên:
2.683,47 km2. Phía Bắc Bình Dương giáp tỉnh Bình Phước, phía đông giáp tỉnh Đồng Nai,
phía Tây giáp thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh, phía Nam giáp thành phố Hồ Chí
Minh. Khi mới thành lập, tỉnh Bình Dương có 3 huyện: Tân Uyên, Bến Cát, Thuận An và
Thị xã Thủ Dầu Một, với 77 xã, phường, thị trấn. Cuối tháng 8-1999, thực hiện quyết
định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh thành lập thêm 3 huyện Dĩ An, Dầu Tiếng, Phú Giáo
và lập thêm xã Định Thành thuộc huyện Dầu Tiếng, xã Bình An thuộc huyện Dĩ An. Như
vậy, hiện nay toàn tỉnh có 1 thị xã, 6 huyện, với 66 xã, 5 phường, 8 thị trấn. Trung tâm
của tỉnh Bình Dương đặt tại Thị xã Thủ Dầu Một, cách thành phố Hồ Chí Minh 30km
đường bộ về hướng Nam. Dân số toàn tỉnh: 810,2 ngàn người (1). Ngoài người Kinh,
Bình Dương có khoảng 2000 người dân tộc ít người và gần 20.000 người Việt gốc Hoa.
Bình Dương là một tỉnh nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa sườn phía nam của dãy
Trường Sơn, nối nam Trường Sơn với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; là tỉnh bình
nguyên có địa hình lượn sóng yếu từ cao xuống thấp dần từ 10m đến 15m so với mặt
biển. Vị trí trung tâm của tỉnh ở vào tọa độ địa dư từ 10o-50’-27’’ đến 11o-24’-32’’ vĩ độ
bắc và từ 106o-20’ đến 106o25’ kinh độ đông.
Vùng đất Bình Dương tương đối bằng phẳng, thấp dần từ bắc xuống nam. Nhìn
tổng quát, Bình Dương có nhiều vùng địa hình khác nhau: vùng địa hình núi thấp có lượn
sóng yếu, vùng có địa hình bằng phẳng, vùng thung lũng bãi bồi ... Có một số núi thấp,
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như núi Châu Thới (huyện Dĩ An), núi Cậu (còn gọi là núi Lấp Vò) ở huyện Dầu Tiếng…
và một số đồi thấp.
Các quy luật tự nhiên tác động lên vùng đất này tạo nên nhiều dạng địa mạo khác
nhau: có vùng bị bào mòn, có vùng tích tụ (do có sự lắng đọng của các vật liệu xâm
thực theo dòng chảy), có vùng vừa bị bào mòn, vừa tích tụ và lắng đọng. Nguyên nhân
chủ yếu là do nước mưa và dòng chảy tác động trên mặt đất, cộng với sự tác động của
sức gió, nhiệt độ, khí hậu, sự sạt lở và sụp trượt vì trọng lực của nền địa chất. Các sự tác
động này diễn ra lâu dài hàng triệu năm.
Đất đai Bình Dương rất đa dạng và phong phú về chủng loại: đất xám trên phù sa
cổ, có diện tích 200.000 ha phân bố trên các huyện Dầu Tiếng, Bến Cát, Thuận An, thị
xã Thủ Dầu Một. Loại đất này phù hợp với nhiều loại cây trồng, nhất là cây công nghiệp,
cây ăn trái; đất nâu vàng trên phù sa cổ, có khoảng 35.206 ha nằm trên các vùng đồi
thấp thoải xuống, thuộc các huyện Tân Uyên, Phú Giáo, khu vực thị xã Thủ Dầu Một,
Thuận An và một ít chạy dọc quốc lộ 13. Đất này có thể trồng rau màu, các loại cây ăn
trái chịu được hạn như mít, điều; đất phù sa Glây (đất dốc tụ), chủ yếu là đất dốc tụ
trên phù sa cổ, nằm ở phía bắc huyện Tân Uyên, Phú Giáo, Bến Cát, Dầu Tiếng, Thuận
An, Dĩ An; đất thấp mùn Glây có khoảng 7.900 ha nằm rải rác tại những vùng trũng ven
sông rạch, suối. Đất này có chua phèn, tính axít vì chất sunphát sắt và alumin của
chúng. Loại đất này sau khi được cải tạo có thể trồng lúa, rau và cây ăn trái, v.v...
Khí hậu ở Bình Dương cũng như chế độ khí hậu của khu vực miền Đông Nam Bộ:
nắng nóng và mưa nhiều, độ ẩm khá cao. Đó là khí hậu nhiệt đới gió mùa ổn định, trong
năm phân chia thành hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa thường bắt đầu từ
tháng 5 kéo dài đến cuối tháng 10 dương lịch. Vào những tháng đầu mùa mưa, thường
xuất hiện những cơn mưa rào lớn, rồi sau đó dứt hẳn. Những tháng 7,8,9, thường là
những tháng mưa dầm. Có những trận mưa dầm kéo dài 1-2 ngày đêm liên tục. Đặc biệt
ở Bình Dương hầu như không có bão, mà chỉ bị ảnh hương những cơn bão gần. Nhiệt độ
trung bình hàng năm ở Bình Dương từ 26oC-27oC. Nhiệt độ cao nhất có lúc lên tới
39,3oC và thấp nhất từ 16oC-17oC (ban đêm) và 18oC vào sáng sớm. Vào mùa nắng, độ
ẩm trung bình hàng năm từ 76%-80%, cao nhất là 86% (vào tháng 9) và thấp nhất là
66% (vào tháng 2). Lượng nước mưa trung bình hàng năm từ 1.800-2.000mm. Tại ngã
tư Sở Sao của Bình Dương đo được bình quân trong năm lên đến 2.113,3mm.
Chế độ thủy văn của các con sông chảy qua tỉnh và trong tỉnh Bình Dương thay
đổi theo mùa: mùa mưa nước lớn từ tháng 5 đến tháng 11 (dương lịch) và mùa khô
(mùa kiệt) từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau, tương ứng với 2 mùa mưa nắng. Bình
Dương có 3 con sông lớn, nhiều rạch ở các địa bàn ven sông và nhiều suối nhỏ khác.
Sông Đồng Nai là con sông lớn nhất ở miền Đông Nam Bộ, bắt nguồn từ cao
nguyên Lâm Viên (Lâm Đồng) dài 635 km nhưng chỉ chảy qua địa phận Bình Dương ở
Tân Uyên. Sông Đồng Nai có giá trị lớn về cung cấp nước tưới cho nền nông nghiệp, giao
thông vận tải đường thủy và cung cấp thủy sản cho nhân dân.
Sông Sài Gòn dài 256 km, bắt nguồn từ vùng đồi cao huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình
Phước). Sông Sài Gòn có nhiều chi lưu, phụ lưu, rạch, ngòi và suối. Sông Sài Gòn chảy
qua Bình Dương về phía Tây, đoạn từ Lái Thiêu lên tới Dầu Tiếng dài 143 km, độ dốc nhỏ
nên thuận lợi về giao thông vận tải, về sản xuất nông nghiệp, cung cấp thủy sản. Ở
thượng lưu, sông hẹp (20m) uốn khúc quanh co, từ Dầu Tiếng được mở rộng dần đến thị
xã Thủ Dầu Một (200m). Sông Thị Tính là phụ lưu của sông Sài Gòn bắt nguồn tự đồi
Cam xe huyện Bình Long (tỉnh Bình Phước) chảy qua Bến Cát, rồi lại đổ vào sông Sài
Gòn ở đập Ông Cộ. Sông Sài Gòn, sông Thị Tính mang phù sa bồi đắp cho những cánh
đồng ở Bến Cát, thị xã, Thuận An, cùng với những cánh đồng dọc sông Đồng Nai, tạo
nên vùng lúa năng suất cao và những vườn cây ăn trái xanh tốt. Sông Sài Gòn có giá trị
về kinh tế và về mặt quân sự. Trong hai cuộc kháng chiến ngoại xâm, sông Sài Gòn nổi
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tiếng về những chiến công của quân và dân ta đánh chìm nhiều tàu chiến của quân Pháp
và quân Mỹ xâm lược.
Sông Bé dài 360 km, bắt nguồn từ các sông Đắc Rơ Láp, Đắc Giun, Đắc Huýt
thuộc vùng núi tỉnh Đắc Lắc hợp thành từ độ cao 1000 mét. Ở phần hạ lưu, đoạn chảy
vào đất Bình Dương dài 80 km. Sông Bé không thuận tiện cho việc giao thông đường
thủy do có bờ dốc đứng, lòng sông nhiều đoạn có đá ngầm, lại có nhiều thác ghềnh, tàu
thuyền không thể đi lại. Về mặt quân sự, Sông Bé vừa có mặt thuận lợi vừa có mặt khó
khăn. Mùa khô, bộ đội hành quân cơ động qua sông tương đối thuận lợi, nhưng mùa
mưa rất khó vượt sông, nhất là bộ đội chủ lực có mang vũ khí nặng. Tuy vậy, trong hai
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dòng Sông Bé đã trở
thành chiến hào thiên nhiên góp phần ngăn chặn bớt đi mức độ càn quét, đánh phá của
kẻ thù vào các căn cứ địa của ta.
Bình Dương là một tỉnh có hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy rất quan
trọng nối liền giữa các vùng trong và ngoài tỉnh. Trong hệ thống đường bộ, nổi lên
đường quốc lộ 13 – con đường chiến lược cực kỳ quan trọng xuất phát từ thành phố Hồ
Chí Minh, chạy suốt chiều dài của tỉnh từ phía nam lên phía bắc, qua tỉnh Bình Phước và
nối Vương quốc Campuchia đến biên giới Thái Lan. Đây là con đường có ý nghĩa chiến
lược cả về quân sự và kinh tế. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Mỹ-ngụy
làm lại, mở rộng con đường này để phục vụ cho việc hành quân cơ động, sử dụng lực
lượng, binh khí kỹ thuật hòng đàn áp phong trào cách mạng. Chúng đã dồn sức nhằm
bảo vệ bằng được con đường này. Nhưng với cuộc chiến tranh thần kỳ của quân dân ta,
đường 13 trở thành con đường đầy máu và nước mắt đối với quân Mỹ-ngụy.
Đường quốc lộ 14, từ Tây Ninh qua Dầu Tiếng đi Chơn Thành, Đồng Xoài, Bù Đăng
(tỉnh Bình Phước) xuyên suốt vùng Tây Nguyên bao la, là con đường chiến lược quan
trọng cả trong chiến tranh cũng như trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước. Ngoài ra
còn có liên tỉnh lộ 1A từ Thủ Dầu Một đi Phước Long (Bình Phước); Liên tỉnh lộ 13 từ
Chơn Thành đi Đồng Phú, Dầu Tiếng; liên tỉnh lộ 16 từ Tân Uyên đi Phước Vĩnh; lộ 14 từ
Bến Cát đi Dầu Tiếng ... và hệ thống đường nối thị xã với các thị trấn và điểm dân cư
trong tỉnh.
Trong thời kỳ xâm lược nước ta, thực dân Pháp xây dựng tuyến đường sắt Sài Gòn
– Lộc Ninh dài 141 km phục vụ cho công cuộc khai thác, vơ vét tài nguyên rừng và cao
su. Con đường này đã bị ta phá trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Về hệ thống giao thông đường thủy, Bình Dương nằm giữa 3 con sông lớn, nhất là
sông Sài Gòn. Bình Dương có thể nối với các cảng lớn ở phía nam và giao lưu hàng hóa
với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Do đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm và đất đai màu mỡ, nên rừng ở Bình Dương xưa
rất đa dạng và phong phú về nhiều chủng loài. Có những khu rừng liền khoảnh, bạt
ngàn. Rừng trong tỉnh có nhiều loại gỗ quý như: căm xe, sao, trắc, gõ đỏ, cẩm lai, giáng
hương ... Rừng Bình Dương còn cung cấp nhiều loại dược liệu làm thuốc chữa bệnh, cây
thực phẩm và nhiều loài động vật, trong đó có những loài động vật quý hiếm.
Trong hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, rừng Bình Dương có giá trị
đặc biệt về mặt quân sự. Rừng là nơi xây dựng những căn cứ địa cách mạng, những
chiến khu nổi tiếng như: chiến khu Đ, chiến khu Long Nguyên, chiến khu Thuận An Hòa
... và nhiều căn cứ nổi tiếng khác gắn liền với những chiến công bảo vệ và giải phóng
quê hương. Trong suốt chiều dài lịch sử của cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế
quốc Mỹ xâm lược, rừng Bình Dương đã che chở, bảo vệ, nuôi dưỡng các lực lượng cách
mạng. Các lực lượng vũ trang đã sống và chiến đấu trong rừng, lớn lên với rừng và từ
bàn đạp đó tiến công đánh bại cả quân Pháp và Mỹ-ngụy. Rừng Bình Dương còn là nơi
đặt các công binh xưởng sản xuất vũ khí của tỉnh và khu. Rừng còn là nơi lý tưởng phát
triển chiến tranh du kích, đồng thời cũng là địa bàn hoạt động tác chiến thuận lợi của bộ
đội chủ lực trên những vùng địa hình trung bình. Điều đó đã được chứng minh rất rõ
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trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bình Dương vừa là địa bàn có phong trào
chiến tranh du kích phát triển cao vừa là chiến trường rất thuận lợi cho tác chiến tập
trung quy mô của các binh đoàn chủ lực cơ động chiến lược tiêu diệt lớn quân địch. Rừng
Bình Dương ngoài những loại dây, củ lấy bột như củ nần, cù mài, củ chụp, nhiều loại rau
rừng như rau tàu bay, lá bươm, lá bép và nhiều loại trái cây như trái ươi, trái dâu là
nguồn lương thực quan trọng đã từng góp phần nuôi sống lực lượng cách mạng trong
những năm tháng gian khổ ác liệt nhất. Những vườn cây trái đặc sản ở vùng Lái Thiêu,
Thuận An với những kênh rạch chằng chịt cũng là một loại rừng quan trọng trong tác
chiến du kích và che giấu lực lượng cách mạng.
Hiện nay, rừng Bình Dương đã bị thu hẹp khá nhiều do bị bom đạn, chất độc hóa
học của giặc Mỹ tàn phá trong chiến tranh. Trong những năm tháng chiến tranh diễn ra
ác liệt, Mỹ-ngụy đã ủi phá rừng, bứng hết cây cối nhằm tạo thành những “vùng trắng”,
đẩy lực lượng cách mạng ra xa căn cứ càng làm cho rừng thêm cạn kiệt. Mặt khác, sau
ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, việc khai thác rừng bừa bãi cũng làm cho rừng bị
thu hẹp.
Cùng với những giá trị quý giá về tài nguyên rừng, Bình Dương còn là một vùng
đất được thiên nhiên ưu đãi chứa đựng nhiều loại khoáng sản phong phú tiềm ẩn dưới
lòng đất. Đó chính là cái nôi để các ngành nghề truyền thống ở Bình Dương sớm hình
thành như gốm sứ, điêu khắc, mộc, sơn mài ... Bình Dương có nhiều đất cao lanh, đất
sét trắng, đất sét màu, sạn trắng, đá xanh, đá ong nằm rải rác ở nhiều nơi, nhưng tập
trung nhất là ở các huyện: Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An, thị xã Thủ Dầu Một. Các nhà
chuyên môn đã phát hiện ở vùng Đất Cuốc (huyện Tân Uyên) có một mỏ cao lanh lớn
phân bố trên một phạm vi hơn 1km2, với trữ lượng lớn. Đất cao lanh ở đây được đánh
giá là loại đất tốt, có thể sử dụng trong nghề gốm và làm các chất phụ gia cho việc sản
xuất một số sản phẩm công nghiệp...
(còn tiếp kỳ sau…)
Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Bình Dương, Phần 1 (1930-1945)

CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH MỚI

Thông tin Quy định mới về chế độ thai sản năm 2018
Từ ngày 01/7/2018, sẽ tăng mức hưởng đối với một số chế độ thai sản dành cho
lao động nữ có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cụ thể như sau:
1. Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau
Mức hưởng kể từ ngày
01/7/2018
417.000 đồng/ngày

Mức hưởng hiện hành
390.000 đồng/ngày

2. Tăng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
Mức hưởng kể từ ngày
01/7/2018
2.780.000 đồng/ngày

Mức hưởng hiện hành
2.600.000 đồng

14

Việc tăng này nhằm phù hợp với chính sách tăng lương cơ sở từ 1.300.000
đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2018.
Nội dung nêu trên được căn cứ vào các quy định pháp luật sau đây:
- Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
- Khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán
bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
- Khoản 2 Điều 29 và Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014.
Nguồn thuvienphapluat.vn

SỔ TAY NGHIỆP VỤ
“Làm thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn”
Có một thực tế đang đặt ra với công tác Đoàn đó là chất lượng hoạt động đoàn ở
một số cơ ở đoàn còn thấp, chưa thu hút được đoàn viên thanh niên tham gia. Nguyên
nhân chính vẫn là thiếu tính hấp dẫn trong nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn.
Vì vậy, đẩy mạnh chất lượng đoàn từ cấp cơ sở đang được các cấp bộ Đoàn quan
tâm, trong đó đề cao hiệu quả sinh hoạt chi đoàn. Vậy để làm tốt một buổi sinh hoạt chi
đoàn, chúng ta cần phải làm gì và làm như thế nào?
Thực trạng hoạt động của cấp chi đoàn có chiều hướng giảm sút, có thể thấy được
3 nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng trên đó là: Tại các chi đoàn không duy trì chế
độ sinh hoạt Đoàn thường xuyên, các buổi sinh hoạt chi đoàn thường khô khan, thiếu
hấp dẫn và cuối cùng là đội ngũ cán bộ Đoàn còn lúng túng về nội dung và hình thức
sinh hoạt, từ những yếu tố trên dẫn đến các buổi sinh hoạt chi đoàn có ít thanh niên
tham gia. Do đó để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn cũng như coi đây là nền tảng
trong việc đoàn kết tập hợp thanh niên thì mỗi cấp bộ Đoàn cần hiểu và phân biệt rõ
những điều cơ bản trong sinh hoạt chi đoàn, phải biết thế nào là sinh hoạt chi đoàn và
sinh hoạt chi đoàn để làm gì?
Thực tế cho thấy, tại các chi đoàn thường bị nhầm lẫn giữa họp chi đoàn và sinh
hoạt chi đoàn từ đó dẫn đến cách thức và hình thức tổ chức buổi sinh hoạt chi đoàn
thường khô khan, thiếu hấp dẫn. Có thể hiểu sinh hoạt chi đoàn là một hình thức tập
hợp đoàn viên thanh niên qua đó thảo luận và quyết định các chủ trương, chương trình
công tác Đoàn của đơn vị. Tuy nhiên cách hiểu này chưa toàn diện mà chỉ phù hợp nội
dung sinh hoạt để phổ biến công tác và phổ biến đánh giá hoạt động hàng tháng, nếu cứ
tiến hành thường xuyên theo cách trên sẽ dẫn đến sự nhàm chán. Hoặc có thể hiểu sinh
hoạt chi đoàn theo một ý nghĩa khác, đó là một buổi sinh hoạt về chính trị, thời sự, văn
hóa văn nghệ, khoa học, kỹ thuật, chuyên môn nhằm mục đích giáo dục của chi đoàn.
Cách hiểu này phù hợp với tình hình hiện nay khi chúng ta chủ trương đa dạng hóa các
loại hình hoạt động của đoàn viên thanh niên.
Đối với họp chi đoàn, thường chỉ có đoàn viên của đơn vị để góp ý, thảo luận các
nội dung trước khi đưa ra sinh hoạt chi đoàn trước toàn thể đoàn viên thanh niên cùng
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cấp uỷ, Đoàn cấp trên. Chính từ sự nhầm lẫn trên nên tính phong phú, đa dạng tại các
chi đoàn chưa có, dẫn đến không tập hợp được thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn.
Vậy sinh hoạt chi đoàn để làm gì và như thế nào?
Khi tổ chức một buổi sinh hoạt chi đoàn, BCH chi đoàn cần phải giải quyết 3 vấn đề
sau: Một là giải quyết những yêu cầu của xã hội; Hai là phải đáp ứng được những nhu
cầu nội tại của bản thân tổ chức Đoàn như công tác xây dựng Đảng, Đoàn; Ba là phải áp
dụng được những nhu cầu đoàn viên thanh niên trong chi đoàn. Sau khi nắm vững
những điều trên thì chúng ta mới đi sâu vào nội dung hình thức sinh hoạt chi đoàn sao
cho phù hợp.
Để nội dung sinh hoạt chi đoàn thiết thực, thực sự thu hút đoàn viên thanh niên,
khi chuẩn bị sinh hoạt BCH chi đoàn cũng cần căn cứ vào 3 nội dung chủ yếu sau:
-Thứ nhất: Sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề.
- Thứ hai: Sinh hoạt chi đoàn theo chương trình công tác của tháng, quý.
- Thứ ba: Sinh hoạt chi đoàn để nâng cao tính chiến đấu của tổ chức Đoàn.
Song, đối với thanh niên cần phải đa dạng hóa hình thức nhưng để đảm bảo chất
lượng và hiệu quả thì các chi đoàn cũng cần phải tuân theo các bước trên để có thể đảm
bảo đầy đủ nội dung trong một buổi sinh hoạt chi đoàn.
Bên cạnh việc đảm bảo nội dung thì các chi đoàn cũng cần đa dạng hóa hình thức
sinh hoạt sao cho phù hợp, thu hút đông đảo thanh niên tham gia vào tổ chức. Hầu hết
các chi đoàn đều tổ chức sinh hoạt tại nhà văn hóa của thôn, ấp - chính vì điều này cũng
làm hạn chế về hình thức sinh hoạt. Có thể nhận thấy rằng, nếu chỉ tổ chức trong một
không gian bó hẹp sẽ hạn chế sự năng động của thanh niên. Hình thức sinh hoạt rất đa
dạng tuy nhiên để thực hiện được điều này đòi hỏi sự năng động của đội ngũ cán bộ
Đoàn. Có thể tổ chức sinh hoạt chi đoàn tại các khu di tích, trong những thời gian nghỉ
ngơi của một buổi lao động hoặc có thể nhân dịp sinh nhật của đoàn viên kết hợp tổ
chức sinh hoạt nhưng phải đảm bảo sự nhẹ nhàng, thoải mái. Ngoài ra tuỳ vào mỗi điều
kiện tại từng địa phương có thể tổ chức sinh hoạt chi đoàn luân phiên tại nhà của các
đoàn viên. Trên cơ sở sự linh động đó, chúng ta linh động cả về hình thức sinh hoạt
không nhất thiết cứ phải cứng nhắc theo trình tự mà hãy làm nhẹ để làm sao khi đi sinh
hoạt đoàn viên thanh niên có cảm giác thích thú, phấn khởi mỗi khi được mời tham gia
sinh hoạt tại chi đoàn. Đặc biệt trong sinh hoạt chi đoàn cũng không thể thiếu hoạt động
văn nghệ, trò chơi để tạo bầu không khí sôi nổi qua đó xen kẽ những nội dung cần
truyền đạt đến đoàn viên thanh niên.
Để chất lượng công tác Đoàn ở cơ sở ngày một vững mạnh, nhất thiết hoạt động tại
các chi đoàn cần có sự đồng bộ về cách thức tổ chức và hoạt động, do đó mỗi chi đoàn
cũng cần nâng cao chất lượng trong mỗi buổi sinh hoạt chi đoàn, tạo nền tảng và tính
hấp dẫn để đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn - Hội ngày một đông hơn.
Nguồn: tuoitreboxaydung.vn
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THANH NIÊN VÀ
PHÁP LUẬT

09 nhóm đối tượng được tăng lương, phụ cấp
từ 01/7/2018

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Nghị định
quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ
trang áp dụng từ ngày 01/7/2018.
Theo đó, từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên
thành 1.390.000 đồng/tháng.
Như vậy, 09 nhóm đối tượng nêu sau sẽ được tăng lương, phụ cấp cho phù hợp
với quy định nêu trên:
1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản
2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008.
2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức
2008.
3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức
2010.
4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định
204/2004/NĐ-CP, gồm:
a) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của
Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP;
b) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước
hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP.
6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức
quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công
an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.
Nghị định mới này sẽ thay thế cho Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương
cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Nguồn thuvienphapluat.vn

THÔNG TIN THỜI SỰ

1. Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ,
đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng 11-1, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt kế
hoạch và triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác
phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TW của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII và hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong
cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và
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làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 27-12-2017, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 41- KH/TU về triền khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và
làm theo Bác năm 2017 tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của
Bộ Chính trị
Theo đó, việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm
2018 nhằm giúp cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ
chức thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó tập trung thực hiện chuyên đề năm
2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng
viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần
xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo
của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.
Theo Kế hoạch 41 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
chuyên đề năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện là: Cấp ủy các
cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên
và nhân dân về những nội dung của chuyên đề năm 2018: Phong cách làm việc dân chủ,
quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu
sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp chỉ đạo việc tổ chức nghiên
cứu, học tập và tuyên truyền cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của địa
phương, đơn vị.
Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo, chính quyền, đoàn thể lựa chọn những vấn đề tồn
tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng
viên của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch
thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa
phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các nghị
quyết Trung ương 6 khóa XII.
Về xây dựng kế hoạch, cam kết làm theo: Trên tinh thần những nhiệm vụ và giải
pháp được nêu trong Nghị quyết 04- NQ/TW và nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
chuyên đề 2018, khi xây dựng kế hoạch năm thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể,
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cần chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá nhằm khắc phục
những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc (nếu có) được dư luận quan
tâm để tập trung giải quyết; có phân công, phân nhiệm, xác định thời gian giải quyết
dứt điểm. Lấy kết quả thực hiện kế hoạch làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh
giá phân loại tổ chức Đảng cuối năm.
Từng cán bộ, đảng viên liên hệ chức trách nhiệm vụ được giao để xây dựng bản
cam kết theo Công văn 1041- CV/TU ngày 28-6-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong
đó đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết
điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng
viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu), cuối năm báo cáo kết quả
thực hiện với chi bộ. Bản cam kết nộp tại chi bộ nơi sinh hoạt Đảng để theo dõi và lấy
kết quả làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm.
Về tự phê bình và phê bình, đưa nội dung học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt
định kỳ: Các cấp ủy vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tự phê
bình và phê bình; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong tự phê bình
và phê bình. Đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ theo Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của
Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X
“Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới. Trong sinh hoạt định kỳ,
chi bộ, cơ quan, đơn vị cần lựa chọn một nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh từ chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2018, hoặc lựa chọn một mô hình
hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác phù hợp với cơ quan, đơn vị để
cùng trao đổi, thảo luận, vận dụng thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình.
Kế hoạch 41 của Tỉnh ủy cũng đề cập đến một số nội dung như xây dựng tiêu
chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực
hiện những nội dung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2018 (theo Kế hoạch 41)
gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập ngành mình; tổ chức sinh
hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên
đề trên báo, tạp chí, bản tin của ngành; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ;
tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
Nguồn BDO
2. Sôi nổi hội thi Olympic Cán bộ Đoàn, Hội, Đội với Tiếng Anh tỉnh Bình Dương
lần thứ IV, năm học 2017 - 2018
Chiều ngày 06/01/2018, tại Hội trường Nhà Thiếu nhi tỉnh đã diễn ra Lễ Tổng kết
và trao giải hội thi Olympic Cán bộ Đoàn, Hội, Đội với Tiếng Anh tỉnh Bình Dương lần thứ
IV, năm học 2017 - 2018 với chủ đề “Binh Duong’s Youth with English”.
Tham gia Hội thi, 23 đội tuyển đến từ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực
thuộc tham gia, được chia thành 8 bảng dành cho 3 khối đối tượng (gồm Ban chỉ huy
Liên đội Trung học cơ sở, cán bộ Đoàn khối trường học THPT, Trung tâm giáo dục thường
xuyên và kỹ thuật hướng nghiệp, cán bộ Đoàn, Hội sinh viên các trường Đại học, Cao
đẳng) đã phải trải qua 02 vòng thi: Vòng sơ khảo và vòng chung kết.
Vòng sơ khảo với phần thi Chào hỏi và giới thiệu, Chủ đề này là gì, vượt qua thử
thách sau đó Ban tổ chức sẽ chọn ra các đội xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết.
Tại vòng chung kết, mỗi đội phải hùng biện đưa ra quan điểm của mình về các
chủ đề: Học tập tốt đi đôi với việc tham gia các hoạt động phong trào; những việc cần
làm để thành một công dân toàn cầu, hội nhập quốc tế trong tương lai; những điều bạn
trẻ cần làm để trở thành công dân thành phố thông minh trong tương lai.
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Các đội thi ở vòng sơ khảo Hội thi
Hội thi với hình thức thi đa dạng, kết hợp giữa trắc nghiệm và kỹ năng cùng nội
dung phong phú đã tạo nên sự hấp dẫn, lôi cuốn qua từng vòng thi. Bên cạnh việc làm
chủ và sử dụng thành thạo tiếng Anh, thí sinh tham gia Hội thi có có hội phát huy tối đa
khả năng ứng biến, kỹ năng làm việc nhóm và xử lý tình huống - đây là những yếu tố
cần thiết cho cán bộ Đoàn, học sinh, sinh viên trong hội nhập quốc tế. Tổng kết và trao
giải Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 17 giải cho các đơn vị tham gia xuất sắc Hội thi. Theo
đó, ở bảng thi THPT: 02 giải Khuyến Khích thuộc về Thành đoàn Thủ Dầu Một và Huyện
đoàn Dầu Tiếng; 01 giải Ba thuộc về Huyện đoàn Phú Giáo; 01 giải Nhì thuộc về Thị
đoàn Dĩ An và Huyện đoàn Bắc Tân Uyên xuất sắc đạt giải Nhất.
Ở bảng thi THCS: 01 giải Nhất thuộc về Thị đoàn Thuận An; 01 giải Nhì thuộc về
Thị đoàn Bến Cát; 01 giải Ba thuộc về Thị đoàn Tân Uyên; Huyện đoàn Dầu Tiếng và
Huyện đoàn Bắc Tân Uyên đạt giải Khuyến Khích.
Ở bảng thi khối Đại học – Cao đẳng: 01 giải Nhất thuộc về Đoàn trường Đại học
Bình Dương; 01 giải Nhì thuộc về Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Dương; 01 giải Ba
thuộc về Đoàn trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore; 02 giải Khuyến khích thuộc
về Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một và Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ Thuật Bình
Dương.
Ban Tổ chức trao 03 giải phụ Hội thi bao gồm: Giải tích cực tham gia Hội thi thuộc
về Huyện đoàn Bàu Bàng; tiết mục chào hỏi, giới thiệu xuất sắc thuộc về Thị đoàn
Thuận An và giải Thuyết trình hay nhất thuộc về Thị đoàn Dĩ An.
tuoitrebinhduong.vn
3. Hành trình về nguồn “Đi về địa chỉ đỏ” năm 2017: Giáo dục truyền thống và
lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ
Thiết thực tổ chức các hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu
toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; chào mừng kỷ niệm
21 năm Bình Dương phát triển (01/01/1997 – 01/01/2018); vào ngày 04/01/2018, tại
khu di tích Nhà tù Phú Lợi, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hành trình về nguồn “Đi
về địa chỉ đỏ” năm 2017 với sự tham gia của hơn 100 bạn đoàn viên thanh niên.
Tham gia hành trình, các bạn đoàn viên thanh niên đến dâng hương và nghe thuyết minh tại Nhà tù Phú Lợi, tham quan Nhà tù Phú Lợi, Chùa Hội Khánh, Lò lu Đại Hưng
và Đình Tân An, ở mỗi điểm đến đã mang đến những trãi nghiệm thú vị và bất ngờ với
các trò chơi vận động, các câu hỏi tìm hiểu lịch sử và giải các ô chữ bí mật, mỗi địa điểm
đã tạo cho các bạn một hành trình khám phá đầy màu sắc và bổ ích. Qua đó, các bạn
đoàn viên, thanh thiếu nhi đã tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích, hiểu thêm về ý nghĩa
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lịch sử của các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương để tiếp tục ra sức thi đua học tập,
rèn luyện, hướng về các hoạt động ý nghĩa tích cực bảo tồn và phát huy các di sản văn
hóa Việt Nam đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tham quan các khu di tích lịch sử, các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh
Hành trình “Đi về địa chỉ đỏ” năm 2017 là dịp để thế hệ trẻ, các bạn đoàn viên, thanh
thiếu nhi toàn tỉnh có cơ hội được đến tham quan, trãi nghiệm và tham gia các trò chơi
vận động bổ ích tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời góp phần tuyên truyền
trong đoàn viên, thanh niên về truyền thống đấu tranh cách mạng và thể hiện lòng biết
ơn, sự tri ân của thế hệ trẻ đối với sự hi sinh anh dũng của thế hệ cha anh, phát huy
tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong góp phần cùng địa phương chăm lo
cho thiếu niên, nhi đồng, chính sách an sinh xã hội đồng thời tạo sự gắn kết giữa các Cơ
sở Đoàn trong tham gia các hoạt động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ
Đoàn và đoàn viên.
tuoitrebinhduong.vn

MÔ HÌNH
KINH NGHIỆM

HOA KIỂNG KHỞI NGHIỆP
Hai chàng trai ở làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) nổi tiếng miền Tây khởi nghiệp từ
sự sáng tạo và đam mê của mình với hoa, mong muốn tạo ra giá trị bản địa và vươn xa
hơn nữa.
Anh Đào Hải Triều, 25 tuổi ở khóm Tân Huề, phường Tân Quy Đông (Sa Đéc, Đồng
Tháp) cho biết, mới thuê thêm 2.000m2 nữa để trồng hoa. “Năm nay phục vụ thị trường
Tết khoảng 10.000 chậu hoa với hơn chục loại các loại như: Cúc đồng tiền, cát tường,
hoa chuông… Đặc biệt là trồng thử nghiệm thêm giống dâu tây từ Đà Lạt mang về”, anh
Triều nói.
Anh Triều học hết lớp 12 rồi nghỉ ở nhà phụ gia đình trồng hoa cho đến giờ. Với
niềm đam mê, tò mò học hỏi của mình, anh Triều đi nhiều nơi, đến các làng hoa khác và
học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người trồng hoa lâu năm. Theo anh Triều, thổ
nhưỡng cũng như vị trí ở Sa Đéc rất phù hợp để hoa phát triển vì nhiệt độ không chênh
lệch quá nhiều giữa ngày và đêm, còn dịp Tết thường không bị mưa, nhiệt độ trung bình
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dao động khoảng 27 - 32oC nên màu sắc đẹp hơn so nơi khác trong vùng. Nếu nhiệt độ
chênh lệch quá cao sẽ dẫn đến hoa không thích ứng nổi. Ngoài ra, anh Triều còn bật mí
thêm một yếu tố quan trọng không kém để làm nên thương hiệu làng hoa Sa Đéc chính
là nguồn nước sạch và có phù sa nhiều.
Về kinh nghiệm, anh Triều cho biết, dân làng nghề hầu như gia đình nào cũng có
mấy chục năm trong nghề, truyền từ đời này sang đời khác. Thậm chí chỉ cần nhìn vào
màu sắc của hoa thì biết được hoa thiếu chất gì để bổ sung hoặc thời điểm nào trong
năm là phù hợp với loại hoa gì…
Kinh doanh qua mạng xã hội
“Suốt đêm qua tôi đi giao hàng ở TPHCM mới đến nhà rồi chợp mắt chút là thức dậy
ra cửa hàng bán phụ vợ”, anh Ngô Thanh Tùng, 30 tuổi, chủ cơ sở sản xuất hoa kiểng
Sơn Vinh ở ấp Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông (Sa Đéc, Đồng Tháp) chia sẻ.
Anh Tùng trước đây từng có 8 năm là tài xế taxi ở TPHCM. Anh cho biết, trong thời
gian đi làm đã ấp ủ ước mơ làm chủ và phát triển thương hiệu hoa Sa Đéc. Cũng trong
thời gian này, anh xây dựng chiến lược kinh doanh của mình bằng cách thông qua mạng
xã hội, Facebook và các kênh khác nhằm hướng đến mọi đối tượng khách hàng, đặc biệt
là người nước ngoài. “Khách hàng đặt hàng qua mạng xã hội chiếm khoảng 30%, còn lại
là quen biết và làm ăn uy tín. Vì thế, việc đăng tải, giới thiệu hình ảnh kết nối thông tin
để tương tác với mọi người qua mạng xã hội trong kinh doanh là điều không thể thiếu ở
thời đại hiện nay, điều mà các nhà vườn truyền thống còn e dè, hạn chế”, anh Tùng nói.
Đầu năm 2016, anh Tùng cùng vợ quay về quê và bắt đầu khởi nghiệp với việc
chuyên sâu hoa kiểng bằng nguồn vốn hai vợ chồng tích góp gần chục năm trời, khoảng
100 triệu. Tuy nhiên, trên lý thuyết là vậy nhưng đến khi bắt tay vào làm thì khó khăn
trăm bề. “Tôi thất bại không dưới chục lần, thua lỗ hết trăm triệu, người thân lo lắng rồi
khuyên bỏ nghề, họ bảo cứ làm như ông bà mấy chục năm nay, ai sao mình vậy, vẫn
sống khỏe. Tuy nhiên mỗi lần thất bại trong lòng thôi thúc tôi phải càng cố gắng, không
được bỏ cuộc”, anh Tùng bộc bạch.
Anh kể, năm đầu thuê 4.000m2 đất trồng cỏ để bán cho khách hàng trải thảm
trang trí công trình, biệt thự… Tuy nhiên, lần đó đầu tư chưa lấy được đồng vốn nào thì
ruộng bị nước ngập, chết hết, coi như mất trắng. Lần thứ hai đầu tư bán sản phẩm phụ
trợ nông nghiệp như xơ dừa, tro trấu… để cung cấp cho người dân trồng hoa kiểng
nhưng do giá chênh lệch không cao, lại cạnh tranh với nhiều cửa hàng khác cũng dẫn
đến thua lỗ… Không nản lòng, trong thời gian này, anh vận dụng các mối quan hệ,
khách hàng khi còn là tài xế ở TPHCM để phát triển kinh doanh. “Khách hàng bảo ở quê
nổi tiếng là hoa thì nên khởi nghiệp từ hoa. Thế là tôi bắt đầu kinh doanh cho đến giờ”,
anh Tùng tâm sự.
Theo anh Tùng, trung bình một năm doanh thu từ bán hoa kiểng khoảng 2,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên ban đầu khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu nên lợi nhuận thấp, khoảng 10%.
Anh Nguyễn Bình Thiên Quốc, Bí thư Đoàn phường Tân Quy Đông đánh giá, hai bạn
trẻ có tâm huyết với làng nghề hoa kiểng truyền thống của gia đình để lại từ nhiều thế
hệ. “Các bạn lấy hoa kiểng làm chủ đạo phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân. Đồng
thời cũng góp phần nâng cao giá trị của hoa Sa Đéc và lan tỏa thương hiệu không chỉ
trong và ngoài nước. Ngoài ra, các anh còn nghiên cứu, tìm tòi học hỏi để cho ra đời
nhiều giống hoa mới mang tính bản địa cho làng nghề. Đồng thời, liên kết với nông dân
để họ yên tâm đầu ra, nâng cao đời sống”, anh Quốc nói.
Anh Huỳnh Minh Thức, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết, tỉnh Đoàn đang
tập trung đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt là truyền cảm hứng cho
thanh niên thông qua việc lồng ghép các diễn đàn, khóa tập huấn, đào tạo kinh doanh,
chuyển giao khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, xây dựng các mô hình khởi nghiệp như câu
lạc bộ thanh niên làm kinh tế, tổ hợp tác.
Nguồn: thanhgiong.vn
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GÓC KỸ
NĂNG

4 Yếu Tố Giúp Nhà Lãnh Đạo Trẻ Sớm Thành Công
1. Làm việc cần có mục đích
Quá rõ ràng, làm bất cứ công việc gì dù nhỏ hay lớn đều cần phải có mục đích thì
mới có thể hoàn thành. Tin tưởng vào mục đích của bản thân sẽ giúp bạn tìm thấy đam
mê trong công việc. Qua đó, cũng sẽ cảm thấy có động lực và tích cực hơn. Nếu phải
mất nhiều thời gian hơn để đạt được mục đích thì cũng sẽ không bị nản lòng và từ bỏ
giữa chừng.
Những người thành công thường bị ám ảnh bởi mục đích của họ. Họ luôn ghi nhớ
mục đích và trách nhiệm của bản thân khi làm bất cứ việc gì. Câu hỏi họ tự hỏi bản thân
không phải là "làm thế nào để cân bằng cuộc sống và công việc" mà là "Tại sao tôi cần
phải cân bằng cuộc sống và công việc?".
Họ sẽ hỏi bản thân đang trải qua quãng thời gian bận rộn với công việc hay chỉ lơ
đãng làm bất cứ việc gì để thời gian trôi qua thật nhanh? Nếu cảm thấy buồn chán với
công việc hiện tại vì bản thân luôn nằm ở vùng an toàn thì sẽ lập tức làm điều gì đó để
kích thích sự hứng thú.
2. Có quan điểm cá nhân
Đôi khi sự cân bằng công việc và cuộc sống sẽ trở thành rào cản khiến công việc
trở nên đình trệ. Bởi vì có không ít người sử dụng nó như một cái cớ để trì hoãn công
việc hoặc không làm những việc mà họ nên làm.
Cuộc sống cần phải có những sự lựa chọn. Bạn có thể lựa chọn nỗ lực vì công việc
dù phải làm thêm giờ hoặc rời văn phòng về nhà đúng giờ với gia đình, dành thời gian
cho những đam mê khác. Có quan điểm và chính kiến riêng sẽ giúp bạn đưa ra những
quyết định đúng đắn cho công việc hoặc cuộc sống cá nhân. Không nên có thói quen bào
chữa và tìm cách đổ thừa hậu quả không làm tốt công việc vì đời sống cá nhân bận rộn,
không chăm sóc gia đình tốt vì công việc bề bộn.
Hãy đưa ra sự lựa chọn phù hợp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Thay vì đổ lỗi cho những yếu tố bên ngoài thì nên thành thật với cảm xúc của bản thân.
Lựa chọn điều khiến bạn cảm thấy vui vẻ, thoái mái và có ích cho tương lai.
3. Xác định rõ việc cần ưu tiên
Cần phải biết cái gì cần phải làm trước và cái gì có thể làm sau để sắp xếp quỹ
thời gian hợp lý, đẩy mạnh hiệu quả. Đó chính là nghệ thuật quản lý thời gian của những
người thành công cả trong công việc lẫn cuộc sống. Nghiên cứu chỉ ra rằng 50% nhân
viên bán hàng cho biết họ có thói quen kiểm tra email trước khi đi ngủ và 30% trong số
họ thừa nhận những email công việc có ảnh hưởng đến giấc ngủ và cuộc sống cá nhân
của họ.
Đó là sự lựa chọn của họ và có thể sự lựa chọn này là sai lầm khi họ không biết
phải ưu tiên giấc ngủ hay kiểm tra email. Tỷ phú Bill Gates chia sẻ ông có thói quen
kiểm tra thư điện tử vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, đó là khoảng thời gian thích
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hợp để giải quyết công việc. Thay vào đó trước khi đi ngủ, ông sẽ nghiền ngẫm một
cuốn sách giúp ông thư giãn và ngủ ngon hơn.
Ngoài ra, bạn cũng cần phải thành thật với các mối quan hệ, ưu tiên mối quan hệ
nào trước: ông chủ, đồng nghiệp, gia đình hay bạn bè? Tất nhiên, mỗi khoảng thời gian
sẽ có những sự lựa chọn và ưu tiên khác nhau nhưng đừng quên mục đích thắt chặt các
mối quan hệ cần thiết cho cuộc sống và công việc.
Một khi đã xác định được điều bản thân mong muốn thì cần phải thiết lập các ưu
tiên, làm cho chúng rõ ràng và bắt đầu thực hiện. Ví dụ, bạn muốn dừng công việc vào 6
giờ tối, hãy tắt thông báo email, ngừng bàn tán về công việc với đồng nghiệp và ra khỏi
văn phòng.
4. Cần tiến bộ
Cuộc sống phải đối mặt với những khó khăn, phía trước có thể xuất hiện một bức
tường chắn ngang khiến bạn cảm thấy bị mất tinh thần, mệt mỏi với những điều đang
làm. Bạn sẽ cảm thấy lười biếng và thất vọng. Nhưng nếu từ bỏ, bạn sẽ không bao giờ
làm được bất kì điều gì có ý nghĩa. Cần phải có tầm nhìn và mục tiêu rõ ràng.
Đó là lý do vì sao phải nỗ lực, tiến bộ không ngừng vượt qua những khó khăn, thử
thách. Nếu cảm thấy mất tinh thần, hãy tự hỏi bản thân đang làm việc gì, mục đích là
gì? Quan trọng hơn, đó phải là điều thật sự bạn muốn đạt được.
Thiết lập các mục tiêu quan trọng sẽ đảm bảo bạn luôn làm việc theo tiến trình để
đạt được mục tiêu cuối cùng. Chỉ cần có sự tiến bộ dù là nhỏ nhất cũng sẽ giúp bạn cảm
giác có được thành tựu. Hãy ghi nhớ những cột mốc tiến bộ của bản thân, lấy chúng làm
động lực thúc đẩy sự tiến bộ. Cứ nỗ lực từng ngày, chắc chắn bạn sẽ nhận thấy bản thân
đang tiến gần đến đích thành công hơn.
Nguồn: thanhgiong.vn

BÀI
HÁT
THANH
NIÊN

Thanh niên Việt Nam Tiến Bước
Tác giả: Văn Luân

Nào bạn ơi vai sánh vai cùng nhau tiến bước
Xây đắp quê hương đẹp tươi muôn sắc hồng
Tuổi thanh xuân nguyện dâng hiến cho non sông
Tiến bước cha ông dạng danh dòng máu tiên rồng.
Tuổi trẻ ơi tay nắm tay cùng nhau đi tới
Tâm trí, sáng trong lòng mang bao khát vọng
Là thanh niên ngại chi gian khó trên đời
Chết mãi trong tim tình yêu Tổ quốc sáng ngời.
Ta mang trong tim khát vọng tuổi xuân
Những con thuyền vượt xa biển lớn
Mong sao mai đây đất mẹ Việt Nam
Thêm đẹp giàu rạng rỡ khắp năm châu.
Vẫn mãi sánh bước với trọn niềm tin
Mang cho đời niềm vui hạnh phúc
Sẽ vẫn tiến bước trên chặng đường xa
Dưới cờ Đoàn nhịp tim mãi sáng ngời

(Bài hát chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm
kỳ 2017 – 2022)
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NGHỆ
THUẬT
SỐNG

8 mẹo cân bằng cảm xúc

Hãy sống vì hôm nay
Hãy tự đặt cho mình một ràng buộc. Đừng để những thành công,
thất bại trong quá khứ hay khó khăn trong tương lai ảnh hưởng tới trạng thái hiện tại.
Đừng để ý những điều nhỏ nhặt
Những điều nhỏ nhặt là những thứ không có nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của
bạn so với những điều quan trọng khác. Nếu bạn quá chú ý đến tiểu tiết, bạn sẽ mất đi
một cái nhìn toàn diện. Hãy giữ cái nhìn tổng quan, nó sẽ giúp bạn kiểm soát những thứ
còn lại.
Chấp nhận những điều hiển nhiên
Trong cuộc sống, sẽ có những lúc tình thế không thể nào làm khác đi được, áp
dụng mẹo này sẽ gíup bạn kiểm soát được cảm xúc bản thân. Chấp nhận những điều
hiển nhiên, đó là lựa chọn chính xác của bạn.
Quyết định xem bạn nên lo lắng bao nhiêu là vừa và không suy nghĩ vượt
qua mức này
Quyết định này thường giúp đầu óc bạn thanh thản, sau đó dễ dàng tìm ra các cách
cải thiện tình hình và tiếp tục tiến lên phía trước.
Tạo niềm vui cho người khác
Kĩ năng này giúp bạn tìm thấy động lực trong cuộc sống . Thật khó để giữ những
cảm xúc tiêu cực khi bạn đang làm điều gì đó có ý nghĩa, giúp đỡ người khác.
Biết chấp nhận sự vô ơn
Khi làm việc, bạn có thể phải phục vụ, giúp đỡ nhiều người, một cách tự nhiên, bạn
sẽ mong đợi sự biết ơn từ người khác. Nhưng sự mong đợi này thường không được đáp
ứng. Bạn nên nghĩ mình thật may mắn, khi người khác biết ơn mình, và đừng phải nản
chí nếu người khác vô ơn.
Làm việc thật hăng hái
Sự hăng hái là nguồn năng lượng giúp bạn luôn nỗ lực tiến lên phía trước và đạt
được mục đích đề ra. Việc có một cái nhìn tích cực rất hữu ích khi bạn làm việc.
Hãy làm hết sức mình
Thật khó khăn khi bị chỉ trích, đặc biệt khi điều đó ảnh hưởng đến lòng tự trọng của
bạn. Một cách để vượt qua là bạn hãy tự hỏi bản thân rằng mình đã làm điều đó hết sức
có thể chưa? Nếu câu trả lời là “Rồi”, chẳng việc gì bạn phải dằn vặt bản thân. Nếu
không, hãy dũng cảm nhận trách nhiệm, và cố gắng làm tốt hơn ở lần sau.
nghethuatsong.org

Tết
cổ truyền

5 thực phẩm không nên ăn cùng mứt
không phải ai cũng biết

Theo chuyên gia dinh dưỡng, những thực
phẩm này khi ăn cùng mứt có thể ảnh hưởng xấu
đến sức khỏe.
Mứt là món ăn đặc trưng được nhiều người
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sử dụng trong những ngày giáp tết và tết cổ truyền sắp đến. PGS.TS Nguyễn Thị Lâm,
nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, vẫn có những thực phẩm
không nên ăn kèm với mứt.
Bánh chưng
Do đặc tính dẻo, dính nên bánh chưng cung cấp nhiều năng lượng. Chính vì vậy,
ăn bánh chưng, mứt tết chính là hai “thủ phạm” khiến chúng ta bị tăng cân, rối loạn tiêu
hóa. Tránh ăn bánh chưng và mứt vào buổi tối.
Thịt mỡ
Thịt mỡ chứa nhiều chất béo. Nếu ăn thịt mỡ trong bữa ăn sau đó ăn mứt tết
sẽ là nguyên nhân khiến nhiều người tăng cân, không kiểm soát lượng đường, lượng
mỡ trong máu.
Bạn nên thay thế bằng các loại trái cây tươi vừa giàu vitamin vừa chứa nhiều chất
xơ lành mạnh tốt cho sức khỏe. Những loại trái cây sạch và đúng vụ vào dịp Tết rất
nhiều như cam, bưởi, ổi,…

Không nên ăn bánh chưng, giò chả cùng mứt. Hình minh họa
Giò chả
Giò chả, các món ăn được chế biến từ thịt heo là cũng khiến cho bạn khó kiểm
soát được cân nặng. Ăn liên tục những món giò này trong 1 tuần cùng với mứt ăn hằng
ngày có thể khiến tăng đến 1-1,5kg.
Canh măng móng giò
Canh măng móng giò là món ăn được rất nhiều người ưa thích vào dịp Tết. Móng
giò chứa một lượng mỡ lớn, khiến cho cơ thể tăng cân nhanh chóng. Chân giò là loại thịt
có chứa nhiều lượng calo nhất trong các loại thịt. Tuy được ưa thích và bổ dưỡng nhưng
mọi người nên hạn chế ăn. Đặc biệt, trong ngày khi ăn canh măng móng giò không nên
ăn mứt.
Nước ngọt có gas
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Không chỉ riêng nước ngọt có gas hay rượu bia mà cả những loại nước đóng hộp,
đóng lon đều là nối ám ảnh cân nặng. Đặc biệt ăn mứt tết kết hợp với uống nước ngọt có
gas sẽ là thủ phạm khiến cân nặng không thể kiểm soát.
Chuyên gia cũng khuyến cáo nên thay thế mứt bằng các loại trái cây tươi vừa giàu
vitamin vừa chứa nhiều chất xơ lành mạnh tốt cho sức khỏe như cam, bưởi, ổi,… Đặc
biệt, nếu ai thích ăn mứt thì chỉ ăn có giới hạn và nên ăn mứt tết kèm theo uống trà.
Nguồn: 24h.com.vn

Món ngon ngày tết 3 miền

Bò nướng kiệu, gỏi tôm bưởi, thịt thưng là ba món đặc trưng hay được sử dụng
trong những bữa ăn ngày tết. Mời bạn tham khảo để thử trổ tài nhé.
Bò nướng kiệu

Nguyên liệu: (2 phần ăn): Thịt bò: 200g, củ kiệu: 100g, gừng ngâm chua: 50g,
đầu hành: 50g, 1/2 trái ớt sừng, một muỗng súp tương ớt, một muỗng súp dầu ăn, một
muỗng súp nước tương, một muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê tiêu.
Cách làm: Thịt bò cắt cỡ 3 ngón tay. Ớt, gừng cắt chỉ. Ướp thịt bò cùng tương ớt,
nước tương, dầu ăn, muối, tiêu. Cho củ kiệu, gừng, ớt vào giữa cuộn lại đem nướng.
Chấm thịt bò nướng kiệu bằng tương ớt hoặc tương xí muội.
Chú ý: Ngày tết hầu như gia đình nào cũng có sẵn củ kiệu. Mua thêm thêm một ít
thịt bò, cắt thành từng phần khoảng 100g trữ trong ngăn đông. Khi cần lấy hẳn một
phần ra cắt mỏng cuốn với củ kiệu và gia vị làm món ăn vừa ngon vừa nhanh gọn.
Gỏi bưởi
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Nguyên liệu (4 phần ăn): Một trái bưởi long, tôm sú: 200g, tôm khô: 50g, một ít
rau răm, một trái ớt sừng, 3 trái ớt hiểm, nước mắm ngon, một muỗng súp, đường: 2
muỗng súp, tiêu: 1/2 muỗng cà phê.
Cách làm: Bưởi long cắt mặt, lấy phần ruột để nguyên vỏ làm đồ đựng gỏi. Tách
múi bưởi tơi ra. Tôm sú luộc, lột vỏ. Tôm khô ngâm nước nóng khoảng 15 phút, vớt để
ráo, giã nhỏ, cháy trên chảo cho vàng. Rau răm cắt nhỏ, ớt sừng cắt sợi. Trộn bưởi và
các nguyên liệu trên cho đều. Đánh nước mắm và đường cho tan đều, cho tiêu vào. Rưới
nước mắm đường, tiêu vào gỏi. Cho gỏi vào vỏ bưởi đã chuẩn bị sẵn, trang trí ít rau răm
và ớt hiểm trên mặt.
Chú ý: Bưởi là trái cây luôn có mặt trong dịp lễ, tết ở mọi gia đình. Chọn trái bưởi
ngon làm gỏi nhằm tạo sự phong phú thêm cho thực đơn ngày tết, vừa ít tốn công vừa
thay đổi khầu vị vốn đã có nhiều món ăn thừa thịt, mỡ gây ngán.
Thịt heo thưng

Nguyên liệu (2 phần ăn): Thịt đùi hoặc ba chỉ: 250g, một muỗng cà phê tỏi băm,
1/2 muỗng cà phê ngũ vị hương, muối: 1/2 muỗng cà phê, đường: một muỗng súp,
nước tương: một muỗng súp
Cách làm: Thịt rửa sạch để nguyên khối ướp với các gia vị để cho thấm 1-2 giờ.
Cho 2 muỗng xúp dầu vàp chảo phi với chút tỏi. Cho thịt heo vào chiên đến lúc vàng đều
2 mặt. Sau đó cho nước vào ngập thịt nấu với ngọn lửa nhỏ cho đến khi mềm thịt, nước
cạn còn khoảng 1/3 là được. Thịt heo thưng cắt mỏng cuốn với bánh tráng rau sống
chấm nước mắm pha chua ngọt.
Chú ý: Thịt thưng là món ăn truyền thống của người miền Trung trong những
ngày tết. Sau khi nấu chín thịt nên lưu trữ thịt sao cho nước ngập đều miếng thịt. Nếu
nước thịt ít, nên trở thịt thường xuyên Như vậy thịt sẽ luôn mềm mại, không bị khô ở
phần không được ngâm trong nước.
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ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN
THÁNG 2/2018
- Tiếp tục, tuyên truyền tốt các chủ trương, đường lối, các Nghị quyết, Chỉ thị của
Đảng và các chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh; tiếp tục 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; tiếp tục tuyên truyền đậm nét
kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương (khóa X).
- Tiếp tục 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; Nghị quyết Đại hội
Đoàn toàn quốc lần thứ XI; 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...; kết quả 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 Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (Khóa XII), Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa
XII) gắn với việc tiếp tục phản ánh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)
về “Tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
cùng những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
- 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”, đặc biệt là tuyên truyền
về nội dung chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người
đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”.
- 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
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 năm 2017, nhiệm vụ trọng
tâm và các giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 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 đậm nét ý nghĩa Tết cổ truyền dân tộc; tổ chức các hoạt
động chăm lo tết cho đoàn viên thanh niên và nhất là đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn
cảnh khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng,… 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
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chữa cháy; chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, cứu nạn; 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 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 tuyên truyền và tổ chức hoạt động hưởng ứng các Ngày lễ kỷ niệm của
đất nước, dân tộc: Kỷ niệm 50 năm Ngày Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân
1968; Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Mậu
Tuất năm 2018; Tết truyền thống của dân tộc;...
- 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.
Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đoàn Bình Dương
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