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 Từ tháng 2-1955, trong bài viết “Bảo vệ tài sản công”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn 

dặn: “Các ngành giáo dục cần phải bồi dưỡng cho thanh niên thói quen tiết kiệm, bảo vệ 

của chung; chống lãng phí xa hoa, xem khinh lao động” . Như vậy, vấn đề tiết kiệm, chống 

lãng phí đối với thanh niên không chỉ là một yêu cầu cần được giáo dục mà còn phải rèn 

luyện để tạo thành thói quen trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Trên thực tế, có rất 

nhiều thanh niên thực hiện tốt lời Bác dạy về tiết kiệm, chống lãng phí, nhưng vẫn còn 

những thanh niên thực hiện chưa tốt, đang còn lãng phí thời gian, sức khỏe, tài năng… Gần 

đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 217/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 02 năm 2018 

về việc ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2018, càng cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết 

kiệm, chống lãng phí.  

 Thanh niên là một lực lượng năng động, sáng tạo, giàu nghị lực, có lý tưởng cao đẹp, 

có thể đảm đương và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khó khăn, nặng nề nhất khi cách mạng 

giao phó. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một 

phần lớn là do các thanh niên” và “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân 

tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được 

hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em” . Do vậy, thanh niên 

càng phải là lực lượng đi tiên phong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí trong tình hình hiện nay, thanh niên cần tập trung vào một số 

vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa thiết thực sau đây: 

 1. Tích cực học tập tư tưởng và tấm gương mẫu mực của Người về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí.  

 Có thể nói, hiện nay thanh niên là lực lượng có vai trò cực kỳ quan trọng mang ý 

nghĩa chiến lược, lâu dài trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. Bởi vì kết quả học tập và làm theo Bác của thanh niên có tác động to lớn đến tương 

lai đất nước và ảnh hưởng sâu rộng đến các thế hệ tiếp theo. Thanh niên cần được trang bị 

thế giới quan duy vật, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa và phương pháp luận biện 
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chứng, nhận thức đúng về vai trò của mình để có tư tưởng, hành động cách mạng tiến 

công, từng bước hình thành, hoàn thiện và phát triển toàn diện nhân cách con người mới 

xã hội chủ nghĩa. 

 Vì vậy, thanh niên không chỉ tìm hiểu những bài viết, bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh về tiết kiệm, chống lãng phí mà cần sưu tầm, ghi nhớ những câu chuyện cảm 

động, mẫu mực về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác và sinh hoạt đời 

thường của Người.  

 Từ những vấn đề lý thuyết và tấm gương thực tế sinh động của Hồ Chí Minh để thanh 

niên tự soi mình, sửa mình và rèn luyện, tạo được thói quen cho bản thân làm theo lời Bác 

dạy, phấn đấu trở thành tấm gương sáng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để cho 

người khác học theo, làm theo, làm gương sáng dìu dắt thiếu niên nhi đồng, tức là dìu dắt 

tương lai của dân tộc. Như Người từng viết: “thanh niên nói chung phải gương mẫu trong sản 

xuất, trong học tập, trong việc giữ vững kỷ luật và cải thiện đời sống của công nhân”. 

 2. Chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý chí quyết tâm thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí trong thanh thiếu nhi. 

 Thanh niên không chỉ có nhiệm vụ tích cực học tập và làm theo Bác về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí, mà cần phải tích cực tuyên truyền nhằm làm cho nhiều người 

trong xã hội, trước hết là những người xung quanh mình có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về 

vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích to lớn  của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

cũng như tác hại của lãng phí đối với bản thân, gia đình và toàn xã hội. Qua đó, góp phần 

thúc đẩy mọi người tích cực hơn trong học tập và làm theo Bác.  

 Thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, là lực lượng kế thừa và tiếp bước các 

thế hệ đi trước để thúc đẩy xã hội phát triển, đồng thời là lực lượng dìu dắt thiếu niên, nhi 

đồng. Trong mọi công việc, thanh niên luôn thi đua thực hiện khẩu hiệu: ““Đâu cần thanh 

niên có, việc gì khó thanh niên làm”, “gian khổ thì đi trước, hưởng thụ sau mọi người” . Bởi 

vậy, mọi việc làm, hành động của thanh niên đều có tác động lớn đến tình hình đất nước, 

tạo ảnh hưởng rộng trong xã hội. Mỗi khi thanh niên tích cực thực hành tiết kiệm, đồng 

thời tuyên truyền tinh thần đó cho xã hội, đặc biệt là đối với tầng lớp thiếu nhiên nhi đồng, 

càng có ý nghĩa lớn lao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. 

 Thanh niên cần tập trung tuyên truyền học tập tấm gương Hồ Chí Minh trong thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua những mẩu chuyện, những lời dạy của Người. 

 Chú ý phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình thanh thiếu nhi hoặc 

các cơ sở Đoàn, Hội, Đội có những ý tưởng, sáng kiến, cách làm hiệu quả trong thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí. Muốn việc làm đó có hiệu quả, thanh niên cần tổ chức tuyên 

truyền thường xuyên, liên tục thông qua nhiều hình thức như: các buổi sinh hoạt chính 

thức hoặc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, các buổi dã ngoại, hoạt động vui chơi giải trí, sử 

dụng bản tin, sổ tay chi đoàn. Tổ chức giao lưu, giới thiệu, tuyên dương các gương sáng 

điển hình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cấp bộ đoàn chủ động xây dựng hệ 

thống mẫu băng rôn, áp phích, tranh ảnh, đồ họa thông tin, đoạn phim ngắn… và phối hợp 

với các đơn vị liên quan để tuyên truyền, cổ động trực quan cho đoàn viên, thanh thiếu nhi 

nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
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 Từ đó, tạo sức lan tỏa rộng khắp, tạo nên một hệ thống gồm nhiều tấm gương điển 

hình thanh thiếu niên về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cống hiến tích cực cho xã 

hội, đất nước và gia đình.  

 3. Tích cực rèn luyện các phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính”, tạo lập các 

phong trào thi đua sôi nổi thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thanh niên. 

 “Cần, kiệm, liêm, chính”, vốn dĩ là nền tảng của đời sống mới, là phẩm chất trung 

tâm của đạo đức cách mạng trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Cần, kiệm, liêm, chính là 

bốn đức tính của con người, như trời có bốn mùa, đất có bốn phương. Người đã dạy: “Trời 

có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có 

bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa thì không thành trời. Thiếu một phương 

thì không thành đất. Thiếu một đức, thì không thành người” . Đối với mỗi cá nhân, kiệm là 

một trong chuỗi phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính”. Có kiệm thì mới có liêm, có liêm thì 

mới có chính. Kiệm là tiền đề, điều kiện để con người vươn tới liêm và chính. Đối với cả dân 

tộc, tiết kiệm là sức mạnh mềm - sức mạnh của văn hóa và đạo đức. Do đó, thanh niên 

muốn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cần phải đặt nó trong chuỗi các phẩm chất mới 

tạo nên tính hiệu quả thiết thực, trọn vẹn. 

 Thanh niên cần tích cực tham gia các phong trào của Đoàn, Hội, các hoạt động xã 

hội, xung kích, tình nguyện, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay trong từng hành 

động, việc làm cụ thể, “tuy việc nhỏ nhưng ý nghĩa lớn”. Để mỗi thanh niên tích cực tham 

gia thực hiện có hiệu quả hoạt động của Đoàn, Hội, Đội cần phát động các phong trào thi 

đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với những chỉ tiêu cụ thể, thiết thực. Coi đây là nội 

dung quan trọng trong chương trình hành động của thanh niên và lấy kết quả đó làm một 

tiêu chí đánh giá, xếp loại, khen thưởng đoàn viên hằng năm. 

 Cá nhân thanh niên cần tích cực tham gia các phong trào thi đua lớn. Vận động các 

cơ sở đoàn, đoàn viên thanh niên trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp đi đầu thực 

hành tiết kiệm, làm gương cho đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia. Thực hiện chi tiêu 

tiết kiệm văn phòng phẩm, vật dụng văn phòng, chi phí điện, nước, đèn, quạt, máy lạnh, 

điện thoại… Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, lưu trữ văn bản, tài 

liệu, thông tin liên lạc, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước tiết kiệm, chi đúng thực tế. Chủ 

động tiết kiệm chi phí trong tổ chức hoạt động, thực hiện phương châm tổ chức hoạt động 

theo hướng tận dụng tối đa các nguồn lực, không xa hoa, lãng phí nhưng vẫn đạt hiệu quả. 

Tích cực thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ưu tiên 

hàng đầu sử dụng các sản phẩm sản xuất trong nước, không đua đòi, xa hoa lãng phí. Các 

cơ sở đoàn mạnh dạn đăng kí thực hiện thí điểm cuộc vận động, thi đua trong đoàn viên, 

thanh niên ý thức đi làm, đi học, hội họp, sinh hoạt đúng giờ; rèn luyện tác phong công 

nghiệp, dùng thời gian rỗi vào việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, giảm thời gian 

“tán gẫu” trên mạng xã hội. 

 4. Gắn nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị, công việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ 

chức Đoàn, Hội. 

 Tùy theo vị trí công việc, sinh hoạt trong tổ chức, cơ quan, đon vị cụ thể mà mỗi 

thanh niên cần có trách nhiệm, việc làm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho phù 
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hợp. Nhưng nhất thiết phải luôn đề cao ý thức bảo vệ của công, coi trọng lao động, có ý 

thức công cộng tốt, gương mẫu trong cơ quan, đơn vị, địa phương, chi đoàn, chi hội...  

 Đối với thanh niên là học sinh, sinh viên, học tập kiến thức, tích cực tu dưỡng đạo 

đức, rèn luyện sức khỏe, có lối sống lành mạnh, không vướng vào tệ nạn xã hội… chính là 

một cách thực hành thức tiết kiệm, chống lãng phí thiết thực cho bản thân, gia đình và xã 

hội… Bên cạnh đó, cần có việc làm thiết thực gắn với mỗi ngày đến trường như: tiết kiệm 

thời gian, tiết kiệm điện, nước cho nhà trường, không viết vẽ bậy trên bàn ghế, trên tường, 

không xả rác bừa bãi trong lớp học, không bẻ gãy cây xanh, dẫm đạp lên cỏ cây trong 

khuôn viên của nhà trường…  

 Đối với thanh niên công chức, viên chức, việc thực hiện tốt chuyên môn theo chức 

trách là nhiệm vụ chủ yếu, cần phải đi đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cần 

đổi mới phương pháp công tác, đổi mới lề lối làm việc, hội họp gắn với yêu cầu nâng cao 

chất lượng công việc; dùng thời gian rỗi để tham gia hoạt động có ích, tận dụng tối đa. thời 

gian vào việc có ích. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cơ quan, đơn vị bằng những 

việc làm thiết thực như: không đi muộn về sớm; hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tiến độ; tiết 

kiệm giấy mực cho cơ quan; sử dụng điện nước một cách hợp lý… Thực hiện chi tiêu, kiểm 

tra sổ sách rõ ràng, tránh tổ chức hoạt động lãng phí, không hiệu quả. 

 Đối với thanh niên lực lượng vũ trang, biết quý trọng giữ gìn quân trang, quân dụng 

và chiến lợi phẩm; tích cực rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm bảo vệ biên cương, Tổ quốc, 

giúp đỡ nhân dân, đồng bào nơi đóng quân… 

 Đối với thanh niên nông thôn cần chăm chỉ làm việc, không bỏ hoang ruộng đất, hạn 

chế các hoạt động đàn đúm, rượu chè, đình đám, tích cực thực hiện và vận động người 

thân thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới, giảm bớt hủ tục ở địa phương; tranh thủ thời 

gian rãnh rỗi sau thời điểm mùa vụ để tìm kiếm thêm việc làm tăng thu nhập, hoặc học tập 

nâng cao kiến thức, kỹ năng lao động sản xuất; tích cực sáng tạo trong lao động, sản xuất 

để ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động nông nghiệp…  

 Đối với thanh niên công nhân cần có ý thức tiết kiệm thời gian, nguyên vật liệu cho 

nhà máy, xí nghiệp nơi mình làm việc, có nhiều việc làm hữu ích cho doanh nghiệp. Thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí cho công ty, xí nghiệp bằng những việc làm thiết thực như: 

thực hiện tốt nội quy, hoàn thành công việc đảm bảo tiến độ, không bỏ việc tùy tiện, bảo 

vệ tài sản máy móc công xưởng; thường xuyên cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, năng 

suất lao động… 

 Đối với doanh nhân trẻ, cùng với việc học tập kiến thức trên lĩnh vực kinh doanh, tài 

chính, ngân hành, luật kinh tế, kinh tế quốc tế… là những đòi hỏi để khởi nghiệp và xây 

dựng thành công doanh nghiệp thì cũng cần có kế hoạch giáo dục cho thanh niên trong 

công ty thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, coi tiết kiệm cho công ty cũng là tiết kiện của 

bản thân và xã hội.  

 5. Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, có kế hoạch, sử dụng thời gian 

hợp lý, nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi sinh hoạt cá 

nhân và ở nơi công cộng 

 Thanh niên biết cách lập kế hoạch làm việc một cách khoa học, có tính chủ động, 

sáng tạo cũng là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đó chính là cách tiếp cận vấn đề một 

cách khoa học, gắn với yêu cầu của thực tiễn và điều kiện lịch sử. Độc lập thì không lệ 
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thuộc, không bắt chước, không theo đuôi. Tự chủ là chủ động suy nghĩ và làm chủ suy nghĩ 

của mình, tự chịu trách nhiệm trước dân, trước nước, biết làm chủ bản thân và công việc, 

sẵn sang từ bỏ những gì mà thực tiễn kiểm nghiệm là sai hoặc là những cái cũ mà nay 

không còn phù hợp nữa để tiến tới đề xuất cái mới đáp ứng được thực tiễn cuộc sống đang 

đặt ra.  

 Trong công việc và cuộc sống hằng ngày, cần có kế hoạch cụ thể, tránh tùy tiện 

“đến đâu tính đó”, từ bỏ lối suy nghĩ “được chăng hay chớ”, “đến hẹn lại lên”; biết phân bổ 

thời gian, công sức, tiền bạc hợp lý cho từng công việc; xác định được nhiệm vụ cơ bản, 

trọng tâm của mình ở từng giai đoạn, thời điểm, cương vị công tác để đầu tư thời gian, 

công sức phù hợp, đem lại kết quả tốt. Trong trình bày, diễn đạt cần tiết kiệm lời, nói và 

viết ngắn gọn nhưng thông tin nhiều, nói đi đôi với làm, tốt nhất là nói ít làm nhiều. Người 

dạy: “Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết. Khi không có gì cần nói, không có gì cần 

viết, chớ nói, chớ viết càn” . “Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ 

viết. Trước khi nói, phải nghĩ cho chín, phải sắp đặt cẩn thận. Phải nhớ câu tục ngữ: Chó ba 

quanh mới nằm. Người ba năm mới nói”. 

 Cần tránh lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết như quá đà chơi điện tử, 

nói chuyện phiếm trêm zalo, facebook, mà tập trung thời gian cho công việc học tập, 

nghiên cứu, chuyên môn nghiệp vu, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống… Hiện nay, một bộ 

phận thanh niên chưa quan tâm đúng mức việc chăm lo bảo vệ sức khỏe, đang lãng phí trí 

tuệ, chưa cống hiến xứng đáng cho xã hội. Tránh quán sá, rượu bia la đà, thức thâu đêm 

cho những việc không cần thiết, lười lao động, lười thể dục thể thao. Có nhiều thanh niên 

mua sắm vật dụng, phương tiện cá nhân đắt tiền quá khả năng tài chính của bản thân. 

Phung phí, đầu tư tiền bạc, công sức không cần thiết vào một số việc làm vô bổ, thiếu thiết 

thực, trong khi đang cần đầu tư cho việc học tập, nghiên cứu chuyên môn, lập nghiệp. 

 Thanh niên nên thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, chi tiêu hàng ngày, ưu tiên sử 

dụng các phương tiện công cộng nhằm góp phần giảm thiểu chi phí; có ý thức tái sử dụng 

các nguyên vật liệu, hạn chế chất thải ra làm ô nhiễm môi trường. Tích cực xây dựng môi 

trường xanh, sạch, đẹp, có hành động tích cực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trong 

giai đoạn hiện nay. 

 Đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

quốc tế, xây dựng nền tảng để sớm cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện 

đại, trong đó đang triển khai nhiều chương trình, dự án xây dựng và phát triển vùng biên 

giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa nhằm sớm rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu nghèo 

giữa thành thị và nông thôn, miền xuôi và miền ngược, đồng bằng và vùng núi… nên đang 

rất cần huy động sức mạnh xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tiết kiệm ở thanh niên. Do 

vậy, việc thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 

với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí càng có ý nghĩa thiết thực. Đó cũng là một mục 

tiêu phấn đấu để thanh niên thi đua cống hiến, rèn luyện, thử thách, hoàn thành bất cứ 

nhiệm vụ gì mà Đảng và nhân dân giao phó./. 

Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn 
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ĐỊA CHỈ ĐỎ TẠI BÌNH DƯƠNG 

 

 

 

 MỘ CỔ TRẦN THƯỢNG XUYÊN 

 Di tích lịch sử. 

 Xếp hạng cấp Tỉnh ngày 04/07/2005. 

 Diện tích 617,7 m2. 

 Đ/c: Ấp 2, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên.  

 

 
  

 Trần Thượng Xuyên (Trần Thắng Tài) 1655 - 1725, người huyện Ngô Xuyên, phủ Cao 

Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ông là Tổng binh 3 châu Cao, Lôi, Liêm dưới triều 

Nhà Minh. Năm 1649, khi Nhà Minh sụp đổ, Nhà Thanh lên thay, nhiều trung thần Nhà 

Minh không thuần phục đòi “Phản Thanh phục Minh” nhưng không thành nên Trần Thượng 

Xuyên đã đem hơn 3.000 quân, cùng gia quyến sử dụng trên 50 chiếc thuyền đến nước ta 

yết kiến Chúa Nguyễn xin làm dân Đại Việt. Năm 1679, được sự cho phép của Chúa 

Nguyễn Phúc Tần, đoàn người gồm Trần Thượng Xuyên, Trần An Bình, Dương Ngạn Địch và 

Hoàng Tấn dẫn đầu vào khai khẩn vùng Đông Phố khi ấy còn rất hoang sơ. Sau đó nhóm 

Dương Ngạn Địch và Hoàng Tấn đến định cư ở Mỹ Tho (Định Tường), còn Trần Thượng 

Xuyên và Trần An Bình dừng chân ở đất Bàn Lân (Biên Hoà). Tại đây, ông đã mở mang phố 

xá, nông nghiệp, trao đổi hàng hoá. Thời kỳ này giao thông chủ yếu là đường thủy nên ông 

đã chọn Cù Lao Phố để thích ứng cho trồng trọt cũng như giao thông thuận tiện việc 

thuyền bè qua lại. Chính vì vậy mà Cù Lao Phố đã sớm trở thành một đô thị sung túc và 

xem như “thương cảng” nổi tiếng phía Nam lúc bấy giờ. 

 Trần Thượng Xuyên, người đã có công khai phá vùng đất Nam bộ, đánh đuổi ngoại 

xâm, giữ vững và mở mang bờ cõi Đại Việt. Để khắc ghi công trạng và sự cống hiến lớn lao 
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ấy của ông, các Chúa Nguyễn đã ban tặng đặc ân “Nguyễn Vi Vương, Trần Vi Tướng, Đại 

Đại Công Thần Bất Tuyệt”, tạm dịch là: Họ Nguyễn làm Vua, họ Trần làm Tướng, công 

khanh đời đời không dứt. Đối với nhân dân, để tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn người đã có 

công khai phá, mở mang đất Đồng Nai, đã lập đền thờ Trần Thượng Xuyên ở xã Tân An, 

Dinh Phiên Trấn, thôn Tân Lân. 

 Tổng thể di tích gồm có 3 ngôi mộ. Trong đó ngôi mộ lớn nằm ở gần chính giữa được 

xác định là mộ Trần Thượng Xuyên với chiều dài 3,1m, chiều ngang 2,7m. Phía trước là 

khoảng sân rộng 2,2m, dài 3,3m và một tấm bia đá cao 0,45m và rộng 1,40m có khắc chữ 

Hán nhưng đã bị mờ nhòe theo thời gian nên những dòng chữ trên bia không còn đọc được. 

Ngôi mộ được xây bằng đá ong và đã bị hư hại khá nhiều. Hiện tại đã được sửa chữa lại 

bằng xi măng và đá xanh để bảo quản. Khu mộ cổ Trần Thượng Xuyên hiện nay được bảo 

quản một cách khá chu đáo. Được sự quan tâm, bảo vệ của chính quyền địa phương và 

Ban quý tế Đình Tân Lân (Biên Hoà - Đồng Nai) nơi hiện đang thờ Trần Thượng Xuyên. Khu 

mộ cổ hiện đã được xây tường rào bao quanh, chỉnh trang cổng mới, làm lại bia phía trước 

bằng đá hoa cương, đồng thời nơi đây còn xây dựng một ngôi nhà trong khu vực chính để 

nhân dân tiện việc thăm viếng, tham quan khu mộ cổ của một danh tướng từng có công 

với giang sơn Đại Việt. 

 

 

  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). 

 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 



10 
 

 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 

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.  

 

 

 

 

 

 

 01-8-1976: Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo 

 19-8-1945: Cách mạng tháng Tám, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 

 19-8-1945: Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam 

 20-8-1888: Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 

---------------------- 

 

Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (01/8) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, 

văn hoá sâu sắc 

 

 Ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta 

dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu 

một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng. 

 Lịch sử Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình ra đi 

tìm con đường cứu nước và truyền bá con đường cứu nước đó vào Việt Nam của Lãnh tụ 

Nguyễn Ái Quốc. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành 

đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng cứu nước của 

các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc 

đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, mà sự kiện có ý nghĩa quyết định chính là khi Người đọc 

được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của 

Lênin đăng toàn văn trên báo Nhân đạo ngày 16 và 17-7-1920. Từ đó, Người ra sức truyền 

bá con đường cứu nước vào Việt Nam. Công tác tuyên truyền được Nguyễn Ái Quốc và các 

chiến sĩ cách mạng tiền bối trực tiếp tiến hành bằng các hình thức in ấn, xuất bản, phát 

hành tài liệu, sách, báo, truyền đơn, tổ chức lớp huấn luyện cán bộ…  Đồng thời, các tổ 
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chức cách mạng tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã lập ra những bộ phận 

chuyên phụ trách công tác tuyên truyền như Ban Huấn luyện, Bộ Tuyên truyền…. 

 Những hoạt động đó đã góp phần tích cực tiến tới sự kiện trọng đại trong lịch sử dân 

tộc: thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930. Sau Hội nghị thành lập Đảng, 

nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng ta là tuyên truyền những văn kiện của Hội nghị 

thành lập Đảng, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, 

ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Xuất phát từ yêu cầu đó, Đảng đã thành 

lập Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng. Ban Cổ động và tuyên truyền đã tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, nông dân mít tinh, biểu tình chống khủng 

bố, đòi độc lập dân tộc, dân chủ. Đặc biệt, vào ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên 

truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế 

đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-Viết, ủng hộ 

phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc 

đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu giữ cho 

đến nay đề rõ“Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Tài 

liệu này khi vừa được phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có 

sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến 

tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Kể từ ngày 

1 tháng 8 đến tháng 10 năm 1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu 

tình của nhân dân ta. 

 Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân 

dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, 

đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng. 

 Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ 

Chính trị Trung ương Đảng (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày 

Truyền thống công tác tư tưởng – văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng – 

Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung 

ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày 

truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng. 

 Như vậy, Ngày 1-8-1930 được coi là Ngày thành lập, hoặc Ngày truyền thống Ngành 

Tuyên giáo của Đảng. Nhưng trên thực tế, công tác tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập 

Đảng, từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá con đường cứu nước vào 

Việt Nam. 

 Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1-8) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn 

hoá sâu sắc. Đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững 

mạnh của lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng – lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong 

hoạt động lãnh đạo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng 

trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng. 

Trải qua lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên 

giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù 

hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn 

cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công 

tác lãnh đạo của Đảng. 
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 Đây là dịp để cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác 

tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh 

vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Công tác tuyên giáo bao gồm 

các lĩnh vực: lý luận chính trị, tư tưởng, văn hoá, khoa học, giáo dục… nó tác động đến tư 

tưởng, trí tuệ, tình cảm của con người một cách tinh tế, nhạy bén, đòi hỏi phải không 

ngừng tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng với những yêu cầu ngày càng cao mới đáp 

ứng được đòi hỏi của thực tiễn. 

 Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại và phát huy truyền 

thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Qua đó, góp phần 

củng cố, giữ vững trận địa tuyên giáo của Đảng, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư 

tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và nhân dân. Đây cũng là 

dịp các cấp uỷ đảng tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; cơ quan 

quản lý nhà nước các cấp tăng cường mối quan hệ, phối hợp công tác với ban tuyên giáo 

các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

 Thông qua các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo để ôn lại và 

phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Tuyên giáo, củng cố và tăng cường niềm tin vào 

mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng, bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng 

góp to lớn của Ngành Tuyên giáo và cuộc chiến đấu vinh quang của các thế hệ đi trước. 

Đây cũng là dịp để cán bộ ngành tuyên giáo và đông đảo cán bộ, chiến sĩ hoạt động trên 

các lĩnh vực tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội 

nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.  

Nguồn: tuyengiao.vn 

 

Ngày 19/08/1945: Cách mạng tháng Tám, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 

 

 Đầu năm 1945, quân đội Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi trên chiến trường Châu Âu, 

giải phóng hàng loạt nước và tiến thẳng vào sào huyệt của phát xít Đức ở Béclin. Ngày 

8/5/1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện. Ngày 8/8/1945, Liên Xô tuyên chiến với 

phát xít Nhật, đẩy quân phiệt Nhật vào tình thế thất bại. Ngày 13/8/1945, Hội nghị toàn 

quốc của Đảng họp ở Tân Trào, nhận định thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền đã tới, 

những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi. Uỷ ban khởi nghĩa gửi quân lệnh 

số 1 cho đồng bào và cho chiến sĩ cả nước ngay trong đêm ấy.  

 Ngày 16/8/1945, đại hội họp ở Tân Trào đã thông qua “10 Chính sách lớn của Việt 

Minh”, thông qua “lệnh tổng khởi nghĩa” quyết định Quốc Kỳ nền đỏ, sao vàng, chọn bài 

tiến quân ca làm Quốc ca và bầu ra uỷ ban dân tộc giải phóng Trung Ương, tức chính phủ 

lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi: “Giờ 

quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn thể đồng bào ta hãy đứng dậy đem sức 

ta mà giải phóng cho ta”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 20 triệu nhân dân ta từ Bắc đến 

Nam đã tiến hành cuốc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám thành công. 

 Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ 14/8, một ngày sau khi Hội nghị toàn quốc của Đảng khai 

mạc. Từ ngày 14 đến 18, tổng khởi nghĩa giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng miền 
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Bắc, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và các thị xã Bắc Giang, Hải Phòng, Hà 

Tĩnh, Hội An. 

 Ngày 17/8, ở Hà Nội, tổng hội viên chức chính quyền bù nhìn tổ chức một cuộc mittinh 

lớn tại Quảng trường nhà hát thành phố, có hàng vạn người tham gia để ủng hộ chính phủ 

bù nhìn Trần Trọng Kim. Trong mittinh này, dưới sự lãnh đạo của xứ Uỷ Bắc Kỳ và thành Uỷ 

Hà Nội, quần chúng cách mạng đã giương cao lá cờ đỏ sao vàng, chiếm lấy diễn đàn cuộc 

mittinh, cán bộ Việt Minh đã diễn thuyết báo tin cho đồng bào biết quân phiệt Nhật đã đầu 

hàng và giới thiệu chủ trương đường lối cứu nước của Việt Minh, kêu gọi nhân dân đánh đổ 

chính quyền bù nhìn thân Nhật. Cuộc mittinh đã tiến thành cuộc biểu tình, tuần hành thị uy, 

bắt đầu từ quảng trường nhà hát thành phố và lan khắp nơi trên phố phường Hà Nội. Cả Hà 

Nội tưng bừng khí thế sục sôi khởi nghĩa. 

 Ngụy quyền cực kỳ bối rối hoang mang, chúng dựng lên cái gọi là “Uỷ ban chính trị” đề 

nghị với Việt Minh: “Đằng nào các ông cũng thắng, nhưng để điều đình với Đồng Minh sẽ vào 

Đông Dương giải giáp quân Nhật, đề nghị vùng nông thôn cách thành phố 15km là thuộc 

quyền các ông, còn thành phố cần có nhân sĩ, trí thức đứng ra giao dịch với Đồng Minh”. 

 Đại biểu Việt Minh đã trả lời dứt khoát, “giao dịch với Đồng Minh lúc này, ngoài Việt 

Minh không ai có thể có lực lượng và danh nghĩa cả”. 

 Sáng ngày 19/8, theo lời kêu gọi của Việt Minh, cả Hà Nội vùng dậy dưới rừng cờ đỏ 

sao vàng xuống đường tiến thẳng về trung tâm Nhà hát thành phố để dự mittinh. Họ vừa 

đi vừa hô khẩu hiệu: 

* Đả đảo chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim. 

* Thành lập chính phủ dân chủ cộng hòa Việt Nam. 

* Anh em binh lính hãy mang súng gia nhập hàng ngũ chiến đấu bên cạnh Việt Minh. 

* Việt Nam hoàn toàn độc lập. 

 Cuộc mittinh diễn ra vào ngày 19/8/1945. Sau loạt súng chào cờ và bài Tiến Quân 

Ca, đại biểu uỷ ban quân sự cách mạng đọc lời hiệu triệu của Việt Minh. Cuộc mittinh trở 

thành cuộc biểu tình vũ trang tiến vào chiếm phủ khâm sứ, trại lính bảo an và các cơ sở 

của chính phủ bù nhìn. Từ Hà Nội, làn sóng cách mạng toả đi khắp nơi, cả nước vùng dậy 

đấu tranh giành chính quyền và liên tiếp giành thắng lợi. Cách mạng tháng tám là sự kiện 

vĩ đại trong lich sự dân tộc, đánh dấu bước tiến nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. Đây là 

lần đầu tiên giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền trong cả 

nước, lần đầu tiên chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam ra đời. 

Nguồn: lichsuvietnam.vn 

 

Ngày 19/8/1945: Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam 

 

 Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Trong cao trào cách mạng 1930-1931, 

Đảng đã tổ chức “Đội tự vệ đỏ” để bảo vệ chính quyền Xô-viết, chống địch khủng bố, trấn 

áp bọn phản cách mạng và giữ gìn an ninh trật tự. Từ đó trở đi, tổ chức “Đội tự vệ” đã xuất 

hiện trong các cuộc đấu tranh của quần chúng, các “Đội tự vệ” , “Đội danh dự trừ gian” , 

“Đội trinh sát”, “Đội hộ lương diệt ác” ở khu giải phóng trước ngày Tổng khởi nghĩa là 

những tổ chức tiền thân của Công an nhân dân Việt Nam. 
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 Ngày 19/8/1945, cuộc khởi nghĩa thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội, chính quyền thực dân 

phong kiến bị đập tan, lực lượng an ninh cách mạng cùng các lực lượng khởi nghĩa khác chiếm 

lĩnh các trụ sở chính quyền cũ, bảo vệ cuộc khởi nghĩa thắng lợi. 

 Ngày 19/8/1945 được lấy làm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam. 

 Đêm 13/7/1946, lực lượng CAND Thủ đô, được sự phối hợp của các đơn vị Vệ quốc 

đoàn, tự vệ chiến đấu, đã đập tan âm mưu phản cách mạng định lật đổ chính quyền của ta 

vào 14/7 do bọn phản động Việt quốc, Việt cách tổ chức. Các sào huyệt của chúng ở 80 

phố Quán Thánh, 162 phố Bùi Thị Xuân, 7 phố Ôn Như Hầu, ở Trúc Bạch, Ngũ Xã bị phá 

tan, nhiều tên phản động bị tóm gọn, tội ác của chúng bị phơi trần. 

 Bước vào cuộc kháng chiến lâu dài gian khổ, Công an đã kịp thời chuyển hướng tổ 

chức và hoạt động. Trước tiên là đảm bảo an toàn việc di chuyển toàn bộ các cơ quan 

chính quyền, đoàn thể và tản cư nhân dân ra khỏi vùng có chiến sự; bảo vệ việc vận 

chuyển tài liệu, kho tàng, tài sản nhà nước; xây dựng và bảo vệ căn cứ địa kháng chiến; có 

kế hoạch chiến đấu ngay trong vùng địch chiếm đóng và đối phó với âm mưu của chúng 

đánh ra vùng tự do. 

 Tháng 3/1948, trong thư gửi Công an khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: 

 Tư cách người công an cách mệnh là: 

 Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. 

 Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ. 

 Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. 

 Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. 

 Đối với công việc, phải tận tụy. 

 Đối với địch, phải kiên quyết, khôn khéo. 

 Từ đó trở đi, cán bộ chiến sĩ công an đều ra sức rèn luyện và phấn đấu theo 6 điều 

Bác Hồ dạy. 

 Các lực lượng công an đã hoạt động khôn khéo, mưu trí, dũng cảm chiến đấu với 

bọn phòng nhì Pháp, đi sâu vào lòng địch, phá vỡ những âm mưu tình báo gián điệp của 

chúng, giữ vững an ninh trật tự vùng có chính quyền nhân dân, phục vụ các chiến dịch, 

góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Pháp giành thắng lợi. Nhiều tấm gương hy sinh oanh 

liệt như Bửu Đóa ở Khánh Hòa, Bùi Thị Cúc ở Hưng Yên, Võ Thị Sáu ở Bà Rịa v.v… làm rạng 

rỡ Công an nhân dân Việt Nam và dân tộc ta. 

 Trong công cuộc bảo vệ miền Bắc và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân 

tộc, cùng với các lực lượng khác, công an đã tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh tụ, bảo 

vệ chính quyền, tính mạng và tài sản của nhân dân. Phong trào bảo vệ trị an, “bảo mật 

phòng gian” phát triển mạnh mẽ đã phát hiện, tiêu diệt nhiều tổ chức gián điệp, biệt kích 

của địch cài cắm lại hoặc do Mỹ, ngụy tung ra miền Bắc nhằm phá hoại sự nghiệp cách 

mạng. Cuộc đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội có kết quả. 

 Lực lượng an ninh miền Nam đấu tranh chống hoạt động tình báo, gián điệp và các 

tổ chức phản động, phục vụ sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, Tổ quốc độc lập, thống nhất, đi lên CNXH. Chủ 

nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch khác tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của 

chúng ta bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ. Cuộc vận động “Xây dựng 

lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an 



15 
 

ninh Tổ quốc” và phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đã thúc đẩy lực lượng 

công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều âm mưu gây rối, gây bạo loạn bị dập tắt. Cuộc 

đấu tranh chống tội phạm hình sự, giữ gìn trật tự an toàn xã hội từng bước có kết quả. 

 Công an nhân dân Viêt Nam tiếp tục kế thừa và phát triển mối quan hệ hợp tác quốc 

tế với lực lượng an ninh và nội vụ các nước anh em, bè bạn trên thế giới. Trong công cuộc 

đổi mới, công an nhân dân đang nỗ lực phấn đấu góp phần xứng đáng vào sự nghiệp ổn 

định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 

bằng, dân chủ, văn minh. 

 Công an nhân dân Việt Nam đã 3 lần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao 

Vàng vào các năm 1980, 1985 và 2000. 

Nguồn: lichsuvietnam.vn 

 

 

Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 30/3/1980) 

 

 Đồng chí Tôn Đức Thắng, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888 trong một gia đình nông 

dân khá giả tại Cù lao Ông Hổ, làng Mỹ Hoà Hưng, Tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên (nay 

là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). 

 Năm1906, sau khi học xong bậc sơ học ở trường tiểu học Long Xuyên, Tôn Đức 

Thắng rời quê lên Sài Gòn và đến với giai cấp công nhân đang trong quá trình hình thành. 

Truyền thống quật cường của quê hương đất nước và cuộc sống giai cấp công nhân đã sớm 

rèn luyện nhiệt tình yêu nước trong Tôn Đức Thắng. Từ đây, Tôn Đức Thắng đã hòa nhập 

trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp.  

 Tại Sài Gòn, Tôn Đức Thắng học việc và làm thợ ở nhiều nơi. Năm 1912, tổ chức 

cuộc bãi khóa của học sinh trường Cơ khí Á Châu (còn gọi là trường Bá Nghệ- nay là trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng) đòi thực hành quy chế của trường, chống đánh đập học 

sinh, phong trào này đã được công nhân Ba Son hưởng ứng. 

 Năm 1915 – 1917, học thợ máy ở trường Bá Nghệ, nhưng chưa học xong đã bị động 

viên sang Pháp làm lính thợ phục vụ chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Tôn Đức Thắng làm 

việc trên chiến hạm France, xưởng Arsenal, quân cảng Toulon. 

 Năm 1919, Tôn Đức Thắng bị điều động tới một đơn vị hải quân được lệnh tiến công 

Xêvaxtôpôn trên bờ Hắc Hải trấn áp nước Nga Xô Viết mới ra đời. Tôn Đức Thắng đã cùng 

các bạn lính thợ tham gia phản chiến bằng hành động kéo lá cờ đỏ lên cột cờ chiến hạm. 

 Năm 1920, sau cuộc binh biến, Tôn Đức Thắng bị trục xuất khỏi nước Pháp. Trở về 

Sài Gòn, Tôn Đức Thắng vận động những người có cùng chí hướng thành lập Công hội bí 

mật. Dưới sự lãnh đạo của Công hội mà đồng chí Tôn Đức Thắng là Hội Trưởng phong trào 

công nhân Sài Sòn- Chợ Lớn phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu là cuộc bãi công của công nhân 

ở Ba Son, tháng 8 năm 1925. 

 Năm 1926, đồng chí tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên- tổ chức tiền 

thân của Đảng. Năm 1927, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Thành bộ Sài Gòn- Chợ 

Lớn và Kỳ bộ Nam Kỳ. 

 Cuối năm 1929, đồng chí bị thực dân Pháp bắt trong vụ án Bac-bi-ê. Tòa án thực 

dân Pháp kết án 20 năm khổ sai, đày ra Côn Đảo. 
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 Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí trở về đất liền trong lúc 

thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Đồng chí bắt tay ngay vào cuộc chiến 

đấu mới của đồng bào Nam Bộ và nhân dân cả nước. 

 Ngày 06 tháng 01 năm 1946, trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên đồng chí được nhân 

dân Sài Gòn- Chợ Lớn bầu làm đại biểu Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

 Năm 1947, đồng chí được cử làm Tổng thanh tra của Chính phủ và quyền Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ. 

 Năm 1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái 

quốc, đồng chí được bầu làm Trưởng Ban vận động thi đua ái quốc Trung ương. 

 Năm 1950, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Xô. 

 Năm 1951, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Được 

cử làm Phó trưởng Ban Dân vận- Mặt trận Trung ương. 

 Năm 1955, được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Tháng 7, được bầu là Chủ tịch danh dự Ủy ban Bảo vệ Hòa bình thế giới của Việt Nam và được 

Đại hội Hòa bình thế giới  bầu làm Ủy viên Hòa bình thế giới. Ngày 20/9, kỳ họp thứ tư Quốc 

hội khóa I bầu làm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội. 

 Năm 1960 , tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II, đồng chí được bầu làm Phó Chủ 

tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

 Năm 1969, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, tại kỳ họp đặc biệt Quốc hội khóa 

III, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

 Năm 1976, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI- Quốc hội nước Việt Nam thống nhất, 

đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

 Cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, phong trào cộng sản và 

công nhân quốc tế, đồng chí Tôn Đức Thắng vinh dự được nhận Huân chương sao vàng- 

Huân chương cao quý của nước Việt Nam, Huân chương Lê-nin của nước Nga Xô Viết, Huân 

chương Soukhe- Bator của nước Mông Cổ và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

 Đồng chí Tôn Đức Thắng, hiến dâng cả đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc và 

cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, đồng chí là một hình ảnh trong sáng của tinh thần cách 

mạng bất khuất và đạo đức chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị, như Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã nói: “Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng: Suốt đời 

cần kiệm liêm chính, suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”. 

 Do tuổi cao, sức yếu sau một thời gian bệnh nặng Người qua đời vào ngày 

30/3/1980 tại Hà Nội, an táng tại nghĩa trang Mai Dịch. 

  

Nguồn: www.baotangtonducthang.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ  

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ THỦ DẦU MỘT LÃNH ĐẠO CUỘC KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945 – 1954) 

Chương Một 

NHỮNG NGÀY ĐẦU CỦA CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG 

(9-1945 ĐẾN 12-1946) 

 

II. CHI VIỆN CHO MẶT TRẬN SÀI GÒN - GIA ĐỊNH, TÍCH CỰC CHUẨN BỊ ĐÁNH 

ĐỊCH TẤN CÔNG VÀO THỦ DẦU MỘT 

         Trong khi chính quyền mới tại địa phương đang ra sức khắc phục những khó khăn về 

kinh tế, chính trị, quân sự sau ngày cách mạng thắng lợi thì thực dân Pháp được sự hỗ trợ 

của quân Đồng Minh, xâm lược nước ta một lần nữa. 

         Được sự hỗ trợ của quân Anh và trên 5.000 lính Nhật, đêm 22 rạng 23 tháng 9 năm 

1945, thực dân Pháp nổ súng tấn công vào các cơ quan hành chính Nam Bộ và những cứ 

điểm quan trọng trong thành phố Sài Gòn, chính thức mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược 

nước ta lần thứ hai. 

 Ý định ban đầu của Bộ Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp là nhanh chóng đánh 

chiếm Sài Gòn – Chợ Lớn làm bàn đạp, chuẩn bị và mở rộng phạm vi chiếm đóng ra các 

tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ trong thời gian ngắn, tiến hành bình định, nắm lại các vùng 

giàu tiềm năng kinh tế và từ đó đánh chiếm miền Bắc Việt Nam. 

 Quân và dân Sài Gòn – Chợ Lớn đã đánh trả quyết liệt bằng mọi vũ khí có sẵn trong 

tay, giặc bị ta cầm chân suốt một tháng ở nội thành Sài Gòn, chịu nhiều thiệt hại. 

 Trước hành động tái xâm lược của thực dân Pháp và cuộc chiến đấu anh dũng của 

quân và dân Sài Gòn – Chợ Lớn, Tỉnh ủy Thủ Dầu Một chủ trương chi viện cho mặt trận Sài 

Gòn – Chợ Lớn để góp phần ngăn chặn sự lấn chiếm của giặc, chuẩn bị sẵn sàng đánh địch 

tại chỗ. 

 Tại Mặt trận số 1 (còn  gọi là Mặt trận tiền tuyến Sài Gòn – Gia Định hay Mặt trận 

phía Đông) các đơn vị tự vệ phía Bắc và một bộ phận công nhân của các đồn điền cao su 

Dầu Tiếng, Phước Hòa… tham gia chặn đánh từng bước tấn công phá vòng vây của giặc. 

Góp sức với Mặt trận này, Ủy ban Hành chánh Kháng chiến chỉ đạo cho nhân dân, lực lượng 

tự vệ ở các quận huyện Châu Thành, Tân Uyên, Thủ Đức sẵn sàng chiến đấu, quyên góp 

thuốc men, gạo vải, lương thực gửi ủng hộ các chiến sĩ đang trực tiếp chiến đấu. 

 Tại Mặt trận số 2 (còn gọi là Mặt trận tiền tuyến phía bắc hay Mặt trận Tham Lương), 

bộ đội của ta chiến đấu rất dũng cảm. Tại Mặt trận này, đồng chí Lê Đức Anh chỉ huy một 

đoàn xe tải chở những “Đội quân áo nâu”, “Bộ phận tên ná” chi viện từ các đồn điền Lộc 

Ninh, Hớn Quản tiến về Sài Gòn, giúp kìm chân địch để các nơi khác ở Nam bộ có thêm 

thời gian chuẩn bị kháng chiến khi quân Pháp mở rộng đánh chiếm. 
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 Khi giặc Pháp từ nội ô Sài Gòn mở rộng phạm vi lấn chiếm, quân ta chặn đánh tại 

cầu Bến Phân (Hóc Môn) thì sự chi viện của Thủ Dầu Một cho mặt trận này càng trở nên 

trực tiếp và có hiệu quả hơn về nhiều mặt. 

 Tại quân Châu Thành, ta lập trạm tiếp đón lực lượng chi viện từ phía bắc tỉnh về, tổ 

chức nghỉ ngơi, bồi dưỡng quân trước khi đưa ra tiền tuyến. Trạm này đóng tại Nhà dưỡng 

lão tỉnh Thủ Dầu Một (gần ngã tư chợ Đình) do Ủy ban Kháng chiến đệ nhị phòng tuyến 

khu vực Phú Hòa phụ trách. 

 Ở phía Nam, các xã thuộc huyện Lái Thiêu nằm ven sông Sài Gòn (nổi bật là xã An 

Sơn) cũng là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến. 

         Ban Tiếp tế của tỉnh tổ chức nhiều đoàn ghe đi miền Trung, miền Tây Nam Bộ trở về 

cập bến Bình Nhan (An Sơn) đầy ắp lương thực, thực phẩm (gạo, muối, trứng vị, củ cải 

muối…) tất cả đều tạm đưa vào kho bảo quản, một phần lần lượt chuyển qua Mặt trận cầu 

Bến Phân, một phần cung cấp cho các lực lượng trong tỉnh từ phía bắc đi xuống (bộ đội 

Bến Cát, bộ đội Cao su, bộ đội Thiểu số) tạm dừng chân tại đây và đi ra chiến đấu ở  tiền 

tuyến. Các bộ phận lực lượng hoạt động tại cầu Bến Phân rút về bồi dưỡng củng cố ở đây. 

 An Sơn trở thành chiến khu đầu tiên của Thủ Dầu Một. Báo "Cảm tử", cơ quan của 

Tổng Công đoàn Nam Bộ, bố trí trên một chiếc ghe mui gồm Ban biên tập và nhà in, từ An 

Phú Đông về đóng ở An Sơn, tiếp tục làm nhiệm vụ. 

 Trường quân chính Quân khu 7 do các cán bộ Nam tiến phụ trách như Vương Anh 

Tuấn, Nguyễn Văn Diệu, Quang Phúc… ban đầu đóng ở An Phú Đông sau chuyển về An 

Sơn, rồi lại dời về xã Thuận Giao. Những tháng cuối năm 1945 đầu năm 1946, trường đào 

tạo hàng trăm học viên qua 2 khoá (khoá Hồ Chí Minh và khoá Võ Nguyên Giáp). Số cán bộ 

này được bổ sung cho các đơn vị chiến đấu các địa phương thuộc các tỉnh miền Đông và 

thành phố Sài Gòn. Đối với tỉnh nhà, có một tốp 10 học viên đưa vào đội Cảm tử do 

Nguyễn Văn Lộng (tự Chùa) phụ trách, một tốp đưa về Lái Thiêu chịu trách nhiệm xây 

dựng lại cơ sở Việt Minh và chính quyền ở 7 xã thuộc tổng Bình Chánh. Hàng chục học viên 

khác đưa về các đơn vị thuộc Chi đội 1. Đặc biệt một nữ học viên tên Lan được đưa về Sài 

Gòn hoạt động. Cô đã dũng cảm diệt tên Hiền Sĩ, một tên bồi bút việt gian chuyên viết bài 

ca tụng giặc Pháp xâm lược và xuyên tạc kháng chiến. 

 Đồng bào An Sơn đã làm hết sức mình để phục vụ các cơ quan đơn vị chiến đấu tạm 

dừng chân tại đây. Các lò đường ngưng hoạt động. Các chảo nấu đường được dùng để nấu 

cơm nuôi bộ đội. Các bà má vận động đồng bào trong các ấp ủng hộ về vật chất. Má Đặng 

Thị Phi là một nhân vật điển hình, ngày ngày đi vào các xóm, khi má về, thúng nào cũng 

đầy gạo, khô mắm, đồ hàng bông. Các bếp công cộng hoạt động rầm rộ. Chị em trung nữ, 

thanh nữ trở thành những chiến sĩ nuôi quân xuất sắc. Hơn thế nữa, nhà nhà còn tự 

nguyện thực hiện một cách nuôi quân đặc biệt: tại cửa ngõ mỗi nhà để sẵn nhiều vắt cơm, 

nhiều gói muối tiêu, khạp nước – cùng với tô, gáo tươm tất. Bộ đội, nhân viên kháng chiến 

đi ngang qua, cứ lấy dùng, khỏi phải hỏi chủ nhà. Thanh niên nam nữ được tổ chức thành 

đội tự vệ chiến đấu, lo việc bố trí canh gác, tra xét những người lạ mặt vô chiến khu, đề 

phòng bọn xấu chui vào phá hoại. Nữ tự vệ An Sơn tổ chức đến một trung đội, là một trong 

những đội dân quân nữ đầu tiên của tỉnh. 

 Cùng với các hoạt động đánh địch tại Mặt trận Sài Gòn – Chợ Lớn, công tác chuẩn bị 

đánh địch ngay trên địa phương cũng được xúc tiến mạnh mẽ. Ở tất cả các quận huyện Châu 
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Thành, Bến Cát, Tân Uyên… lực lượng tự vệ cơ sở và bộ đội địa phương tích cực tập luyện 

quân sự, chuẩn bị vũ khí, phương án sẵn sàng phục kích chiến đấu ngăn địch lấn chiếm. 

 Ở huyện Bến Cát, chính quyền địa phương đã lãnh đạo nhân dân, sắm sửa vũ khí, 

đào phá các ngã đường, đốn cây lập chướng ngại vật, bố trí các trận địa, mai phục chặn 

bước tiến của quân Pháp xâm lược. 

 Ở các huyện Tân Uyên, Lái Thiêu, nhân dân tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy 

ban Hành chánh Kháng chiến tự trang bị vũ khí, dao găm, gậy tầm vông… tăng cường tuần 

tra, canh gác tại những vị trí hiểm yếu khi địch chưa đánh tới. 

 Trong những ngày sôi động chuẩn bị trực tiếp chiến đấu và phục vụ cho tuyến trước, 

“Tuần lễ vàng” được tổ chức rầm rộ tại thị xã Thủ Dầu Một trên lầu công sở Phú Cường. 

Đồng bào, đa số là giới nữ, tấp nập lên lầu cởi dây chuyền, tháo nhẫn, lột bông tai quyên 

góp ủng hộ vào quỹ kháng chiến. Có người hiến tặng cả neo, vòng vàng, mỗi món đến 3 – 

4 chỉ. Có chị ủng hộ cả nhẫn cưới của mình trong “Tuần lễ vàng”. 

 Ở tầng trệt của công sở Phú Cường, cán bộ ta tiếp nhận hàng tấn bánh tổ từ các địa 

phương trong tỉnh được nhân dân đưa đến bằng xe ngựa, xe bò. Số bánh trên nhanh chóng 

được chuyển tiếp tế cho anh em bộ đội đang chiến đấu ở mặt trận cầu Bến Phân. 

 Phong trào quyên góp đồ đồng thau để xưởng quân giới làm vũ khí cũng được đông 

đảo đồng bào hưởng ứng. Nhà nào cũng mang đến địa điểm tiếp nhận hiến tặng rất nhiều 

các bộ lư, mâm đồng, mâm thau, nồi đồng... 

 Kết quả của“Tuần lễ vàng” và phong trào quyên góp đồng, thau, chì cho công binh 

xưởng và các phong trào yêu nước khác đã thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tin son sắt 

của nhân dân ta đối với Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 Một tháng sau Khởi nghĩa Tháng Tám, vừa thành lập chính quyền, phát triển lực 

lượng chính trị và vũ trang, xây dựng cuộc sống  mới của nhân dân, khẩn trương chuẩn bị 

kháng chiến, vừa chi viện có hiệu quả cho mặt trận Sài Gòn – Gia Định. Đảng bộ và nhân 

dân Thủ Dầu Một đã nỗ lực vượt qua bao khó khăn thử thách, giành được những thắng lợi 

có ý nghĩa quyết định. 

 Thắng lợi trên là do Đảng bộ  đã  biết vận dụng đúng đắn đường lối, chủ trương của 

Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà trực tiếp là Xứ ủy Nam Bộ, biết tập hợp mọi 

khả năng tiềm tàng của nhân dân nhất là lực lượng thanh niên, nhân sĩ yêu nước và phát 

huy truyền thống cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

 Ánh sáng của Cách mạng Tháng Tám và thành quả chiến đấu, xây dựng  trong thời 

kỳ này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm tư, tình cảm của nhân dân, nhân dân càng 

thấy rõ giá trị cuộc sống của người làm chủ đất nước. Đó là nguồn lực tinh thần quan trọng 

động viên nhân dân trong tỉnh quyết tâm đi vào cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân 

Pháp xâm lược.(...) 

 

Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Bình Dương, Phần 2 (1945-1954) 
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CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH MỚI 

 

 

 

 

 Trong tài liệu sinh hoạt chi đoàn số tháng 8/2018, chúng tôi xin gửi đến các bạn 

đoàn viên thanh niên, các tổ chức Đoàn thông tin Những chính sách quan trọng có hiệu lực 

từ tháng 7/2018, cụ thể như sau: 
 

Từ 1/7 lương hưu, trợ cấp tăng 6,92% 

 Nội dung được quy định tại Nghị định 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. 

 Cụ thể, từ ngày 1/7/2018, tăng 6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng 

của tháng 6/2018 với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân 

nhân, công an nhân dân; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp 

hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng… 

 

Tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng 

 Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức 

lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

 Theo Nghị định này, từ ngày 1/7/2018, thay cho mức 1,3 triệu đồng/tháng trước 

đây, mức lương cơ sở áp dụng đối với công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân… được 

tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng. 

 Mức lương này được dùng làm căn cứ tính mức lương trong bảng lương, phụ cấp; 

tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật, tính các khoản trích và 

chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. 

 

Giảm giá khám chữa bệnh BHYT từ 15/7 

 Từ 15/7/2018, giá khám bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) dao động từ 23.300 đồng - 

33.100 đồng, tùy hạng bệnh viện; giá siêu âm 38.000 đồng, chụp Xquang từ 44.000 - 

66.000 đồng là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá 

dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn 

áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong một số trường hợp. 

 Cũng theo Thông tư này, người bệnh vào khoa cấp cứu, có thời gian cấp cứu, điều trị 

dưới 4 giờ không phải trả tiền ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu. Trường hợp nằm trên 

băng ca, giường gấp chỉ phải trả bằng 50% tiền giường. Đặc biệt, bệnh viện bố trí nằm 

ghép 2 người/giường chỉ được bảo hiểm xã hội thanh toán 1/2 mức giá giường bệnh, nằm 

ghép 3 người thanh toán 1/3 mức giá. 

 

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp 

 Ngày 22/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý 

khu công nghiệp và khu kinh tế. 

 Theo Nghị định này, dân cư không được phép sinh sống trong khu công nghiệp, khu 

chế xuất; chuyên gia nước ngoài sinh sống tại đây không được kèm người thân. 
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SỔ TAY NGHIỆP VỤ 

 Về chính sách đối với khu công nghiệp, khu kinh tế và khu chế xuất, Nghị định quy 

định: Cán bộ, công nhân viên làm việc trong khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất mang 

ngoại hối từ nội địa Việt Nam vào khu chế xuất và ngược lại không phải khai hải quan; Do-

anh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế được hỗ trợ thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”, hỗ trợ về tuyển dụng lao động và các vấn đề liên 

quan khác trong triển khai thực hiện dự án; Doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công 

nghiệp, khu kinh tế được khấu trừ chi phí xây dựng, vận hành hoặc thuê chung cư và các 

kết cấu hạ tầng phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế để tính 

thu nhập chịu thuế… 

 Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/7/2018. 

Nguồn: thuvienphapluat.vn 

 

 

 

 

 Trong tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2018, chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn 

viên thanh niên Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (tiếp 

theo), cụ thể như sau: 

 

CHƯƠNG III 

CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CẤP TRUNG ƯƠNG 

Điều 11: 

 1. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có nhiệm 

kỳ là 5 năm, do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn triệu tập. 

 2. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành Trung 

ương Đoàn; quyết định phương hướng nhiệm vụ công tác của Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi toàn quốc của nhiệm kỳ; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; thông qua Điều 

lệ Đoàn. 

Điều 12: 

 1. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn có nhiệm vụ chấp hành Nghị quyết của Đại hội 

đại biểu Đoàn toàn quốc, lãnh đạo công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội; tổ chức chỉ đạo thực 

hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; báo 

cáo về hoạt động của mình với đại hội hoặc hội nghị đại biểu toàn quốc; kiến nghị, đề xuất 

và phối hợp với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và các tổ 

chức kinh tế, xã hội để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác của Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi. 

 2. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn được thực hiện thí điểm một số chủ trương mới 

xuất phát từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; điều chỉnh nhiệm kỳ 

Đại hội đại biểu toàn quốc khi được sự đồng ý của Bí thư Trung ương Đảng; kéo dài hoặc 

rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội đại biểu cấp tỉnh khi cần. 

 3. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn một năm họp ít nhất hai kỳ. 

Điều 13: 
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 1. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bầu Ban Thường vụ, Bí thư thứ nhất và các Bí 

thư trong số Ủy viên Ban Thường vụ; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn và Chủ nhiệm 

Ủy ban Kiểm tra trong số Ủy viên Ủy ban Kiểm tra. 

 2. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm Bí thư thứ nhất, các Bí thư, các Ủy viên 

Thường vụ. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn thay mặt Ban Chấp hành lãnh đạo các cấp bộ 

Đoàn trong việc thực hiện nghị quyết đại hội và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung 

ương Đoàn. 

 3. Ban Bí thư Trung ương Đoàn gồm Bí thư thứ nhất và các Bí thư, thay mặt Ban 

Thường vụ tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của 

Đoàn; chuẩn bị các vấn đề trình Ban Thường vụ xem xét, quyết định các chủ trương công 

tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và giải quyết các công việc hằng ngày của Đoàn. Ban 

Bí thư Trung ương Đoàn làm việc theo chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

 

CHƯƠNG IV 

CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN 

 

Điều 14: 

 1. Đại hội đại biểu của Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương có nhiệm kỳ là 5 

năm 1 lần. Đại hội đại biểu Đoàn các trường đại học, cao đẳng là 5 năm 2 lần. 

 2. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành; quyết 

định phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của cấp mình; 

bầu Ban Chấp hành; góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội Đoàn cấp trên và bầu đoàn 

đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên. 

Điều 15: 

 1. Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương lãnh đạo thực hiện nghị 

quyết Đại hội cấp mình; nghị quyết, chỉ thị của Đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp; báo cáo 

về hoạt động của mình với đại hội hoặc hội nghị đại biểu cùng cấp; kiến nghị, đề xuất và 

phối hợp với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và các tổ 

chức kinh tế, xã hội để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác Đoàn và phong 

trào thanh thiếu nhi. 

 2. Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh và tương đương một năm họp ít nhất hai kỳ; Ban 

Chấp hành Đoàn cấp huyện và tương đương một năm họp ít nhất bốn kỳ.  

Điều 16: 

 1. Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương bầu Ban Thường vụ; 

bầu Bí thư, các Phó Bí thư trong số Ủy viên Ban Thường vụ; bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm tra trong số Ủy viên Ủy ban Kiểm tra của cấp mình. 

 2. Ban Thường vụ Đoàn từ cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương gồm Bí thư, các Phó 

Bí thư và các Ủy viên Ban Thường vụ. Ban Thường vụ thay mặt Ban Chấp hành lãnh đạo 

mọi mặt công tác của Đoàn giữa hai kỳ hội nghị Ban Chấp hành. 

 3. Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh được quyết định kéo dài, rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội 

Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở để phù hợp với nhiệm kỳ chung nhưng không quá nửa nhiệm 

kỳ của cấp đó. 
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CHƯƠNG V 

TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN 

 

Điều 17: 

 1. Tổ chức cơ sở Đoàn gồm: Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, là nền tảng của Đoàn, 

được thành lập theo địa bàn dân cư, theo ngành nghề, theo đơn vị học tập, công tác, lao 

động, nơi cư trú và đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang nhân dân. 

 2. Tổ chức cơ sở Đoàn có thể trực thuộc Đoàn cấp huyện, Đoàn cấp tỉnh tùy thuộc 

vào tính đặc thù của từng đơn vị. 

 3. Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp 

thanh thiếu nhi. Chi đoàn sinh hoạt định kỳ một tháng một lần; đối với các đơn vị đặc thù 

thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. 

 4. Đơn vị có ba đoàn viên trở lên được thành lập chi đoàn. Nếu chưa đủ ba đoàn viên 

thì Đoàn cấp trên giới thiệu đến sinh hoạt ở một tổ chức cơ sở Đoàn thích hợp. Chi đoàn có 

thể thành lập các phân đoàn. 

 5. Đoàn cơ sở là cấp trên trực tiếp của chi đoàn. Đơn vị có từ hai chi đoàn trở lên và 

có ít nhất 30 đoàn viên thì thành lập Đoàn cơ sở. 

 6. Trong một địa bàn, lĩnh vực hoạt động có nhiều chi đoàn, có nhu cầu liên kết, 

phối hợp thì có thể thành lập liên chi đoàn. 

 7. Các đội thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, 

các đội hình lao động trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh 

có thời hạn xác định được thành lập tổ chức Đoàn theo hướng dẫn của Ban Thường vụ 

Trung ương Đoàn. 

 

Điều 18: 

 Tổ chức cơ sở Đoàn có nhiệm vụ:  

 1. Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, 

đoàn viên, thanh thiếu nhi. 

 2. Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu 

nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, 

an ninh của địa phương, đơn vị. 

 3. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt 

công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa 

bàn dân cư, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. 

Điều 19: 

 Tổ chức cơ sở Đoàn có quyền: 

 1. Kết nạp đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn; giới 

thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; giới thiệu cán bộ, đoàn viên vào quy 

hoạch đào tạo, sử dụng cán bộ của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức kinh tế, xã hội. 

 2. Tổ chức các hoạt động, các phong trào nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên, đáp ứng 

nhu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của tuổi trẻ; phối hợp với các ngành, các đoàn thể, các 

tổ chức kinh tế, xã hội tạo môi trường, điều kiện thuận lợi trong công tác thanh niên. 
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THANH NIÊN VÀ  

PHÁP LUẬT 

 3. Tổ chức các hoạt động tạo thêm việc làm và thu nhập cho cán bộ, đoàn viên, 

thanh niên, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của Đoàn; được sử dụng con dấu hợp pháp. 

Điều 20: 

 1. Đại hội đoàn viên của chi đoàn, chi đoàn cơ sở; Đại hội đoàn viên hoặc Đại hội đại 

biểu của Đoàn cơ sở do Ban Chấp hành chi đoàn, chi đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở triệu tập. 

 2. Nhiệm kỳ Đại hội của chi đoàn và tổ chức cơ sở Đoàn: 

 Đại hội chi đoàn khu vực địa bàn dân cư, chi đoàn trong trường học, Đoàn trường 

trung học phổ thông, Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên là 1 

năm 1 lần. 

 Đại hội chi đoàn cơ sở; chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh 

nghiệp; Đoàn trường trung cấp là 5 năm 2 lần. 

Đại hội Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn; Đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính sự 

nghiệp, doanh nghiệp là 5 năm 1 lần. 

 3. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành; quyết 

định phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ; bầu Ban Chấp hành; góp ý kiến vào các văn 

kiện của Đại hội Đoàn cấp trên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên (nếu có).  

Điều 21: 

 1. Chi đoàn có dưới 9 đoàn viên chỉ bầu Bí thư, Phó Bí thư; từ 9 đoàn viên trở lên 

bầu Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở bầu Ban Thường vụ 

(nếu có), Bí thư, Phó Bí thư. 

 2. Ban Chấp hành chi đoàn, chi đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở mỗi tháng họp ít nhất một 

kỳ, ở những nơi đặc thù do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quy định. 

 

Nổ” quen biết cán bộ Trung ương, nhận 2 tỷ đồng “chạy 

án” cho tội phạm ma túy 

 

 Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, ngụ chung cư Kim Văn- Kim Lũ, 
quận Hoàng Mai, Hà Nội) “nổ” quen biết nhiều cán bộ cơ quan pháp 

luật Trung ương, nhận 2 tỷ đồng để “chạy án” cho tội phạm ma túy từ tử hình xuống chung 

thân. 
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 Trước đó bị can Trần Thị Ngọc (SN 1960, quê Lạng Sơn) bị PC47 CA Hà Nội bắt để 

điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Với số lượng ma túy mua bán, đối 
tượng này có thể nhận mức án cao nhất. 
 Lo lắng mất người thân, chị Trần Thị Hoài Thanh (SN 1991. ngụ phường Vĩnh Trại, 

TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) tìm các mối quan hệ để giúp đỡ mẹ chồng. Khoảng tháng 
4/2017, thông qua mối quan hệ xã hội, chị Thanh và chồng là Nguyễn Doãn Đức (SN 1991) 

quen biết Nguyễn Chí Thành. Chị Thanh kể về việc người thân bị bắt về tội mua bán ma 
túy, nhờ giúp đỡ. Anh Thành nói không giúp được nhưng em trai là Tùng quen biết nhiều, 
sau đó cho chị Thanh số điện thoại của Tùng để hai bên liên lạc.  

 Gặp nhau, chị Thanh nhờ Tùng xin cho mẹ chồng từ án tử hình xuống chung thân khi 
ra tòa xét xử. Tùng nói quen biết nhiều cán bộ ở các cơ quan pháp luật Trung ương và đề 

nghị vợ chồng chị Thanh đưa 1 tỷ đồng “chạy án”. Sau đó Tùng nói do việc xin giảm án gặp 
khó khăn, nâng lên 2 tỷ đồng. Vợ chồng chị Thanh đồng ý và đã giao tiền cho Tùng thành 
nhiều lần. 

 Để tạo lòng tin, Tùng còn hướng dẫn vợ chồng chị Thanh thuê một luật sư ở Hà Nội 
bào chữa cho mẹ khi ra tòa. Đối tượng nói luật sư này nằm trong đường dây chạy án khiến 

vợ chồng chị Thanh tin tưởng làm hợp đồng thuê luật sư. 
 Ngoài ra đầu tháng 8/2017, vợ chồng chị Thanh có nhu cầu bán mảnh đất đứng tên 
mẹ tại TP Lạng Sơn nhưng do bà này đang bị tạm giam nên nhờ Tùng làm thủ tục  chuyển 

nhượng sang tên anh Đức. “Phi vụ” này, Tùng nhận “phí” 60 triệu đồng. 
 Sau khi thấy những lời Tùng hứa hẹn không đúng sự thật, vợ chồng chị Thanh đã 

làm đơn tố giác. Ngày 29/7/2017 khi Tùng nhận 100 triệu đồng với mục đích chạy án cho 
mẹ chồng chị Thanh thì bị bắt quả tang. 
 Tại CQĐT, Tùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai sau khi nhận 

tiền có đưa hơn 1 tỷ đồng cho một cán bộ VKSND TP Hà Nội để lo lót xin giảm án nhưng 
qua xác minh, ở VKSND Hà Nội không có cán bộ như Tùng khai.  

 Tại tòa sơ thẩm, Tùng bất ngờ phản cung, cho rằng bị buộc ký vào giấy trắng và chỉ 
thừa nhận lấy 100 triệu đồng thời điểm bị bắt quả tang để “chạy án”. Còn những lần lấy 

tiền trước đó là vay mượn làm ăn, buôn bán chứ không phải nhận tiền để “chạy án”. Phía 
VKSND Hà Nội vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. 
 HĐXX sơ thẩm nhận thấy hành vi của bị cáo Tùng đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản”. Tại tòa bị cáo quanh co, không thành khẩn, không ăn năn hối cải và chưa khắc 
phục hậu quả. HĐXX sau khi đánh giá toàn diện vụ án quyết định tuyên phạt bị cáo Tùng 

14 năm tù, buộc hoàn trả cho vợ chồng bị hại 1 tỷ 88 triệu đồng.  
 Ngày 11/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin 
giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thanh Tùng. Tuy nhiên, ngay phần mở đầu phiên 

tòa, chủ tọa đã hỏi bị cáo Tùng có chứng cứ mới để HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt 
không, bị cáo Tùng lắc đầu. 

 Theo đó, chủ tọa khuyên bị cáo suy nghĩ về việc kháng cáo vì không có tình tiết mới. 
Ngay sau đó, Tùng đồng ý rút đơn nên HĐXX TAND Cấp cao quyết định đình chỉ xét xử 
phúc thẩm đối với bị cáo Tùng. 

 
Nguồn: Báo Pháp luật Online (PLO) 
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THÔNG TIN THỜI SỰ 
 

 

 

1. Tuổi trẻ Bình Dương: Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong Tháng tri ân 

 Các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2018) 
năm 2018 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai gắn liền với các hoạt động kỷ niệm 50 

năm Chiến thắng Đồng Lộc (24.7.1968 – 24.7.2018). Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn đã chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tăng cường 

các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. 

 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng 
Lộc vào ngày 22.7 tại Công viên – Đài tưởng niệm Đoàn Thị Liên với các hoạt động ôn 

truyền thống, dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, thực hiện công trình thanh niên “Vườn hoa 
thanh niên làm theo lời Bác”, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người có công, gia đình 

chính sách; thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình nữ liệt sĩ Đoàn Thị Liên, gia 
đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Ngoài ra, thực hiện theo sự chỉ đạo của 

Ban Bí thư Trung Ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã xây dựng kế hoạch tổ 
chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn từ tỉnh đến cơ sở như tổ chức 
sinh hoạt chi đoàn, chi hội chủ điểm với chủ đề “Tuổi trẻ tri ân các anh hùng liệt sĩ”; Đồng 

loạt tổ chức Tuần lễ cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” từ ngày 20/7 
đến ngày 27/7/2018 và 02 Ngày hội Về nguồn tỉnh Bình Dương lần thứ VI cao điểm vào 

ngày 22/7/2018 và ngày 26/7/2018 - Thành lập các Đoàn đi thăm, tặng quà cho Mẹ Việt 
Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình cựu cán bộ 
Đoàn; Tổ chức dọn dẹp vệ sinh các bia, đài tưởng niệm trên địa bàn tỉnh và thực hiện tổ 

chức lễ thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh vào ngày 
26/7/2018 (cấp tỉnh sẽ tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh với nhiều hoạt động ý nghĩa như: 

dọn vệ sinh nghĩa trang, dâng hoa tại các khu mộ liệt sĩ, tổ chức xếp hình, dâng hương, 
dâng hoa, thắp nến tri ân tại tất cả các ngôi mộ,…).  

  

Đoàn viên, thanh niên thị xã Dĩ An thăm mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Cai 
 Ngoài ra, trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã thực hiện nhiều 

công trình, phần việc để đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn, như 
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nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của Tỉnh như Chương trình kỷ niệm 50 năm 

Chiến thắng Mậu Thân, nhân dịp Tết Nguyên Đán, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, v.v,… nhiều hoạt động 
được tuổi trẻ Bình Dương thực hiện như thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có 

công với cách mạng, đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách 
mạng, các hoạt động dọn dẹp các bia, đài, tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ngoài ra, 

trong thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động và đẩy mạnh các hoạt động 
tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên qua các hoạt động hành trình đi về các 
địa chỉ đỏ, hành trình “Tôi yêu Bình Dương”, hành trình “Theo bước chân những người anh 

hùng” trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền thông qua các tài liệu hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn, 
chi hội thanh niên công nhân hàng tháng, các cuộc thi tìm hiểu Địa chỉ đỏ. Chỉ đạo các cơ 

sở Đoàn tiếp tục đổi mới và nâng cao các phương thức sinh hoạt chi đoàn, chi hội hàng 
tháng như thay đổi địa điểm sinh hoạt tại các địa chỉ đỏ, khu di tích, xem phim tư liệu và 
gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng,… 

qua đó đã góp phần tăng cường ý thức và giáo dục sâu sắc cho đoàn viên thanh niên trong 
toàn tỉnh về truyền thống anh hùng bất khuất và những đấu tranh gian khổ của dân tộc 

Việt Nam, nâng cao đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn trong đoàn viên, thanh 
thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. 

2. Mùa hè xanh Cà Mau thân thương 

 “Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin” là khẩu hiệu hành động của các chiến sĩ 

sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh tỉnh Bình Dương, tại mặt trận huyện Năm Căn, tỉnh Cà 

Mau, cách tỉnh Bình Dương chúng tôi gần 400 km, nơi cuối cùng bản đồ Việt Nam, nơi mà 

người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản, các hoạt 

động của chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh tỉnh Bình Dương tại mặt trận tỉnh 

Cà Mau năm nay diễn ra rất nhộn nhịp và mang lại nhiều kết quả đáng phấn khởi. 

 Xã Tam Giang và xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau chào đón đoàn 

chúng tôi bằng một buổi chiều mưa không dứt và chào tạm biệt chúng tôi bằng những 

ngày nắng đẹp với nụ cười của những người dân miền Tây chân phương, mộc mạc mà hiếu 

khách. Ngày 23/7/2018, đoàn chúng tôi gồm 50 chiến sĩ của tỉnh Bình Dương và Đoàn 

trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau đã kết thúc 10 ngày tình nguyện tại xã Tam 

Giang và Tam Giang Đông, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau trong nuối tiếc vô bờ. 

 
 Từ những ngày đầu tiên trên mảnh đất này là vô vàn bài học giá trị cho cả đoàn 

chúng tôi về sự giúp đỡ, sẻ chia cũng như tình người trên đất đảo. Thời tiết khắc nghiệt, 

mưa dầm kéo dài cộng với công việc chưa quen đã làm cho một vài bạn trong đoàn đã đổ 
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bệnh nhưng chúng tôi không chùn bước mà trái lại với chúng tôi – những người chiến sĩ 

tình nguyện Mùa hè xanh của quê hương đất Thủ luôn hăm hở và động viên nhau vượt qua 

những khó khăn để tạo nên nhiều công trình dân sinh thiết thực cho bà con tại mảnh đất 

Cực Nam của Tổ quốc Việt Nam. Cụ thể, qua 10 ngày tham gia các hoạt động, đoàn chúng 

tôi đã thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa như: trao tặng 02 căn Nhà Tình bạn; 

phát hơn 1200 tờ rơi tuyên truyền về bệnh dịch HIV, bệnh lao, bệnh sốt xuất huyết, cách 

phòng chống cứu hộ cứu nạn, bảo vệ môi trường cho người dân; phát hoang hơn 10km bụi 

rậm bên đường; đắp và dặm vá 03km đường lộ đất đen, lộ bê tông; dựng 10 bảng tuyên 

truyền về môi trường; trồng hơn 10km đường hoa và 200 cây xanh; hỗ trợ sửa chữa, trang 

trí 01 sân chơi cho thiếu nhi; đắp đất nền cho khu trụ sở khu ấp Mai vinh, xã Tam Giang 

Đông, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau; khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, phát thuốc miễn phí cho 

150 người dân; trao tặng 20 phần quà và học bổng cho trẻ em, học sinh nghèo vượt khó; 

bồi dưỡng và bổ túc kiến thức văn hoá cho 50 em học sinh,…với tổng kinh phí thực hiện 

gần 200 triệu đồng. 

 
  

 Ngày về, trong cái nắng chói chang của miền Tây sông nước, mọi người ít nói, ít 

cười. Có những ông, bà cụ đến tận nơi để chào tạm biệt, cay cay sống mũi, có những bạn 

không cầm nổi nước mắt. Chia tay mảnh đất ấy, chia tay những con người nơi ấy, chia tay 

những kỉ niệm vui buồn trong ngôi nhà chung ấy. Hơn 10 tiếng ngồi trên xe ôtô, mặc mọi 

thứ xung quanh mọi người đều trầm ngâm, mắt hướng xa xăm. Những kỉ niệm trên mảnh 

đất Năm Căn, Cà Mau luôn hiện hữu. Những ngày nắng mưa cùng nhau gian khổ, những 

ngày đi chợ để thổi cơm cùng nhau, những lúc cãi vã giận hờn, những nụ cười, những giọt 

nước mắt trên vùng đất Cực Nam của Tổ quốc thân yêu... 

 Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Mỗi chuyến đi là một lần trải nghiệm, là liều thuốc 

quý cho tâm hồn. Ở đó chúng tôi học cách quan tâm, chăm sóc, sẻ chia, tha thứ cho nhau. 

Có buồn mới có vui, có gian nan mới tìm ra giá trị của hạnh phúc. Không quá ồn ào, những 

cái ôm thật chặt, những cái nắm tay ấm áp, 50 trái tim thanh niên rạo rực tràn đầy nhiệt 
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huyết, mang trên mình sức trẻ, niềm tự hào của thanh niên và màu áo xanh tình nguyện 

để cống hiến hết mình... 

 Hẹn gặp lại Cà Mau, tạm Biệt nhé, chúng tôi vẫn mãi thắp lên ngọn lửa yêu thương 

về các bạn... 

3. Hành trình Tuổi trẻ Bình Dương vì biển đảo quê hương năm 2018  

 Ngày 30/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam 

Tỉnh về việc tổ chức chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” và hành trình Tuổi trẻ 

Bình Dương vì biển, đảo quê hương năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội 

Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức “Hành trình Tuổi trẻ Bình Dương vì biển đảo quê hương” 

năm 2018. 

 Chương trình được diễn ra diễn ra trong vòng gần 02 tháng, từ ngày 08/6 đến ngày 

25/7/2018 với sự tham gia của 50 đồng chí cán bộ Đoàn và các sinh viên tình nguyện Mùa Hè 

xanh tỉnh Bình Dương. Chương trình đã mang đến nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý 

nghĩa hướng về biển đảo quê hương tại huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) và 02 xã bãi 

ngang, ven biển Tam Giang, Tam Giang Đông của huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau như: 

 Tại huyện đảo Phú Quý, các bạn sinh viên đã lắp đặt và trao tặng sân chơi thiếu nhi 

trị giá 50 triệu đồng cho thiếu nhi trên đảo; trao tặng công trình thanh niên vẽ trang trí 

tường cho trường Mầm non Hải Âu (xã Long Hải); khám và phát 150 suất thuốc nam và 

100 suất thuốc tây cho bà con nhân dân 3 xã trên đảo; trao tặng 100 phần quà tập và học 

bổng cho thiếu nhi trị giá 250.000 đồng/phần; trao 22 suất quà cho gia đình khó khăn trị 

giá 500.000 đồng/ suất tại 3 xã Long Hải, Ngũ Phụng, Tam Thanh. Đặc biệt, để góp phần 

tuyên truyền cho người dân giữ gìn bãi biển sạch hơn, các bạn đã ra quân làm sạch 1km 

đường bờ biển tại bãi biển Triều Dương. Ngoài ra, đến với đảo Phú Quý lần này, các chiến 

sĩ tình nguyện đã tổ chức 6 đêm sinh hoạt thiếu nhi và chiếu phim tại 3 xã; tổ chức biểu 

diễn văn nghệ với chủ đề “Việt Nam trong tim tôi”; chào cờ hát Quốc ca tại Cột cờ chủ 

quyền đảo Phú Quý; giao lưu bóng đá với thanh niên xã Long Hải… 

 

 

 
Xếp hình “Tuổi trẻ Bình Dương hướng về biển đảo quê hương 
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MÔ HÌNH  

KINH NGHIỆM 

 Tại tỉnh Cà Mau, đoàn đã trao tặng 02 căn Nhà Tình bạn; phát hơn 1200 tờ rơi tuyên 

truyền về bệnh dịch HIV, bệnh lao, bệnh sốt xuất huyết, cách phòng chống cứu hộ cứu 

nạn, bảo vệ môi trường cho người dân; phát hoang hơn 10km bụi rậm bên đường; đắp và 

dặm vá 03km đường lộ đất đen, lộ bê tông; dựng 10 bảng tuyên truyền về môi trường; 

trồng hơn 10km đường hoa và 200 cây xanh; hỗ trợ sửa chữa, trang trí 01 sân chơi cho 

thiếu nhi; đắp đất nền cho khu trụ sở khu ấp Mai Vinh, xã Tam Giang Đông, huyện Năm 

Căn, tỉnh Cà Mau; khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, phát thuốc miễn phí cho 150 người dân; 

trao tặng 20 phần quà và học bổng cho trẻ em, học sinh nghèo vượt khó; bồi dưỡng và bổ 

túc kiến thức văn hoá cho 50 em học sinh,…với tổng kinh phí thực hiện gần 200 triệu đồng. 

  

Nguồn: tuoitrebinhduong.vn 

 

 

 

 

 

 

 

Chàng trai 9X sở hữu vườn hoa hồng ngoại độc đáo 
 

 Dù mới 22 tuổi nhưng Tầng Hắm Phu (ngụ H.Trảng Bom, Đồng Nai) đã và đang sở 
hữu khu vườn hoa hồng ngoại với hơn 60 loại hoa khác nhau. 
 Tốt nghiệp cấp 3, Phu quyết định không đi học Đại học mà ở nhà phụ giúp gia đình, 

đồng thời theo đuổi niềm đam mê trồng hoa. Phu xin cha mẹ chăm nom mảnh vườn 5.000 
m2 đất tại xã Hưng Thịnh, H.Trảng Bom (để ấp ủ ước mơ khởi nghiệp. “Cách đây 4 - 5 năm 

về trước, mình không phải trồng hoa hồng như bây giờ mà lúc đó chủ yếu là trồng hoa lan. 
Đầu tiên mình trồng những loại lan dễ chăm sóc như: vũ nữ, dendro, hồ điệp, ngọc điểm... 
rồi dần dần làm quen với các loại lan rừng. "Sau 2 năm gắn bó với nghề trồng lan, mình 

được người bạn cho một số cây hồng ngoại trồng thử. Sau khi chăm bón và thấy thích thú 
nên mình dành nhiều thời gian tìm tòi trên mạng về cách trồng và chăm sóc loài hoa này”, 

Phu nhớ lại thời kỳ đầu gầy dựng vườn hoa hồng của mình. 
 Sau một thời gian chăm sóc, chàng trai 9X nhận thấy loài hoa này không đến nỗi 

khó trồng, lại thích hợp với khí hậu xứ nóng và thổ nhưỡng để cho ra những loài hoa đẹp, 
lạ mắt. “Mình quyết định cải tạo mảnh đất để trồng hoa hồng. Lúc đầu trồng tốn tiền lắm, 
suốt ngày phải chạy đi mua giống về gieo, bỏ công sức để chăm sóc… mà chưa thu được 

kết quả gì nên cha mẹ cũng rầy la hoài”, Phu chia sẻ. 
 Thời gian đầu trồng hoa, do cây chưa kịp thích nghi với khí hậu nên bông nhỏ, ít 

cánh, màu nhạt và hay bị bệnh. Tuy nhiên, với niềm đam mê cộng với kinh nghiệm gắn bó 
với nghề làm vườn từ nhỏ, những kỹ thuật chăm sóc và diệt trừ sâu bệnh cho hoa không 
phải là trở ngại lớn nhất đối với Phu. Điều khó khăn của chàng trai này là khí hậu thất 

thường của miền Nam, những ngày mưa gió, sập giàn làm đổ cây, hoa gãy cành, lúc đó 
Phu lại phải dọn dẹp và thay chậu mới cũng như chăm sóc cây giống lại từ đầu. 

 Hiện tại, vườn hồng ngoại của Phu có khoảng 4.000 gốc hồng với hơn 60 loại hoa 
khác nhau. Phần lờn là những loài hoa dễ thương với các tên gọi như: mon coeur, pasde 
deux, vuvuzela, monalisa, jubilee, red eden, claire austin, rainy blue, golden… Mỗi ngày, 
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chàng trai sinh năm 1996 dành phần lớn thời gian tìm tòi giống hoa mới để lai ghép vào 

thân cây tầm xuân, sau khoảng 6 tháng nuôi dưỡng nở hoa mới bắt đầu bán ra thị trường, 
đem lại thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. 
 Những cây hồng trong vườn của chàng trai 9X có đủ loại với mức giá giao động từ 

100.000 - 300.000 đồng/cây, một số cây có giá trị cao nhất lên đến 10 triệu đồng. 
 Từ chỗ mượn mảnh đất ban đầu của cha mẹ để trồng, Phu cho biết sắp tới sẽ gầy 

dựng vườn hoa hồng ngoại trên mảnh đất 2.000 m2 của riêng mình. Phu chỉ tay về mảnh 
đất bên kia đường với ánh mắt hy vọng. “Thời gian qua mình không bán cây nhiều mà chủ 
yếu là nhân giống. Tất cả là bước đệm để chuẩn bị cho những kế hoạch tương lai. Sắp tới 

mình sẽ đẩy mạnh việc chuyên trồng hồng theo từng luống, biến nó thành khu vườn 
chuyên trồng hoa hồng ngoại độc đáo tại Trảng Bom”, Phu chia sẻ. 

Nguồn: thanhgiong.vn 

 

 

   BÍ QUYẾT ĐỂ CÓ ĐƯỢC 

      NHỮNG Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 

 

Một người trưởng thành trung bình có 50.000 suy nghĩ mỗi ngày. Bây 

giờ bạn hãy thử cố gắng nhớ lại 100 ý tưởng trong số đó xem sao. Quá 

khó phải không? 

 Một người trưởng thành trung bình có 50.000 suy nghĩ mỗi ngày. Bây giờ bạn hãy 

thử cố gắng nhớ lại 100 ý tưởng trong số đó xem sao. Quá khó phải không? 

 Chúng ta quên đi hầu hết các suy nghĩ đó là điều bình thường vì não của chúng ta 

phải loại ra những thông tin không cần thiết để tránh cho hệ thần kinh của chúng ta bị rối 

loạn. Vấn đề là chúng ta thường quên đi rất nhiều ý tưởng tuyệt vời trong ngày. 

 Những ý tưởng tuyệt vời thường xuất hiện khi chúng ta không có sự chuẩn 

bị trước 

 Hầu hết các ý tưởng tuyệt vời sẽ xảy đến khi não của bạn đang ở trong “chế độ phân 

tán” (diffused mode): Những ý tưởng đến với bạn trong trạng thái này khi bạn không cố ý 

tập trung, chẳng hạn như khi bạn đang mơ tưởng điều gì đó hay khi tâm hồn lơ lửng trong 

lúc tắm. 

 Những ý tưởng sáng tạo thường đến với chúng ta trong trạng thái tâm trí này bởi vì 

đây là lúc tâm trí của chúng ta thoải mái nhất. Đây là khi não chúng ta liên kết những bó 

dây thần kinh (neural pathways) khác nhau lại để đưa ra những ý tưởng mới mẻ (giống 

như sự sáng tạo cho phép chúng ta kết nối các chấm nhỏ lại với nhau như thế nào thì não 

của chúng ta cũng diễn ra quá trình này một cách tự nhiên ở trạng thái phân tán này). 

 Vấn đề là vì lúc đó bộ não của chúng ta đang hoàn toàn thư giãn nên nó không có 

chủ đích ghi nhớ lại những ý tưởng phát ra. 

 Đừng bao giờ tin tưởng vào não bộ của bạn: bộ nhớ của não bộ không 

hoàn hảo  

 Thông thường thì những ý tưởng xuất hiện trong đầu chúng ta suốt chế độ phân tán 

có thể khá trừu tượng. Vượt quá giới hạn suy nghĩ thông thường, nếu bạn có thể. 

      

GÓC KỸ 

NĂNG 
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 Đây là những ý tưởng hay nhất của bạn. Những ý tưởng mới lạ, sáng tạo và ở đẳng 

cấp cao sẽ khuynh đảo cả thế giới này. 

 Bạn có nhớ ý tưởng đột phá, thiên tài bạn nghĩ ra khi đang tắm? Bạn có nhớ ý tưởng 

sẽ tạo nên một cuộc cách mạng cho thế giới như chúng ta có thể nghĩ đến? Tất nhiên bạn 

không thể nhớ. Ý tưởng phi thường của bạn sẽ trôi tuột khỏi bộ nhớ, không bao giờ có thể 

nhớ lại được vì bạn đã không viết nó ra. 

 Trong cuộc chạy đua với thời gian ngày nay, chúng ta không thể bớt chút thời gian 

để ghi lại những ý tưởng liên tục xuất hiện trong đầu của mình. Một số người có thể cho 

rằng đó là một sự lãng phí thời gian. 

 Chúng ta nghĩ rằng nếu suy nghĩ đó thật sự quan trọng đến thế, thì sau này chúng 

ta sẽ nhớ nó và hiện thực hóa nó. Nhưng chúng ta không nhớ gì cả. Và chúng ta bị bỏ lại 

với sự mơ hồ rỗng tuếch: “Tôi biết tôi dự tính làm gì đó, nó là gì nhỉ?” 

 Đừng lười biếng, hãy ghi lại ý tưởng tuyệt vời dù bạn có tự tin rằng bạn sẽ 

nhớ nó đến mức nào đi chăng nữa 

 Luôn giữ các công cụ có thể lưu trữ trong tầm tay, nhưng không để chúng trong tầm 

mắt. Nếu bạn để một cuốn sổ tay và một cây bút ngay trước mặt bạn, bạn sẽ không còn ở 

chế độ phân tán nữa và những suy nghĩ sẽ không tuôn ra một cách dồi dào nữa. 

 Nhưng bạn cần để quyển sổ tay đủ gần, để khi những suy nghĩ tuôn ra, bạn sẽ 

không phải vất vả cả thể chất lẫn tinh thần để với lấy nó. Các ứng dụng trên điện thoại 

thông minh như Evernote là sự lựa chọn tuyệt vời cho việc này. 

Một số ứng dụng khác là những ứng dụng ghi âm, sổ tay chống nước dùng trong phòng 

tắm, máy tính xách tay, hoặc đơn giản chỉ là một quyển sổ tay và một cây bút (đây là món 

đồ yêu thích của cá nhân tôi, đáng tin hơn). 

 Ngăn chặn sự nóng vội sắp xếp thông tin 

 Bạn sẽ rất dễ rơi vào cái bẫy cần tổ chức suy nghĩ của bạn ngay lập tức khi chúng 

xuất hiện. Đừng làm thế. 

 Tổ chức lại các ý tưởng là một nhiệm vụ riêng biệt sẽ thực hiện sau, khi bạn chuyển 

sang chế độ tập trung (trái ngược với chế độ phân tán). Hãy duy trì quá trình suy nghĩ tự 

do, viết ra những ý tưởng và để chúng yên một chỗ cho đến khi nào bạn hoàn thành. 

 Nếu bạn cố gắng sắp xếp chúng khi chúng mới nảy sinh, bạn sẽ bỏ lỡ nhiều ý tưởng 

bởi vì bạn quá tập trung vào một ý tưởng duy nhất. Bạn cũng sẽ bị mất động lực bởi vì bạn 

đang tự đặt gánh nặng lên chính mình và phức tạp hóa quá trình lên.  

 Xem lại ý tưởng của bạn thường xuyên 

 Bây giờ thì bạn đã viết ra những ý tưởng, bạn cần củng cố lại những ý tưởng này để 

biến chúng thành một thứ gì đó to lớn hơn. Bạn nên xem lại ý tưởng của mình khoảng 3 

lần một tuần. 

 Trong khi xem xét các ý tưởng, bạn có thể lọc ra một số ý tưởng có tính hữu ích thấp 

hơn, sắp xếp chúng riêng ra và bắt đầu phát triển những ý tưởng có tiềm năng thành công. 

 Hãy nhớ rằng, hầu hết mọi người đều có rất nhiều ý tưởng tuyệt vời, nhưng chỉ có 

rất ít người trong số đó quan tâm đến chuyện viết chúng ta. Và những người viết ra được 

chính là những người thành công. 

 

Nguồn: thanhgiong.vn 
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Cùng đóng góp ý tưởng của mình vào “Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo  

Thanh niên Việt Nam” 

 Sáng ngày 11/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chính thức cho 
ra mắt Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. Đây là giải pháp 

cụ thể trong việc tạo dựng môi trường cho thanh thiếu nhi sáng tạo. 

 Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng là địa chỉ kết nối, chia sẻ các ý tưởng thanh thiếu 

nhi, thân thiện với người dùng, dễ sử dụng, hài hòa về bố cục, hoàn hảo về tính năng với 
tốc độ truy cập nhanh, đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu của người truy cập, đảm bảo dung 
lượng thông tin lớn. 

 Cổng thông tin này sẽ thông tin về các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà 
nước về phát triển, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động sáng tạo trong các 

đối tượng, lĩnh vực; các nội dung, giải pháp của Đoàn trong triển khai phong trào “Tuổi trẻ 
sáng tạo”; thông tin về hoạt động sáng tạo trong đối tượng thanh thiếu nhi và trên các lĩnh 
vực; nêu gương điển hình, tập thể tiêu biểu sáng tạo. Đây cũng là địa chỉ tiếp nhận các ý 

tưởng, sáng kiến của thanh thiếu niên; tạo dụng các cuộc thi tìm kiếm các ý tưởng, sáng 
kiến sáng tạo; tư vấn, hỗ trợ thanh thiếu niên trong việc tham mưu, đề xuất các ý tưởng; 

diễn đàn trao đổi thông tin, nghiệp vụ, kinh nghiệm trong việc đề xuất và thực hiện các ý 
tưởng, sáng kiến. 

Các bạn Đoàn viên thanh niên hãy đóng góp ý tưởng của mình vào “Ngân Hàng Ý 

Tưởng Sáng Tạo Thanh Niên Việt Nam” 

*** 

Bước 1: Truy cập vào website: http://ytuongsangtao.net của Trung ương Đoàn. 

Bước 2: Đăng ký tài khoản. 

Bước 3: Đăng nhập tài khoản. 

Bước 4: UPLOAD (Điền các thông tin theo bảng hướng dẫn, viết nội dung ý tưởng sáng tạo 
của mình. 

Bước 5. Nhấn “Đăng ý tưởng”. 

*** 

Với 5 bước như trên, bạn đã đóng góp ý tưởng của mình vào việc thực hiện chỉ tiêu của 
Nghị quyết Đại hội Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 
triệu ý tưởng, sáng kiến”. 

*** 

Có 3 cách để gửi ý tưởng sáng tạo của mình 

Cách 1. Đăng nhập trực tiếp trên máy tính. 

Cách 2. Đăng nhập trên điện thoại thông minh (smartphone). 

Cách 3. Mỗi chi đoàn hãy tập hợp các ý kiến sáng tạo của Đoàn viên thanh niên, sau đó 

đăng ký, đăng nhập tài khoản trên website và gửi các ý tưởng sáng tạo của ĐVTN bằng tên 
của tác giả. 
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BÀI HÁT 

THANH 

NIÊN 

NGHỆ 

THUẬT 

SỐNG 

Bài hát: Tiếng gọi thanh niên 

Sáng tác: Lưu Hữu Phước (1941) 

 

Này anh em ơi tiến lên đến ngày giải phóng  

Đồng lòng cùng nhau ra đi sá gì thân sống  

Cùng nhau ta tuốt gươm, cùng nhau ta 

đứng lên  

Thù kia chưa trả xong thì ta luôn cố bền  

 

Lầm than bao năm ta đau khổ biết mấy  

Vàng đá gấm vóc loài muông thú cướp lấy  

Loài nó, chúng lấy máu đào chúng ta  

Làm ta gian nan cửa nhà tan rã  

Bầu máu nhắc tới nó càng thêm nóng sôi  

Ta quyết thề phá tan quân dã man rồi  

 

Vung gươm lên ta quyết đi tới cùng  

Vung gươm lên ta thề đem hết lòng  

Tiến lên đồng tiến sá chi đời sống  

Chớ quên rằng ta là giống Lạc Hồng  

 

Này sinh viên ơi đứng lên đáp lời sông núi  

Đồng lòng cùng đi đi đi mở đường khai lối  

Kìa non sông nước xưa, truyền muôn năm 

chớ quên  

Nào anh em Bắc Nam cùng nhau ta kết 

đoàn  

 

Hồn thanh xuân như gương trong sáng  

Đừng tiếc máu nóng tài xin ráng  

Thời khó thế khó khó làm yếu ta  

Dù muôn chông gai vững lòng chi sá  

Đường mới kíp phóng mắt nhìn xa bốn 

phương  

Tung cánh hồn thiếu niên ai đó can trường  

 

Sinh viên ơi mau tiến lên dưới cờ  

Anh em ơi quật cường nay đến giờ  

Tiến lên cùng tiến gió tung nguồn sống  

Cháy trong lòng ta ngàn mớ lửa hồng  

 

Này thanh niên ơi, tiến lên đến ngày giải 

phóng  

Đồng lòng cùng đi đi đi sá gì thân sống  

Nhìn non sông nát tan thù nung tâm chí 

cao  

Nhìn muôn dân khóc than, hờn sôi trong 

máu đào  

 

Liều thân xông pha ta tranh đấu  

Cờ nghĩa phấp phới vàng pha máu  

Cùng tiến quét hết những loài dã man  

Hầu đem quê hương thoát vòng u ám  

Thề quyết lấy máu nóng mà rửa oán chung  

Muôn thuở vì núi sông nêu tiếng anh hùng  

 

Anh em ơi mau tiến lên dưới cờ  

Sinh viên ơi quật cường nay đến giờ  

Tiến lên cùng tiến gió tung nguồn sống  

Cháy trong lòng ta ngàn mớ lửa hồng

Làm sao để trông tự tin hơn? 

 

Khỏi phải bàn luận về ích lợi của việc vì sao cần phải tự tin hơn – 

trong bài viết này mình sẽ đi thẳng luôn vào vấn đề về một số 

phương pháp có thể giúp bạn đọc tự tin hơn. 

 Trước tiên, ta phải hiểu gốc rễ của việc tự tin trước đã. Tự tin xuất 

phát từ những kiến thức, nền tảng mà ta có được hay ta học được qua trường lớp, sách 
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vở, người khác vân vân. Hiểu đơn giản là, càng biết nhiều – ta càng tự tin. Vậy nên mấu 

chốt của vấn đề tự tin vẫn cứ phải là đọc thật nhiều sách để bổ sung kiến thức, gặp gỡ 

thật nhiều người để cải thiện các mối quan hệ, đi thật nhiều nơi để mở mang đầu óc. 

 Tuy nhiên vẫn có những kĩ năng ‘giúp’ cho ta đạt được sự tự tin ngắn hạn – và ít 

nhất là giúp cho ta trông tự tin hơntrong mắt người khác – một trong số những kĩ năng 

đó là Body Language – ngôn ngữ cơ thể. Và mình tin, kĩ năng nếu qua luyện tập nhiều 

thì hoàn toàn có thể thành bản năng, từ đó cũng có thể giúp ta tự tin lên bội phần. Dưới 

đây là một số body language mà mình đang áp dụng hằng ngày để giúp bản thân trông 

tự tin hơn: 

1/ Tư thế cơ thể rộng mở (Open Body Language) 

 Nếu các bạn để ý, khi gặp một người lạ hoặc trong một tình huống mà ta chưa tự 

tin lắm, ta thường có những tư thế ‘đóng’ cơ thể lại như khoanh hai tay trước ngực, để 

tay ra sau mông hay đút tay vào túi quần. Khi ngồi thì có thể là vắt chéo chân. Những tư 

thế đóng này tạo một cảm giác phòng thủ cho cơ thể, giúp ta thoải mái hơn – nhưng khi 

người khác nhìn vào thì sẽ thấy là ta không được tự tin cho lắm. 

 
Tư thế cơ mở rộng (Nguồn ảnh: Tomo) 

  

 Vậy nên tip đầu tiên để trở nên tự tin trước mắt người khác đó là hãy tạo ra tư thế 

cơ thể mở. Trước tiên hãy tập bớt khoanh tay khi nói chuyện với người khác, thay vào đó 

hãy cố gắng để lộ lòng bàn tay với người ta, sẽ tạo cảm giác tự tin hơn. Ví dụ như trong 

hình trên. 

2/ Làm mọi thứ thật chậm 

 Khi thiếu tự tin, ta thường làm các việc không có kiểm soát với tần suất rất nhanh 

ví dụ như là bấm bút, gõ tay vào bàn, nghịch tay, rung chân, vân vân và vân vân. Bạn 

có đang bị như vậy không? 

 Nếu vậy từ lần sau khi đứng hay nói chuyện với người khác, để ‘trông có vẻ tự tin 

hơn’ ta thử làm mọi thứ thật chậm xem sao. Vừa nói chuyện vừa chú ý xem mình có 

đang làm gì nhanh nhẩu với tay chân mình không, tay mình có đang gõ gõ vào bàn 

không, chân mình có đang rung rung không – sau khi nhận ra được điều đó rồi thì điều 

http://nghethuatsong.com.vn/v564/9-cach-de-co-tinh-than-thoai-mai.html
http://nghethuatsong.com.vn/v1067/chien-luoc-kiem-soat-ban-than-trong-tam-ly-hoc.html
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chỉnh lại, làm chậm dần chậm dần – đó là một cách để khi người khác nhìn vào ta thấy 

ta tự tin hơn đó. 

3/ Tập luyện một số tư thế tự tin 

 Ví dụ dáng đi thì phải ưỡn về phía trước, ngẩng cao đầu. Hay một số dáng ngồi 

phù hợp, vừa tự tin vừa tốt cho lưng: 

 
 Ban đầu tập đi hay tập ngồi kiểu này sẽ thấy khó chịu lắm, vì mình đang phải 

thay đổi những gì mình thoải mái mà, nhưng cứ tập dần dần rồi sẽ quen thôi à. 

 Nguồn: Nghethuatsong.com.vn 

 

 

 

 

 

 

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

 

 - 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. Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII.  

 - Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV (theo Công văn số: 543 - 

CV/TĐTN-TG, ngày 12/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương về định hướng 

tuyên truyền và nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên quý III - 

Năm 2018). Tập trung tuyên truyền về Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 

01/01/2019 và dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Chia sẻ, định hướng 

tuyên truyền các tin, bài viết từ các trang được quản trị bởi các cơ quan Đảng, Nhà nước, 

kênh thông tin của Đoàn Thanh niên quản lý như: Cổng Thông tin điện tử Trung ương 

Đoàn, Búp Sen Xanh (Trung ương Đoàn), Cờ Đỏ TP. Hồ Chí Minh (Thành ủy Hồ Chí Minh), 

Bình Dương quê tôi (Lực lượng 47 Bộ CHQS tỉnh), Tuổi trẻ Bình Dương (Tỉnh đoàn)…; 

nhận diện, không tuyên truyền, không chia sẻ tin, bài viết từ các trang thông tin phản 

động của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. 

 

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN 
THÁNG 8/2018 
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 - Tuyên truyền về kỳ họp thứ 7 – Hội đồng nhân dân Tỉnh (khoá IX); Hội nghị triển khai 

Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) 

và Sơ kết thực hiện thí điểm mô hình tổ chức bộ máy tại Đảng bộ phường Lái Thiêu, thị xã 

Thuận An.  

 - Tăng cường tuyên truyền triển khai thực hiện 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”, chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, 

tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở” cho cán bộ Đoàn và chuyên đề “Học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” 

trong ĐVTN; gắn với tuyên truyền biểu dương các gương tập thể, cá nhân điển hình, các mô 

hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ 

tỉnh nhà, đặc biệt là tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2018 cho cán bộ Đoàn và 

ĐVTN; Kế hoạch về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 

– 2021 và Hướng dẫn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường 

vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện, tác phong, thực hiện lề lối công tác 

của cán bộ Đoàn” gắn với Triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh 

niên Bình Dương thời kỳ mới” giai đoạn 2018 – 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Đẩy 

mạnh và duy trì đều đặn chuyên mục “mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện 

đẹp” trên Website hoặc Fanpage của đơn vị. 

- Thông tin về kết quả công tác Hội và phong trào Sinh viên tỉnh Bình Dương là đơn 

vị xếp hạng 3 toàn quốc và là 01 trong 8 đơn vị nhận cờ thi đua đạt thành tích xuất sắc 

trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 – 2018; công tác Đội và 

phong trào thiếu nhi tỉnh Bình Dương là đơn vị xếp hạng 2 toàn quốc và được nhận cờ 

thi đua xuất sắc. Bình Dương là một trong bốn tỉnh: TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, TP. 

Đà Nẵng được Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 

phong trào "Tiếp sức Mùa thi năm 2018. 

- Tiếp tục 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 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 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;... 

 - Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về Nghị quyết và chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh Bình Dương lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm 

kỳ 2017 - 2022; kết quả chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018, các hoạt 
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động, công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực phục vụ cho địa phương, 

đơn vị.  

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

đất nước, dân tộc, của Đoàn - Hội - Đội: các hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 

Hè tỉnh Bình Dương năm 2018 gồm các chiến dịch trọng tâm: chiến dịch Sinh viên tình 

nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh; kỷ niệm 130 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc 

khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 101 năm Ngày cách mạng tháng Mười 

Nga thành công;... duy trì tuyên truyền các hoạt động khởi nghiệp gắn với giới thiệu các 

mô hình sáng tạo, thành công trên các lĩnh vực của đoàn viên, thanh niên. 

 - Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia tốt các hoạt động trong tháng 8 năm 

2018 gồm: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và 06 bài học 

lý luận chính trị trong ĐVTN”; Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Pháp luật trên Internet” do Sở 

Tư pháp tỉnh tổ chức; Phát động phong trào, diễn đàn đọc sách “Hành trang tri thức, khơi 

nguồn sáng tạo” trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Tỉnh đoàn (tuoitrebinhduong.vn); 

Tổ chức các hành trình về nguồn, hành trình đến các bảo tàng. 

Ban Tuyên Giáo Tỉnh đoàn Bình Dương 


