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TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 12/2020 

 

I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 

Câu chuyện về Bác: BÁC ĐI CHÚC TẾT 

Tết Nguyên đán năm 1962, Bác dặn chúng tôi tìm cho Bác thăm một gia đình 

thật sự còn nghèo túng ở Thủ đô nhưng không được để cho địa phương và gia đình đó 

biết trước. Sau khi Bác đi thăm và chúc Tết một số gia đình công nhân, trí sức, chúng 

tôi đưa Bác đến thăm gia đình chị Tín là gia đình nghèo ở phố Hàng Chĩnh. Chị sống 

cảnh góa bụa, một mình nuôi bốn con nhỏ nên đời sống rất khó khăn. Đêm 30 Tết 

còn phải đi gánh nước thuê để lấy tiền đong gạo. Hôm ấy trời mưa phùn, giá lạnh, 

được Bác đến thăm bất ngờ, ngỡ như trong mơ, chị buông rơi đôi thùng gánh nước, 

ôm chầm lấy Bác, nước mắt tràn ra không nói nên lời. Bác cũng xúc động, rưng rưng 

khi biết năm mẹ con chị chỉ còn một lon gạo ăn Tết. Sau đó, Bác cho gọi các đồng 

chí có trách nhiệm của thành phố Hà Nội đến phê bình và chỉ thị phải chăm lo cải 

thiệt đời sống cho nhân dân; giải quyết ngay việc làm và trợ cấp khó khăn cho gia 

đình chị Tín. Sau chuyến thăm đó, Bác nói với chúng tôi: "Các chú thấy việc kiểm tra 

thực tế có cái lợi là làm cho mình thấy được sự thật". 

>> Đường link nội dung đầy đủ: https://bom.to/miRnLEjP  

Trích trong Bác Hồ sống mãi với chúng ta,  

Sđd, t.2. tr.687-688, NXB Chính trị quốc gia 

 

II. NHÌN LẠI NĂM 2020 - Năm đặc biệt của Việt Nam 

Sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân đã làm nên một 

năm 2020 đặc biệt với nhiều thành công của Việt Nam, tạo tiền để tổ chức thành công 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cũng là động lực cho sự phát triển mạnh mẽ 

trong năm 2021 và những tiếp theo. 
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Việt Nam đã biến “nguy” thành “cơ”: bằng sự linh hoạt, chủ động, sáng tạo, 

bằng sự lãnh đạo đạo thống nhất, bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự 

đoàn kết toàn dân. Đại diện của Ngân hàng thế giới nhận xét về cuộc chiến chống 

COVID19 “Mây đen phủ toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn tỏa sáng ở Việt Nam”. Với 

khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc”, với chân lý được đúc kết từ xưa “còn người 

là còn của”, chủ trương “phòng hơn chống”, biện pháp cách ly, cô lập nguồn bệnh 

một cách triệt để và nghiêm ngặt; nguyên tắc “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” để 

tiến hành “kháng chiến toàn dân, toàn diện” đã làm nên chiến thắng đánh bại đại dịch 

COVID 19. Mặc dù đến nay đã có 35 người chết vì COVID 19 nhưng tỷ lệ là rất thấp 

so với dân số, cũng chưa có ca bệnh nước ngoài nào tử vong tại Việt Nam, kể cả 

những ca cực nặng như BN91 người Anh. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, công tác tuyên 

truyền cũng như sự vào cuộc của cán bộ y tế, thâm chí các chiến sỹ biên phòng, công 

an và từng người dân đã góp phần làm nên thành công phòng chống đại dịch. Với 

nguồn lực và phương tiện hạn chế, đội ngũ y bác sỹ và các nhà khoa học đã không 

chỉ cứu chữa hơn 1.200 bệnh nhân khỏi nhiễm COVID 19 mà còn chuẩn bị có thành 

công hơn nữa với vaccine Nano Covax “Made in Vietnam”. 

Việt Nam vững vàng trước thiên tai bão lũ: Những cơn bão 5,6,7,8,9 dữ dội, 

khốc liệt kéo vào các tỉnh miền Bắc và Trung bộ gây nên tình trạng bão chồng bão, 

nhiều vụ sạt lở đất nghiêm trọng như thủy điện Rào Trăng… gây ra những thiệt hại 

vật chất lớn nhất trong 10 năm trở lại đây như có trên 201.000 ngôi nhà bị sập đổ, hư 

hỏng, tốc mái, thiệt hại ước tính 17.000 tỷ đồng. Hướng về miền Trung với tất cả tấm 

lòng tương thân tương ái, với lực lượng con người và vật chất được huy động ở mức 

cao nhất, Chính phủ đã liên tục chỉ đạo về công tác ứng phó thiên tai, mưa lũ, các lực 

lượng chức năng, đặc biệt là quân đội đã huy động tối đa lực lượng cho nhiệm vụ 

này. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kịp thời đứng ra vận động nhân dân và các tổ 

chức, cơ quan đơn vị huy động mọi nguồn lực để kịp thời cứu trợ cho bà con vùng bị 

bão lũ tàn phá. Đã có trên 300 đoàn cứu trợ, có hàng trăm tỷ đồng, hàng triệu gói mỳ 

tôm, cháo khô, hàng chục vạn quần áo, hàng chục nghìn bình nước lọc và nhu yếu 

phẩm khác đã được người dân cả nước đưa đến miền Trung. 

Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa cuộc chiến chống tham nhũng: Đây cũng là năm 

67 Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương và tất cả đại hội Đảng bộ cơ sở, trên cơ sở 

đều thành công tốt đẹp. Các đại hội đã tổng kết công tác của nhiệm kỳ 2016 - 2020, 

chỉ ra những thành tựu đã đạt được cũng như những nguyên nhân, khuyết điểm và các 

bài học kinh nghiệm xác đáng. Các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra tích cực. Bên cạnh đó, năm 2020 cũng là 

năm Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh và quyết liệt hơn nữa công tác phòng chống tham 

nhũng, loại bỏ những thành phần thoái hóa, biến chất, làm trong sạch nội bộ Đảng, 

tạo tiền đề cho sự thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII. Phát biểu tại hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội 
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các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhận 

định: “Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng thành công của đại hội đảng bộ các cấp 

nhiệm kỳ 2020-2025 là cơ sở, tiền đề rất quan trọng để góp phần vào thành công Đại 

hội XIII của Đảng”. 

Năm thành công của ngoại giao: Với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã 

chủ động thể hiện vai trò lãnh đạo đặc biệt trên các lĩnh vực như: Thứ nhất, Việt Nam 

thống nhất các quốc gia ASEAN trong trong nỗ lực ứng phó với đại dịch Covid-19 và 

phục hồi. Thứ hai, Việt Nam đã tạo dựng sự đồng thuận về lập trường trung lập và 

vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cạnh tranh giữa các siêu cường. Nhân kỷ 

niệm 53 năm thành lập ASEAN, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đã ra Tuyên bố về 

tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á. Thứ ba, Việt 

Nam đã điều hành thành công việc hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn 

diện khu vực RCEF. Thứ tư, Việt Nam củng cố tuyên bố mang tính chính sách của 

ASEAN về Biển Đông bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế, 

bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển. Năm 2020 Việt Nam cũng có những 

thành công lớn trên cương vị ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên 

hợp quốc. Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến trên các lĩnh vực như hoạt động nhân 

đạo, hoạt động giữ gìn hòa bình, hoạt động chống biến đổi khí hậu, hoạt động phòng 

chống tội phạm trên không gian mạng. Đối với Liên hợp quốc, Việt Nam nêu chủ 

trương trở thành “Đối tác vì hòa bình bền vững”, còn đối với ASEAN, Việt Nam nêu 

chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng”. Việt Nam đã chủ trì đề xuất Đại hội đồng 

Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết lấy ngày 27/12 hàng năm làm Ngày quốc tế sẵn 

sàng chống dịch bệnh cũng là ngày sinh của nhà bác học người Pháp Louis Pasteur. 

Nền kinh tế tăng độ mở và hội nhập: Hiệp định Thương mại tự do EVFTA giữa 

Việt Nam và Liên minh Châu Âu chính thức được ký kết ngày 30/6/2019 và bắt đầu 

có hiệu lực vào ngày 1/8/2020, được đánh giá là hiệp định toàn diện, chất lượng, cân 

bằng lợi ích giữa Việt Nam và EU, phù hợp với các quy định của tổ chức thương mại 

thế giới WTO. Ngày 15/11/2020, tại hội nghị cấp cao ASEAN 37 ở Hà Nội, Việt 

Nam đã ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP. RCEP là hiệp định 

giao thương tự do lớn nhất thế giới bao gồm 10 quốc gia ASEAN, Trung Quốc, Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand với GDP của 15 nước hơn 26 nghìn tỷ 

USD, chiếm gần 30% GDP toàn thế giới, chưa kể bao phủ 1/3 dân số toàn cầu. Ngày 

11/12/2020, Việt Nam cũng đã ký vào bản kết thúc đàm phán với Anh quốc, bước 

cần thiết để tiến tới hiệp định thương mại tự do – UKFTA sắp tới. Với EVFTA, Việt 

Nam có thể đa dạng hóa các thị trường bên ngoài thay vì chỉ tập trung vào Mỹ. Với 

RECP, Việt Nam gần như đã có tất cả các cam kết song phương và đa phương với 

các đối tác trong đó, kể cả ASEAN. Tính đến 2020, Việt Nam đã ký rất nhiều thỏa 

thuận thương mai song phương và đa phương, trong đó có 13 hiệp định FTA đang có 
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hiệu lực và là quốc gia nằm trong nhóm các nền kinh tế có nhiều FTA nhất trong khu 

vực và trên thế giới. 

Dư luận quốc tế cho rằng năm 2020, Việt Nam trở thành “Thỏi nam châm” 

hút vốn mới của thế giới. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và cuộc chiến thương 

mại Mỹ - Trung, Việt Nam trong năm qua đã có một sức đẩy tốt, xuất khẩu tăng cũng 

như những điều kiện cơ sở hạ tầng được Chính phủ lưu tâm đẩy mạnh. Nhiều doanh 

nghiệp lớn như Pegatron của Đài Loan, chuyên sản xuất thiết bị cho các tập đoàn 

công nghệ như Microsoft, Apple hay Sony đã xác nhận kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD để 

xây dựng một cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ, gần Hải Phòng. 

Apple đã chính thức chuyển một phần dây chuyển sản xuất Ipad và Macbook từ 

Trung Quốc sang Việt Nam. Foxcon, một tập đoàn lớn khác của Đài Loan đã thông 

báo một khoản đầu tư mới 270 triệu USD nhằm xây dựng dây chuyền sản xuất Ipad 

và Macbook tại Việt Nam và sẽ đi vào hoạt động năm 2021… Về phương diện kinh 

tế, Việt Nam đang trở thành một phần của khu vực Châu Á trỗi dậy đầy năng động. 

Nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng trở nên cởi mở, đa dạng và có những đầu tư 

lớn hơn cho nghiên cứu phát triển, trong đó có kinh tế kỹ thuật số. Việt Nam được 

đánh giá là một đối tác quan trọng trên mọi lĩnh vực, một nền kinh tế năng động với 

môi trường đầu tư thân thiện và hệ thống chính trị ổn định, tạo điều kiện thuận lợi 

cho hoạt động hợp tác đối ngoại và là mắt xích quan trọng trong hợp tác kinh tế    

quốc tế. 

Việt Nam cũng được cho là một sức mạnh đang trỗi dậy: Viện Lowy, chuyên 

nghiên cứu chính sách đối ngoại của Australia xếp Việt Nam thứ 12 trong bảng Chỉ 

số quyền lực ở Châu Á năm 2020 (Asia Power Index, công bố ngày 19/10/2020, tăng 

một hạng so với năm 2019 và đứng sau 4 nước Đông Nam Á, trong tổng số 26 quốc 

gia và vùng lãnh thổ. Hội thảo ngày 22/10/2020 của Viện Quan hệ quốc tế thuộc Đại 

học Québec Canada “Sự trỗi dậy của Việt Nam và cơ hội kinh doanh cho Québec” đã 

chỉ ra những thành tựu của Việt Nam như GDP tăng nhanh đáng kể, gấp 3 lần trong 

vòng 15 năm gần đây; tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cũng rất cao, dao động 7% trong 

khoảng 30 năm trở lại đây; khối lượng hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu đã tăng gấp 5 

lần trong vòng 10 năm; khối lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng 

gấp 10 lần trong vòng 15 năm gần đây. Việt Nam cũng được ghi nhận đang trở thành 

một “trung tâm chế tạo” ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Báo cáo Chỉ số cạnh 

tranh công nghiệp (CIP) 2020, tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc UNIDO 

cho rằng chỉ số CIP của Việt Nam đến nay gần vượt lên trên mức trung bình của thế 

giới, trong đó có 2 chỉ số quan trọng về khả năng cạnh tranh, đặc biệt là hàng hóa sản 

xuất của Việt Nam chiếm gần 90% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, vượt trên 

mức trung bình của toàn cầu là 60%. Việt Nam cũng đang tiến hành những bước đầu 

tiên của cuộc “cách mạng kỹ thuật số”. 
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Năm 2020, với tổng sản phẩm trong nước GDP đạt 2,91%, Việt Nam thuộc 

nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng 

tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội thì đây được coi là thành công lớn. Việc 

khống chế thành công dịch bệnh và lấy lại đà tăng trưởng kinh tế cho thấy tính đúng 

đắn trong chỉ đạo, điều hành khôi phục kinh tế và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn 

bộ hệ thống Chính phủ, Thủ tướng, sự nỗ lực, cố gắng của người dân, cộng đồng 

doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu vừa chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã 

hội. Về chất lượng tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động của toàn nên kinh tế theo 

giá hiện hành năm 2020 ước đạt 117,9 triệu đồng/lao động tương đương 5.081 USD, 

tăng 290 USD (tương đương tăng 5,4%) so với năm 2019. Điều này cũng cho thấy 

năng suất lao động của người Việt đang được cải thiện theo hướng tích cực, tay nghề 

lao động được nâng lên. Xuất siêu của Việt Nam trong năm 2019 cũng đạt 19 tỷ 

USD, cao nhất trong 5 năm qua. 

>>> Link nội dung: https://bom.to/yM2aJGN0  

Nguồn: Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương 

III. TRUYỀN THỐNG 

1. Theo dòng lịch sử 
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2. Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan 

trọng trong năm 2021 

 

 
 

>>>Link tải nội dung đầy đủ: https://bom.to/MiDi2xaa 

 

Nguồn: Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương 
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2.1) Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam 

(6/1/1946 - 6/1/2021): 

75 NĂM VẺ VANG CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM - CƠ QUAN  

QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC CAO NHẤT 

75 năm xây dựng và trưởng thành cũng đồng thời là 14 nhiệm kỳ hoạt động 

của Quốc hội. Được xây dựng theo tư tưởng quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ Quốc hội khóa I cho đến Quốc hội khóa XIV, dù ở vào 

thời điểm, hoàn cảnh lịch sử nào, Quốc hội Việt Nam cũng có những đóng góp xứng 

đáng vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước. 

 

 
Ngày 2 tháng 3 năm 1946, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra phiên khai mạc 

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I. Ảnh tư liệu 

XÚC TIẾN THỰC HIỆN TỔNG TUYỂN CỬ BẦU QUỐC HỘI KHÓA I 

THEO NGUYÊN TẮC PHỔ THÔNG ĐẦU PHIẾU 

Ngay sau khi nước nhà giành được độc lập, một trong những công việc trọng 

yếu nhất theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải củng cố, tăng cường chính quyền cách 

mạng của dân, do dân, vì dân; là “xúc tiến đi đến Quốc hội để quy định Hiến pháp, 

bầu Chính phủ chính thức”. Vì thế, ngày 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của 

Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: “Tôi đề nghị Chính phủ tổ 

chức càng sớm càng hay cuộc TỔNG TUYỂN CỬ với chế độ phổ thông đầu phiếu. 

Tất cả công dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân 

biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống...”. 

Ngày 8/9/1945, thay mặt Chủ tịch Chính phủ lâm thời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Võ Nguyên Giáp đã ký Sắc lệnh số 14/SL quy định thời hạn hai tháng kể từ ngày ký 

sắc lệnh sẽ mở cuộc Tổng tuyển cử và một Uỷ ban khởi thảo Hiến pháp gồm 7 người 

sẽ được thành lập. Sắc lệnh ghi rõ: “Xét rằng trong tình thế hiện giờ sự triệu tập Quốc 
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dân Đại hội không những có thể thực hiện được mà lại rất cần thiết để cho toàn dân 

tham gia vào công cuộc củng cố nền độc lập và chống nạn ngoại xâm”. Tiếp đó, 

Chính phủ lâm thời đã ban hành các Sắc lệnh số 39/SL ngày 26/9/1945 về thành lập 

Ủy ban dự thảo thể lệ cuộc Tổng tuyển cử; Sắc lệnh số 51/SL ngày 17/10/1945 quy 

định “Thể lệ cuộc Tổng tuyển cử phải thực hiện theo lối phổ thông đầu phiếu, bầu cử 

trực tiếp và bỏ phiếu kín"; Sắc lệnh số 71/SL ngày 2/12/1945 và Sắc lệnh số 72/SL để 

bổ khuyết Sắc lệnh số 51/SL về thủ tục ứng cử và bổ sung số đại biểu bầu cho một số 

tỉnh… Việc ban hành những Sắc lệnh này của Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đứng đầu có một ý nghĩa vô cùng to lớn; không chỉ tạo cơ sở pháp lý và 

nền tảng cho sự thành công của cuộc Tổng tuyển cử mà còn làm cho cuộc bầu cử 

Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập trở thành ngày hội của toàn dân. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện bầu cử Quốc hội - cơ quan quyền lực 

Nhà nước cao nhất theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu chính là mở rộng - là thực 

hiện quyền dân chủ cho các tầng lớp nhân dân để mỗi người đều có thể tham gia làm 

tròn nghĩa vụ, quyền công dân của mình. Điều đó “sẽ chứng tỏ cho toàn thế giới biết 

rằng người Việt Nam không những chỉ có khả năng tự trị, mà còn biết tự tổ chức một 

cách dân chủ nữa”. Đặc biệt, theo Sắc lệnh 51/SL, "dân trong mỗi tỉnh bầu thẳng đại 

biểu tỉnh mình dự vào Quốc dân Đại hội". Số đại biểu của một tỉnh hay thành phố 

thì sẽ căn cứ vào dân số tỉnh (hay thành phố) ấy mà ấn định, trừ một vài thành phố 

đặc biệt quan trọng thì "số đại biểu có tăng lên chút ít". 

Xuất phát từ điều kiện cụ thể của Việt Nam khi đó, số đại biểu của một tỉnh 

hay thành phố mà căn cứ vào số dân cư là hợp lý nhất, cho nên, chính Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã sửa nội dung trong dự thảo "căn cứ vào trình độ văn hoá" và "căn cứ 

vào phong trào cách mạng" để bầu số đại biểu của một tỉnh hay thành phố thành 

"căn cứ vào dân số tỉnh hay thành phố ấy mà ấn định". Quyết định của Người 

không chỉ thể hiện tầm nhìn xa, sự sáng tạo và cách mạng trong từng quyết định 

mà còn đồng thời cho thấy rằng: Người luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của nhân 

dân và nỗ lực, quyết tâm để nhân dân được tự do lựa chọn những người thay mặt 

mình tham gia vào công việc quốc gia. 

Quá trình chuẩn bị cho cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I gặp muôn 

vàn khó khăn, thách thức, nhất là những hành động xâm lược của thực dân Pháp ở 

Nam Bộ, Nam Trung Bộ và sự chống phá điên cuồng của Việt Cách (Việt Nam cách 

mạng đồng minh hội) và Việt Quốc (Việt Nam quốc dân đảng). Trong bối cảnh đó, 

Người và bộ chỉ huy tối cao của dân tộc, một mặt, kiên quyết đấu tranh vạch trần và 

chống lại những hành động phá hoại của kẻ thù, mặt khác thực hiện sách lược nhân 

nhượng, hoà giải để “tỏ rõ cái tư cách xứng đáng của những người công dân nước 

Việt Nam và ý chí đoàn kết không chia rẽ" của toàn thể quốc dân nhằm tiến hành 

cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
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Cụ thể: 1) Ngày 24/12/1945, đại biểu của Việt Minh, Việt Quốc, Việt Cách đã 

gặp nhau và ký bản Biện pháp đoàn kết gồm 14 điều chính và 4 điều phụ. Tinh thần 

của bản Biện pháp với nội dung: Độc lập trên hết, kêu gọi đoàn kết, đình chỉ đăng 

báo công kích lẫn nhau bằng lời nói và hành động, nhất trí mở rộng Chính phủ lâm 

thời có đại diện của Việt Quốc và Việt Cách, thừa nhận 70 ghế trong Quốc hội cho 

Việt Quốc, Việt Cách không thông qua bầu cử đã được các bên thông qua. 2) Ngày 

1/1/1946, Chính phủ lâm thời đã cải tổ, mở rộng thành phần Chính phủ liên hiệp lâm 

thời. Để Nguyễn Hải Thần đại diện Việt Cách giữ chức Phó Chủ tịch, và Trương 

Đình Tri, đại diện Việt Quốc giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế, Chính phủ liên hiệp lâm 

thời đã ra Tuyên bố và nội dung đối nội là "làm sao cho cuộc toàn dân tuyển cử được 

thành công mỹ mãn và chuẩn bị sẵn sàng việc khai Quốc hội. 

Trực tiếp lãnh đạo cuộc Tổng tuyển cử, ngày 31/12/1945, Người viết bài "Ý 

nghĩa Tổng tuyển cử" đăng báo Cứu quốc; trong đó khẳng định: "Tổng tuyển cử là 

một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác 

công việc nước nhà… Do Tổng tuyển cử mà toàn dân bầu ra Quốc hội. Quốc hội sẽ 

cử ra Chính phủ. Chính phủ đó thật là Chính phủ của toàn dân". Khác với các nhà 

nước tư sản, Quốc hội là một thiết chế được khẳng định trong Hiến pháp từ rất sớm 

nhưng không phải lúc nào giai cấp tư sản cũng tạo điều kiện về mặt pháp lý để nhân 

dân lao động được tham gia vào các cuộc bầu cử, ở Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí 

Minh tuyên bố: "Hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử; hễ là 

công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi 

giống, giai cấp, đảng phái. Hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó". 

Tiếp đó, ngày 3/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp của Chính 

phủ, kiểm tra lần cuối những công việc của cuộc Tổng tuyển cử. Ngày 5/1/1946, 

Người ra Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ người 

công dân của nước Việt Nam độc lập và nhấn mạnh: "Ngày mai là một ngày đầu tiên 

trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của 

mình... Ngày mai, dân ta sẽ được tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng 

thay mặt cho mình, và gánh vác việc nước… Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ 

hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do"; đồng thời, khẳng định "về mặt 

chính trị, thì nhân dân dùng lá phiếu mà chống với quân địch. Một lá phiếu cũng có 

sức lực như một viên đạn". Không dừng ở đó, Người còn nêu rõ trách nhiệm của cử 

tri và hướng dẫn đúng đắn để cử tri sử dụng quyền bầu cử của mình khi nhấn mạnh 

rằng: "Những ai muốn làm quan cách mạng thì không nên bầu. Ngày mai không ai 

ép, không ai mua, toàn dân sẽ thực hiện quyền dân chủ ấy". 

Ngày 6/1/1946, với ý chí sắt đá của một dân tộc quyết tâm bảo vệ nền độc lập, 

tự do vừa giành được; với niềm tin tưởng chắc chắn rằng "đi bỏ phiếu là đặt một viên 

gạch xây đắp nền cộng hoà dân chủ", nhân dân ta ở khắp mọi miền đất nước, dù 
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nhiều người phải hy sinh cả tính mạng của mình đã "tiến đến thùng phiếu" để thực 

hiện quyền lợi và nghĩa vụ của người dân một nước độc lập, tự do. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ứng cử tại Hà Nội. Là công dân số 1 của nước Việt Nam 

độc lập, Người không chỉ động viên, kêu gọi mọi người tham gia tổng tuyển cử mà 

còn nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Khi 118 vị chủ tịch UBND và 

tất cả các giới đại biểu làng xã tại Hà Nội, kiến nghị: "Cụ Hồ Chí Minh miễn phải 

ứng cử" trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới và "suy tôn Cụ làm Chủ tịch vĩnh viễn của 

nước Việt Nam dân chủ cộng hoà", Người đã đáp lại tình cảm và nguyện vọng đó; đã 

cảm tạ đồng bào và nói: "Tôi là một công dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà 

nên không thể vượt qua thể lệ tổng tuyển cử đã định". Người bầu cử tại địa điểm số 

10 Hàng Vôi (nay là phố Lý Thái Tổ). 

Tại Hà Nội, hàng chục vạn cử tri đã đi bỏ phiếu. Trong cuộc bầu cử ở Hà Nội, 

đã có 172.765 trong tổng số 187.880, tức 91,95% cử tri của cả 74 khu phố nội thành 

và 118 làng ngoại thành đã đi bỏ phiếu. Sáu trong tổng số 74 ứng cử viên đã trúng cử 

đại biểu Quốc hội. Người trúng cử thấp phiếu nhất là 52,5%, người đạt phiếu cao 

nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh được 169.222 phiếu, tức 98,4%". 

Ở các địa phương khác, Tổng tuyển cử cũng diễn ra sôi nổi. Mặc dù một số địa 

phương phải đối phó với âm mưu phá hoại tinh vi và trắng trợn của kẻ thù, nhưng ở 

miền Bắc, nói chung tổng tuyển cử diễn ra an toàn. Hải Phòng có tới 96% cử tri đi bỏ 

phiếu. Ở miền Nam, nhất là Nam Bộ, dưới bom đạn ác liệt của kẻ thù, không có nơi 

bỏ phiếu cố định, thậm chí ngay tại bệnh viện hoặc trên trận tuyến... bất chấp địch 

đánh phá, tổng tuyển cử vẫn thu được kết quả tốt đẹp. Nhiều tỉnh còn đạt số cử tri đi 

bỏ phiếu rất cao như Sa Đéc đạt 93,54%, Bạc Liêu đạt 90,97%. Tại Tây Nguyên, thực 

dân Pháp dùng máy bay ném bom lửa xuống ba làng để khủng bố dân chúng, song 

tổng tuyển cử vẫn được tiến hành... 

Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa I, tại 71 tỉnh thành trong cả nước, đã có 

"89% tổng số cử tri đi bỏ phiếu, phổ biến là 80%, nhiều nơi đạt 95%" trừ một số nơi 

phải bầu bổ sung, còn tuyệt đại đa số các địa phương chỉ bầu một lần. Cuộc Tổng 

tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập đã thắng lợi. Toàn dân đã thực sự được 

"hưởng một phần độc lập, tự do" bằng lá phiếu cử tri của mình. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và Trung ương Đảng (đã rút vào hoạt động bí mật) đã tổ chức thành công cuộc 

Tổng tuyển cử theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, bí mật, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta đã thực hiện quyền làm chủ đất nước 

và xã hội thông qua lá phiếu để bầu những đại biểu thay mặt mình gánh vác công việc 

nước nhà. 

Với những điều khoản chi tiết, rõ ràng, cụ thể trong các văn bản pháp luật; với 

việc chuẩn bị chu đáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bộ chỉ huy tối cao, Tổng tuyển 

cử ngày 6/1/1946 thực sự là một cuộc Tổng tuyển cử tự do, bình đẳng và đoàn kết. 

Vừa kiên quyết, vừa khôn khéo, mềm dẻo trong vấn đề nội trị và ngoại giao, đồng 
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thời thực hiện sự nhân nhượng có nguyên tắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người 

cộng sản Việt Nam đã làm cho cuộc Tổng tuyển cử 6/1/1946 thực sự là ngày hội của 

nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ đạo thắng lợi cuộc Tổng tuyển cử bầu 

Quốc hội khoá I, thể hiện tầm nhìn chiến lược của một nhà lập hiến. Thành công của 

cuộc bầu cử ngày 6/1/1946 không chỉ khẳng định về mặt pháp lý quyền làm chủ của 

nhân dân Việt Nam: Từ thân phận nô lệ đứng lên giành độc lập, tự tổ chức ra Nhà 

nước của mình/Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, bầu ra Quốc 

hội, thành lập Chính phủ chính thức và ban hành bản Hiến pháp 1946 mà còn mở ra 

một trang sử mới cho đất nước ta khi có một hệ thống chính quyền thống nhất, chính 

danh về mặt pháp lý, đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại. 

QUỐC HỘI NGÀY CÀNG PHÁT HUY VAI TRÒ LÀ CƠ QUAN QUYỀN 

LỰC NHÀ NƯỚC CAO NHẤT 

Quốc hội khoá I - Quốc hội ra đời từ lòng dân, bao gồm đầy đủ các tầng lớp, 

các giới, các đảng phái chính trị ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, gồm 333 đại biểu 

(trong đó, Bắc Bộ có 152 đại biểu, Trung Bộ có 108 đại biểu, Nam Bộ có 73 đại 

biểu). Cùng với 70 đại biểu không thông qua bầu cử, Quốc hội khoá I có 403 đại 

biểu, với đầy đủ các thành phần công nhân, nông dân, trí thức, các nhà tư sản, người 

buôn bán… là hình ảnh tượng trưng cho khối toàn dân đoàn kết, minh chứng hùng 

hồn cho việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền lực của nhân dân. 

(Còn tiếp) 

>>> Link tải nội dung đầy đủ: https://bom.to/iogU6N8Y 

 

Nguồn: Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương 

2.2) Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam 

(09/01/1950 – 09/01/2021) 

Từ giữa năm 1949 đến đầu năm 1950 phong trào đấu tranh của thanh niên học 

sinh, sinh viên chống chủ nghĩa thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ, chúng 

“độc lập” giả hiệu, chống khủng bố đàn áp, đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, đòi 

được học tiếng mẹ đẻ… đã diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng khắp từ Nam chí Bắc. Tại 

Saì Gòn, các tầng lớp đồng bào cũng tích cực hưởng ứng dưới nhiều hình thức: biểu 

tình chống sưu thuế, chống bắt lính, đòi công ăn việc làm. Học sinh, sinh viên bãi 

trường, bãi khóa liên miên. 

Ngày 09/01/1950, Đoàn Thanh Niên cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn - Chợ 

Lớn đã vận động và tổ chức cho hơn 2.000 học sinh , sinh viên các trường Pétrus Ký, 

Gia Long, Nguyễn Văn Khuê, Huỳnh Khương Ninh, trường Đại học Y Dược, Pháp 

Lý, các trường chuyên nghiệp vô tuyến điện, công chính, kỹ thuật, khoa học,… cùng 

nhiều giáo viên và 7.000 nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn biểu tình đòi bảo đảm an ninh 

cho học sinh, sinh viên học tập và trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt – 

https://bom.to/iogU6N8Y
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trong đó có Ban lãnh đaọ học sinh cứu quốc Saì Gòn. Đoàn biểu tình kéo đến Nha 

học chính và Dinh thủ hiến bù nhìn đưa yêu sách. Bọn cảnh sát và lính lê dương ra 

đàn áp dã man đoàn biểu tình. Thái độ đó đã làm đám đông phẫn nộ, bùng nổ cuộc 

xung đột. Những người biểu tình dùng mọi thứ vũ khí có trong tay chống trả quyết 

liệt với lính Pháp, lính Âu Phi và công an Bình Xuyên. Trần Văn Ơn, người thanh 

niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của học sinh, sinh viên 

đã bị bọn chúng giết hại trong cuộc xung đột đó. 

Tại Sài Gòn, ngày 12/01/1950 đám tang anh Trần Văn Ơn đã biến thành cuộc 

biểu tình thị uy của trên 5 vạn người đứng trên các hè phố tiễn đưa anh. Lễ tang anh 

Trần Văn Ơn cũng đã được cử hành trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Hàng 

triệu lượt học sinh, sinh viên và đồng bào các giới đã đeo băng tang truy điệu với 

lòng thương tiếc và xuống đường tuần hành bày tỏ ý chí căm thù. 

Bài điếu văn trong buổi lễ tang có câu: 

“Ai chết vinh buồn chăng? 

Ai sống nhục thẹn chăng?” 

Những câu hỏi đó cứ vang mãi trong những tháng năm đen tối của đất nước, 

thúc giục bao thế hệ trẻ noi gương Trần Văn Ơn, quên mình xông lên phía trước. 

Đại hội Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tháng 2/1950 tại căn cứ địa Việt Bắc 

đã lấy ngày 09/01 làm ngày truyền thống hàng năm của học sinh, sinh viên Việt Nam. 

Truyền thống vẻ vang đó đã được các thế hệ học sinh, sinh viên kế thừa oanh liệt 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trở thành bất diệt. 

>>> Link nội dung: https://bom.to/0Owbiis7 

 

Nguồn: lichsuvietnam.vn 

 

2.3) Hiệp định Pari năm 1973 – Chấm dứt chiến tranh, lặp lại hòa bình ở Việt Nam 

Hiệp định Pari về Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất 

của nhân dân ta ở cả hai miền đất nước, đã tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam. Từ Hiệp định này, quân xâm lược 

Mỹ đã phải cuốn cờ rút khỏi Việt Nam, tạo thế xoay chuyển có lợi cho cách mạng 

Việt Nam, dẫn đến ngày toàn thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, 

thống nhất đất nước. 

Từ sau Hiệp định Giơnevơ 1954, đế quốc Mỹ nhanh chóng nhảy vào miền 

Nam, thế chân thực dân Pháp, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. 

Việt Nam một lần nữa trải qua cuộc chiến tranh trường kỳ, bền bỉ chống Mỹ để đi tới 

việc ký kết Hiệp định Pari, ngày 27 tháng 1 năm 1973. 

Năm 1968, sau hàng loạt những thất bại nặng nề của chiến lược "chiến tranh 

cục bộ" và chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, cuộc đàm phán giữa Chính phủ Việt 

Nam Dân chủ cộng hoà và Chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức diễn ra ở Pari. Phái đoàn 

https://bom.to/0Owbiis7
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Việt Nam do Bộ trưởng Xuân Thuỷ đứng đầu, đã khẳng định lập trường không thay 

đổi của Việt Nam là trước tiên Mỹ phải chấm dứt không điều kiện các cuộc ném bom 

bắn phá và mọi hoạt động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, 

sau đó mới bàn các vấn đề có liên quan của hai bên. Phái đoàn Mỹ do Hariman đứng 

đầu. 

Hội nghị hai bên ở Pari sau nhiều phiên họp trong năm 1968 vẫn không giải 

quyết được vấn đề cơ bản, nhưng đã mở đầu cho một thời kỳ Việt Nam tiến công trực 

diện Mỹ về ngoại giao trên bàn hội nghị. Trong quá trình đấu tranh đó, phái đoàn 

Việt Nam luôn khẳng định tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước của nhân dân Việt Nam; lên án tội ác chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ 

trên hai miền Nam, Bắc Việt Nam, hành động phá hoại hiệp định Giơnevơ của Mỹ; 

đòi Mỹ rút quân và chư hầu ra khỏi Việt Nam; chấm dứt hoàn toàn và không điều 

kiện việc ném bom miền Bắc Việt Nam; từ bỏ ngụy quân Sài Gòn; đáp ứng lập 

trường của Việt Nam Dân chủ cộng hoà và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam 

Việt Nam. 

Trước quan điểm đúng đắn, thái độ kiên quyết của phái đoàn Việt Nam, cùng 

với những thất bại nặng nề trên chiến trường và tình hình nước Mỹ trước ngày bầu cử 

Tổng thống, ngày 1/11/1968, Giônxơn tuyên bố ngừng ném bom bắn phá và mọi 

hành động chiến tranh khác chống Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Sau sự kiện này, 

cuộc đấu tranh giữa Việt Nam và Mỹ bắt đầu xoay quanh vấn đề hình thức, thành 

phần hội nghị và đã đi đến thống nhất tổ chứcHội nghị Bốn bên bao gồm: Việt Nam 

Dân chủ cộng hoà, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (sau đó là 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam), Hoa Kỳ và Việt 

Nam cộng hoà (chính quyền Sài Gòn). 

Tháng 1 năm 1969, Hội nghị 4 bên về Việt Namchính thức họp phiên đầu tiên 

tạiPari. Lập trường bốn bên, mà thực chất là của hai bên, Việt Nam và Mỹ, giai đoạn 

đầu rất xa nhau, mâu thuẫn nhau, khiến cho các cuộc đấu tranh diễn ra gay gắt trên 

bàn hội nghị, đến mức nhiều lúc phải gián đoạn thương lượng. Trong thời gian này, 

trên chiến trường cả hai bên Việt Nam và Mỹ đều tìm mọi cách giành thắng lợi quyết 

định về quân sự để thay đổi cục diện chiến trường, lấy đó làm áp lực cho mọi giải 

pháp chấm dứt chiến tranh trên thế mạnh mà cả hai phía đang giành giật trên bàn đàm 

phán nhưng chưa đạt kết quả. Những thắng lợi quân sự của ta trong các chiến dịch 

Đường 9 – Nam Lào, Đông Bắc và Đông Nam Campuchia trong năm 1971; các chiến 

dịch tiến công Trị - Thiên, Bắc Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Bắc Bình Định, Khu 8 

Nam Bộ… trong năm 1972 đã làm quân Mỹ - nguỵ bị thiệt hại nặng nề, từng bước 

làm phá sản chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và tạo thế thuận lợi cho ta trên 

bàn đàm phán. 

Ngày 8/10/1972, phái đoàn Việt Nam đưa cho Mỹ bản dự thảo “Hiệp định về 

chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam” và đề nghị thảo luận để đi đến ký 
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kết. Lúc đầu, bản dự thảo được các bên nhất trí nhưng đến ngày 22/10/1972 phía Mỹ 

lật lọng viện dẫn chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đòi sửa đổi bản dự thảo. Đêm 

18/12/1972, tổng thống Mỹ Nixon ra lệnh ném bom huỷ diệt Hà Nội và Hải Phòng 

bằng B52. Cuộc đụng đầu lịch sử trong 12 ngày đêm được ví là "Trận Điện Biên Phủ 

trên không" kết thúc bằng việc 38 pháo đài bay B52 và 43 máy bay chiến đấu khác 

của Mỹ bị bắn rơi ngay trên bầu trời Hà Nội. Thất bại của Mỹ trên chiến trường miền 

Nam cùng với thất bại của không quân chiến lược Mỹ trên bầu trời Hà Nội, đẩy Mỹ 

vào thế thua không thể gượng nổi, buộc chúng phải chấp nhận thất bại, nối lại đàm 

phán tại Pari. Trên tư thế bên chiến thắng, phái đoàn ta tại cuộc đàm phán đã kiên 

quyết đấu tranh giữ vững nội dung của dự thảo Hiệp định đã thoả thuận. 

 

(Còn tiếp) 

 

>>> Link tải nội dung: https://bom.to/uwtouVTw 

Nguồn: Dangcongsan.vn 

2.4) Ý nghĩa lịch sử của Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt 

Nam (28/01/1941 – 28/01/2021) 

Rời Tổ quốc tìm đường giải phóng dân tộc vào mùa hè năm 1911 từ một cửa 

biển phía nam để rồi đến năm 1941, Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí 

Minh mới trở về, bước chân trở về sau 30 năm bôn ba bắt đầu từ địa đầu núi rừng 

phía bắc Tổ quốc. 30 năm là một chặng đường dài với biết bao cuộc trường chinh qua 

các đại dương và lục địa, ghi nhận sự trưởng thành của một con người về tuổi đời, về 

nhận thức, tư tưởng, từ thân phận nô lệ trở thành một chiến sĩ cách mạng kiên cường 

và sáng tạo. Nhưng điều có ý nghĩa vô cùng sâu sắc là sự trưởng thành đó gắn liền 

với vận mệnh của đất nước. 

“Hữu chí tất thành” (có chí thì nên). Tuổi trưởng thành của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã mang cái tên đầy ý nghĩa và Người đã không phụ lòng mong mỏi và niềm hy 

vọng của người cha kính yêu của mình và của cả thế hệ người đi trước. Nhưng so với 

các thế hệ tiền bối, con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có khác. Không 

Ðông du theo tiếng gọi của các sĩ phu, Nguyễn Tất Thành đã thực hiện chuyến Tây 

du - một con đường chưa được khám phá nhưng ở đấy là đất nước của kẻ đang “khai 

phá văn minh” cho An Nam. Hành trang cứu nước của Người là lòng yêu nước nồng 

nàn, truyền thống ham học, ý chí kiên cường, sẵn sàng vượt khó vượt khổ vì độc lập 

của đất nước, tự do của nhân dân... Với hai bàn tay trắng và lòng quyết tâm sẽ làm 

bất cứ việc gì để sống và để đi. Người đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc Việt 

Nam khỏi áp bức nô lệ: con đường cách mạng vô sản. Tháng 7-1920, qua Báo Nhân 

đạo (L'Humanité) Pháp, được đọc Luận cương của V.I. Lê-nin về vấn đề dân tộc và 

vấn đề thuộc địa, Nguyễn Tất Thành, khi ấy đã lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, vui mừng 

https://bom.to/uwtouVTw
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đến phát khóc: Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, 

đây là con đường giải phóng chúng ta! 

Sau khi tìm được con đường đúng đắn để cứu nước, giải phóng dân tộc, 

Nguyễn Ái Quốc đã tập trung mọi nỗ lực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong 

phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị những tiền đề về 

chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của một đảng cách mạng tiền phong của 

giai cấp công nhân Việt Nam. Ðặc biệt, Người không ngừng xúc tiến việc tìm đường 

trở về nước như nguyện ước lúc Người ra đi từ bến cảng Nhà Rồng. 

... Ngày 28-1-1941 (mồng 2 Tết Tân Tỵ), Nguyễn Ái Quốc về nước. Mảnh đất 

Pác Bó (Cao Bằng), nơi có địa thế hiểm trở, núi non hùng vĩ, quần chúng nhân dân đã 

được giác ngộ kiên cường tranh đấu, trung thành với Ðảng, với cách mạng, một lòng 

tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, vào thắng lợi của cách mạng được Người chọn 

làm nơi đặt cơ quan chỉ đạo phong trào cách mạng và tiếp tục tạo ra những nhân tố 

quan trọng, cần thiết để đưa cách mạng đến thành công. 

Chúng ta còn nhớ năm 1930, Người thống nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam 

và tổ chức hội nghị thành lập, sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam. Ðó là nhân tố đầu 

tiên, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Ðó cũng là sáng 

tạo lớn đầu tiên của Người. Hơn mười năm sau, khởi điểm từ mùa xuân Tân Tỵ năm 

1941 tại Pác Bó (Cao Bằng) cho đến tháng 8-1945, Người đã thực hiện 'ba sáng tạo' 

lớn tiếp theo sau khi sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam. Ðó là: Sáng lập Mặt trận 

Dân tộc thống nhất (Mặt trận Việt Minh); Sáng lập lực lượng vũ trang nhân dân (Ðội 

Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân); Sáng lập chính quyền của nhân dân (Ủy ban 

dân tộc giải phóng toàn quốc). 

Từ ngày 8-2-1941, Nguyễn Ái Quốc với bí danh Già Thu, đến ở hang Cốc Bó 

(tiếng Nùng có nghĩa là hang Ðầu nguồn). Phía dưới, cách cửa hang chừng 50 mét có 

con suối nước rất trong được Người đặt tên là 'Suối Lê-nin'. Một ngọn núi cao bên bờ 

suối được Người đặt tên là 'Núi Các Mác'. Những cái tên thể hiện tư tưởng, mục tiêu, 

đường lối và niềm tin của Người vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam theo con 

đường của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. 

Ở Pác Bó, Bác Hồ - Già Thu - Ông Ké cách mạng đã sống những năm tháng vô 

cùng khó khăn, thiếu thốn với 'cháo bẹ, rau măng', nhưng tràn đầy niềm tin, lạc quan 

cách mạng. Tại đây, Người đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 

(tháng 5-1941)- hội nghị đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược của Ðảng ta. Ðiểm 

nổi bật của Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8 là việc giải quyết đúng đắn 

mối quan hệ giữa dân tộc và vấn đề giai cấp. Hội nghị chủ trương: 'Trong lúc này 

khẩu hiệu của Ðảng ta là trước hết phải làm sao giải phóng cho được các dân tộc 

Ðông Dương ra khỏi ách của giặc Pháp - Nhật... nếu không giải quyết được vấn đề 

dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng 
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những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ 

phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được'. 

Cũng tại Pác Bó - Cao Bằng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc liên tiếp mở lớp huấn 

luyện về tổ chức, vận động, chuẩn bị thành lập Mặt trận Việt Minh. Và chính Người 

đã chỉ đạo soạn thảo các văn kiện của Việt Minh như Tuyên ngôn, Chương trình, 

Ðiều lệ. Bản Chương trình cứu nước của Việt Minh gồm có 44 điều cụ thể về các 

chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, chính sách đối với các tầng lớp nhân 

dân, chính sách xã hội, chính sách ngoại giao, để thực hiện hai điều cơ bản mà toàn 

thể đồng bào mong ước là làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, dân Việt Nam 

được hưởng sung sướng tự do. Các chương trình vừa ích nước, vừa lợi dân như vậy 

đã được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng. Mặt trận Việt Minh đã lôi cuốn, tập hợp sức 

mạnh quần chúng cả nước để đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân 

dân, Mặt trận Việt Minh đã góp phần quyết định sự thành công của Cách mạng 

Tháng Tám và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vô cùng to lớn, giữ vai trò người 

cầm lái con tàu cách mạng vượt qua bão táp để cập bến độc lập tự do. Việt Minh là sự 

sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc kết hợp với truyền thống 

đoàn kết 'muôn người như một' từ bao đời của ông cha. 

Cùng với việc xây dựng Mặt trận Việt Minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tập 

trung chỉ đạo việc tổ chức xây dựng căn cứ địa cách mạng làm nơi đứng chân để xây 

dựng lực lượng, tích lũy lương thực, súng đạn, chuẩn bị tiền đề vật chất cho tổng khởi 

nghĩa cách mạng giành chính quyền. Dưới sự trực tiếp chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái 

Quốc từ tháng 6 đến tháng 8-1941, Ðảng bộ Cao Bằng đã cử 70 cán bộ đi học quân 

sự ở nước ngoài. Ðây là những hạt giống quân sự đầu tiên của căn cứ địa Cao Bằng, 

sau này là Cao - Bắc - Lạng và khu giải phóng trong tổng khởi nghĩa Cách mạng Cao 

- Bắc - Lạng. Bắt đầu từ căn cứ địa cách mạng Bắc Sơn, Võ Nhai, chỉ sau một thời 

gian ngắn đã phát triển thành cả một vùng rộng lớn bao gồm sáu tỉnh: Cao Bằng, Bắc 

Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang. 

Theo lời Bác dặn, ngày 22-12-1944, Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng 

quân - tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay - ra đời, tạo ra một cục 

diện mới trên mặt trận đấu tranh vũ trang cách mạng. Chỉ thị thành lập Ðội Việt Nam 

tuyên truyền giải phóng quân của Chủ tịch Hồ Chí Minh tuy ngắn gọn nhưng rất súc 

tích bao gồm các vấn đề chủ yếu về đường lối quân sự của Ðảng ta: vấn đề kháng 

chiến toàn dân, động viên và vũ trang toàn dân, nguyên tắc xây dựng lực lượng võ 

trang cách mạng, phương châm xây dựng ba thứ quân, phương thức hoạt động kết 

hợp quân sự với chính trị của lực lượng võ trang, nguyên tắc tác chiến và chiến thuật 

du kích của lực lượng võ trang. 

Có thể nói, từ mùa xuân 1941, Bác Hồ trở về nước, Ðảng ta và phong trào cách 

mạng do Bác trực tiếp chỉ đạo mới thật sự thực hiện được một chiến lược lớn là đặt 

cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít. Cũng 
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từ Cao Bằng, cách mạng Việt Nam đã liên lạc với lực lượng Ðồng minh, được phe 

Ðồng minh ủng hộ. Ðó là cơ sở thực tế và pháp lý quốc tế quan trọng để đến khi 

Cách mạng Tháng Tám thành công, trong Tuyên ngôn Ðộc lập, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã khẳng định và tuyên bố trước toàn thế giới: 'Một dân tộc đã gan góc chống 

ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Ðồng minh 

chống phát-xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc 

lập!'. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và tiếp tục mở đường đi tới 

những thắng lợi huy hoàng cho cách mạng Việt Nam. Từ mùa Xuân ấy, sự nghiệp 

cách mạng của nhân dân ta do Bác Hồ trực tiếp lãnh đạo đã chuyển sang một thời kỳ 

mới - thời kỳ nhiệm vụ giải phóng dân tộc được đặt lên hàng đầu. Ðể rồi đến mùa 

Xuân 1975 hoàn thành sự nghiệp giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc và đi lên 

xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

>>> Link tải nội dung: https://bom.to/nMb4ZV64  

Nguồn: Báo Nhân dân 

 

III. PHÁP LUẬT 

1. Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1-2021 

1.1. Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động từ 2021 

Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Bộ luật Lao động năm 2019, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động được quy định tại Điều 169 Bộ luật 

Lao động như sau: 

- Năm 2021, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường với lao động nam là đủ 

60 tuổi 03 tháng, với lao động nữ là đủ 55 tuổi 04 tháng. 

- Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 

62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến 

khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. 

Để hướng dẫn tuổi nghỉ hưu từ 01/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị 

định 135/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, thời điểm nghỉ 

hưu, thời điểm hưởng chế độ hưu trí, các trường hợp được nghỉ hưu sớm…  

1.2. Cho phép bắn pháo hoa trong dịp lễ Tết, sinh nhật 

Nội dung đáng chú ý này được đề cập trong Nghị định 137/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. 

Theo Điều 17 Nghị định này, từ 11/01/2021 - ngày Nghị định này có hiệu 

lực, người dân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì được sử dụng pháo 

hoa trong các trường hợp như Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương… 

Tuy nhiên, khi sử dụng chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được 

phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa. 

Lưu ý: Loại pháo hoa người dân được sử dụng là sản phẩm được chế tạo, sản 

xuất thủ công hoặc công nghiệp… tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc 

trong không gian, không gây ra tiếng nổ (Điều 3 Nghị định 137/2020). 

1.3. Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, TP.HCM 

https://bom.to/nMb4ZV64
https://luatvietnam.vn/lao-dong/bo-luat-lao-dong-2019-179015-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-135-2020-nd-cp-quy-dinh-ve-tuoi-nghi-huu-194427-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-dinh-137-2020-nd-cp-quan-ly-su-dung-phao-194709-d1.html
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Tại Nghị quyết 97/2019/QH14, Quốc hội đã thông qua việc thí điểm tổ chức mô hình 

chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội. 

Theo đó, từ 01/7/2021, chính quyền địa phương tại phường ở Hà Nội chỉ còn Ủy ban 

nhân dân phường, không còn Hội đồng nhân dân (HĐND) như ở huyện, quận, thị xã, 

xã, thị trấn. 

Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội được thực hiện từ 

ngày 01/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm. 

Với TP. Hồ Chí Minh, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết 131/2020/QH14. 

Theo đó, từ 01/7/2021, TP. HCM sẽ tổ chức mô hình chính quyền đô thị, không còn 

HĐND cấp quận, phường. 

Đồng thời, cũng trong Nghị quyết này đã cho phép thành lập chính quyền đô thị 

thành phố trong thành phố. Sau đó, với Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, Thành phố Thủ Đức thuộc TP. HCM đã chính thức được 

thành lập. 

03 Nghị quyết trên đều có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 

1.4. Thí sinh được đi muộn khi thi tuyển công chức, viên chức 
Ngày 20/01/2021, Thông tư 6/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ có hiệu lực sẽ bổ sung 

một số quy định thí sinh phải thực hiện khi thi tuyển công chức, viên chức. Trong đó: 

Thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định. Trường hợp thí sinh dự thi 

đến chậm quá 30 phút tính từ khi bắt đầu giờ làm bài thi thì không được dự 

thi... 

Như vậy, so với quy định trong Thông tư 03/2019/TT-BNV, thí sinh phải có mặt 

đúng giờ thì theo Thông tư 6/2020, thí sinh được đi muộn không quá 30 phút tính từ 

khi bắt đầu giờ làm bài thi. 

1.5. 3 trường hợp xây nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép 
Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021 đã bổ sung trường 

hợp được miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ. 

Theo đó, 03 trường hợp xây nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép bao gồm: 

- Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự 

án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy 

hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng 

điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

- Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy 

hoạch xây dựng khu chức năng. 

1.6. Không phải thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng 
Theo quy định cũ tại khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, trước khi sử dụng, 

doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để 

đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, từ 01/01/2021 - ngày Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực, không 

quy định doanh nghiệp phải thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh 

doanh. 

https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-97-2019-qh14-thi-diem-to-chuc-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi-tai-ha-noi-178927-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-97-2019-qh14-thi-diem-to-chuc-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi-tai-ha-noi-178927-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-1111-nq-ubtvqh14-thanh-lap-thanh-pho-thu-duc-tphcm-195853-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/thong-tu-6-2020-quy-che-to-chuc-thi-tuyen-xet-tuyen-cong-chuc-vien-chuc-194989-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/luat-xay-dung-sua-doi-nam-2020-186269-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/luat-doanh-nghiep-2014-91359-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/luat-doanh-nghiep-2020-186272-d1.html
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Ngoài ra, trong Luật mới này còn một số thay đổi liên quan đến con dấu của doanh 

nghiệp như: 

- Ghi nhận dấu của doanh nghiệp dưới 02 hình thức là dấu được làm tại cơ sở khắc 

dấu và dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

- Doanh nghiệp được quyền tự quyết với con dấu… 

1.7. Trường hợp công khai thông tin đăng ký thuế từ 17/01/2021 
Thông tư 105/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành đã bổ sung 02 trường hợp 

công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế, cụ thể: 

- Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh. 

- Người nộp thuế có vi phạm pháp luật về đăng ký thuế. 

Bên cạnh đó, Thông tư 105/2020 vẫn giữ các trường hợp ở Thông tư 95/2016/TT-

BTC như: Người nộp thuế ngừng hoạt động, đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã 

đăng. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/01/2021. 

1.8. Dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị nghiêm cấm 
Theo Điều 6 Luật Đầu tư 2020, cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây: 

- Kinh doanh dịch vụ đòi nợ (quy định mới) 

- Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người (bổ sung việc cấm 

mua, bán xác, bào thai người). 

- Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người. 

- Kinh doanh pháo nổ. 

Trong đó, cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê là một quy định mới. Như vậy, từ 

01/01/2021, khi Luật Đầu tư 2021 có hiệu lực, dịch vụ đòi nợ chính thức bị khai tử. 

1.9. Không phải lắp bình chữa cháy trên ô tô 4 chỗ ngồi 
Theo Điều 8 Nghị định 136/2020/NĐ-CP , ô tô từ 04 chỗ ngồi trở lên đến 09 chỗ 

ngồi chỉ cần đáp ứng các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy như sau: 

- Đảm bảo điều kiện hoạt động đã được kiểm định. 

- Vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên phương tiện phải bảo đảm an toàn phòng cháy 

và chữa cháy. 

Nghị định này đã bỏ quy định phải có bình chữa cháy trên ô tô từ 04 chỗ đến 09 

chỗ ngồi. 

Nghị định 136/2020 có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2021. 

1.10. Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết 2025 
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 107/2020/QH14 về việc kéo dài thời hạn miễn 

thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết 55/2010/QH12. 

Theo đó, kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại 

Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Nghị quyết 28/2016/QH14) đến hết ngày 31/12/2025, thay 

vì đến ngày 31/12/2020 như trước. 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 

 

Link nội dung: https://bom.to/PIkFJnF0 

 

https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-105-2020-tt-btc-huong-dan-ve-dang-ky-thue-195630-d1.htmlhttps:/cms.luatvietnam.vn/admin/Pages/lawsdocs/DocsEdit.aspx?DocId=195630&LanguageId=1
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-95-2016-tt-btc-bo-tai-chinh-107227-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-95-2016-tt-btc-bo-tai-chinh-107227-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/luat-dau-tu-2020-186270-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-dinh-136-2020-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-luat-phong-chay-va-chua-chay-194624-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/nghi-quyet-107-2020-qh14-keo-dai-thoi-han-mien-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-185793-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-quyet-55-2010-qh12-quoc-hoi-57645-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/nghi-quyet-28-2016-qh14-quoc-hoi-110861-d1.html
https://bom.to/PIkFJnF0
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Nguồn: luatvietnam.vn 

2. Văn bản mới, đáng chú ý của Đoàn 

- Thông báo Số 712 -TB/TĐTN-TG của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ngày 

16 tháng 12 năm 2020 về Triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “90 năm truyền 

thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”: 

>>> Link tải văn bản: https://bom.to/q9Hcv09X 

- Kế hoạch số 43 -KHPH/TĐTN-BCHQS ngày 15/12/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về Kế hoạch Phối hợp tổ 

chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ Bình Dương tự hào tiến bước”: 

>>> Link tải văn bản: https://bom.to/FB9Sr5Wh  

- Đề cương kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV: 

>>> Link tải văn bản: https://bom.to/g2fx64Kl  

3. Infographic tuyên truyền các điểm mới Luật Thanh niên năm 2020 

Ngày 16/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua 

Luật Thanh niên năm 2020 với 07 chương, 41 điều đã sửa đổi toàn diện Luật Thanh 

niên năm 2005 nhằm đáp ứng tình hình mới, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp 

luật đối với thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế. 

Luật Thanh niên năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, để triển 

khai thực hiện Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định giao Bộ Nội vụ xây dựng các 

văn bản tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết về đối thoại thanh niên, cơ chế 

chính sách và biên pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến 

dưới 18 tuổi và Nghị đinh quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, 

thanh niên tình nguyện. 

Ban Biên tập thân gửi đến các bạn đoàn viên, thanh niên Infographic tuyên 

truyền các điểm mới Luật Thanh niên năm 2020 (so với Luật thanh niên năm 2005): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bom.to/q9Hcv09X
https://bom.to/FB9Sr5Wh
https://bom.to/g2fx64Kl
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>>> Link tải đầy đủ: https://bom.to/Km1aRxBC 

4. Inforgraphic chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bom.to/Km1aRxBC
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IV. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01/2021 

1. Tình hình dịch bệnh Covid 19: 

- Tiếp tục tích cực thực hiện các hình thức tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy 

đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 

Cô-rô-na (nCoV) và các biện pháp phòng ngừa để người dân, ĐVTN chủ động, tích 

cực trong việc phòng, chống dịch bệnh; các hoạt động của Đoàn – Hội – Đội các cấp 

chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, tăng cường tuyên truyền qua các hình thức 

trực quan sinh động; qua mạng xã hội (Fanpage, Facebook, Zalo...) do tổ chức Đoàn - 

Hội - Đội quản lý, chương trình phát thanh tại địa phương, đơn vị; thông qua các bản 

tin, tài liệu sinh hoạt Chi Đoàn, Chi Hội hàng tháng, ... đưa tin phù hợp, nhanh chóng, 

chính xác các chủ trương, biện pháp của Nhà nước và cơ quan chuyên môn trong 

phòng, chống dịch bệnh. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên và 

người dân, lưu ý: thông tin, tuyên truyền tạo niềm tin cho các tầng lớp nhân dân, đi 

cùng việc chống tâm lý chủ quan, thờ ơ thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh; tăng cường thông tin các mặt tích cực, hoạt động thiện nguyện cộng 

đồng; đồng thời, đấu tranh phê phán những thông tin sai trái gây tâm lý hoang mang 

trong Nhân dân. 

2. Đẩy mạnh cao điểm đợt tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm 

ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2021), 71 

năm Ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2021), 80 

năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 

28/1/2021), 11 năm Ngày Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương 

(8/1/2010 – 8/1/2021), 91 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 – 03/02/2021), tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm 

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) bằng nhiều 

hình thức phù hợp, tuân thủ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 tại địa phương, đơn vị. 

3. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 1 như: 75 năm ngày 

Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2021), 71 năm Ngày 

truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2021), 80 năm Ngày 

Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2021), 11 

năm Ngày Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương (8/1/2010 – 

8/1/2021), 91 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 

03/02/2021) và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) 

4. Các định hướng tuyên truyền thường xuyên: 

- Tiếp tục nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng, các thông tin dư luận xã 

hội, nhất là các thông tin dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội, thường xuyên 
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báo cáo với lãnh đạo để xử lý kịp thời. Đặc biệt tăng cường tuyên truyền kết quả Đại 

hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và công tác chuẩn bị 

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các công trình, phần việc ý nghĩa chào 

mừng... của các cấp bộ Đoàn, thanh thiếu nhi toàn tỉnh.  

- Tăng cường tuyên truyền “Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp” trên 

fanpage đơn vị, gương điển hình trong các phong trào thi đua và các lĩnh vực học tập, 

công tác; tiếp tục triển khai chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, đánh giá các mô hình cách làm hiệu 

quả; gương thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác. Tăng cường tuyên truyền các nội 

dung về triển khai các bài học lý luận chính trị, cuộc vân động Xây dựng giá trị hình 

mẫu thanh niên thời kỳ mới, tăng cường tuyên truyền công tác triển khai việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phương, đơn vị 

trong Tỉnh; lồng ghép với tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội của năm 2020; phản 

ánh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực công tác, lao động, sản xuất, kinh 

doanh của Tỉnh. 

- Tiếp tục thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lồng ghép 

với tuyên truyền bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phong trào thi đua toàn dân thực hành 

và tham gia phòng, chống các loại dịch bệnh tại cộng đồng cũng như nâng cao tinh 

thần chủ động, ý thức sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường của Covid 

19.  

- Tuyên truyền, hướng dẫn, triên khai cho đoàn viên tham gia học tập, nghiên 

cứu các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên do Trung ương Đoàn triển khai 

trên Cổng thông tin điện tử học tập, nghiên cứu lý luận chính trị 

(hoclyluan.doanthanhnien.vn); cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 90 năm lịch sử Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh và cuộc thi thiết kế video clip chủ đề “Tôi yêu bình Dương” do 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức (tuoitrebinhduong.vn),… 

- Tăng cường tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, 

nhà nước khẳng đnh vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với Liên hiệp quốc, 

Asean, các diễn đàn, các tổ chức quốc tế khác trong đó nổi bật là năm chủ tịch Asean 

và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Đẩy mạnh tuyên 

truyền về biển, đảo Việt Nam, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam 

đối với vùng biển, hải đảo, chủ trương, lập trường nhất quán của Đảng ta trong giải 

quyết các tranh chấp. 

- Tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi), Chiến lược phát 

triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là tham mưu chính sách 

cho thanh niên. Tiếp tục công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do Virus Covid-19 gây ra; nhanh chóng triển khai chương trình công tác 

Đoàn và phong trào thanh niên trường học, công tác Hội và phong trào sinh viên, 

công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021; định hướng chương trình 
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công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; các hoạt động tuyên truyền 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 

2021 - 2026.v.v… 

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN  


