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TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10/2020 
 
I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 

1. Câu chuyện về Bác:  

Chủ tịch nƣớc cũng không có đặc quyền 

Đầu năm 1946, cả nước ta tiến hành Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên. 

Gần đến ngày bầu cử, tại Hà Nội - là nơi Bác Hồ ra ứng cử - có 118 Chủ tịch ủy 

ban nhân dân và đại biểu các giới hàng xã đã công bố một bản đề nghị: "Yêu cầu 

cụ Hồ Chí Minh không phải ứng cử trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới. Chúng tôi 

suy tôn và ủng hộ vĩnh viễn cụ Hồ Chí Minh là Chủ tịch của nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hoà". 

 Từ nhiều nơi trong cả nước, đồng bào viết thư đề nghị Bác không cần ra 

ứng ở một tỉnh nào, nhân dân cả nước đồng thanh nhất trí cử Bác vào Quốc hội. 

 Trước tình cảm tin yêu đó của nhân dân, Bác viết một bức thư ngắn cảm tạ 

đồng bào và đề nghị đồng bào để Bác thực hiện quyền công dân của mình: "Tôi 

là một công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nên tôi không thể vượt 

khỏi thể lệ của Tổng tuyển cử đã định. Tôi ra ứng cử ở Hà Nội nên cũng không 

thể ra ứng cử ở nơi nào nữa. Xin cảm tạ đồng bào đã có lòng yêu tôi và yêu cầu 

toàn thể đồng bào hãy làm tròn nhiệm vụ người công dân trong cuộc Tổng tuyển 

cử sắp tới". 

 Sau ngày hoà bình lập lại, có lần Bác đi thăm một ngôi chùa cổ, vị sư chủ 

trì ra đón và khẩn khoản xin Bác đừng cởi dép khi vào trong chùa. Bác không 

đồng ý và lặng lẽ làm đúng những quy định như khách thập phương đến lễ chùa. 

Trên đường từ chùa về, khi vào đến thành phố, xe Bác đến một ngã tư thì vừa 

lúc đèn đỏ bật. Sợ phố đông, xe dừng lâu, đồng chí bảo vệ định chạy lại đề nghị 

đồng chí công an giao thông bật đèn xanh để Bác đi. Bác hiểu ý ngăn lại: 

 - Các chú không được làm thế, phải tôn trọng và gương mẫu chấp hành 

luật lệ giao thông. Không được bắt luật pháp dành quyền ưu tiên riêng cho mình. 

Theo sách Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tập 

I), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 2015 

Link tham khảo: https://bitly.com.vn/VVVPf 

2. Lời Bác dạy 

Báo "Cứu quốc" số 69, ngày 17-10-1945 có đăng “thư của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”. 

Bác viết: 

“Tôi vẫn biết trong các bạn có nhiều người làm theo đúng chương trình của 

Chính phủ và rất được lòng dân. Song cũng có nhiều người phạm những lầm lỗi 

rất nặng nề. Những lầm lỗi chính là: 

1. Trái phép - Vì tư thù, tư oán mà bắt bớ và tịch thu làm dân oán thán. 

2. Cậy thế - cậy thế mình trong ban này, ban nọ rồi ngang tàng, phóng túng, 

muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân. Quên rằng dân bầu 

mình ra để làm việc cho dân chứ không phải để cậy thế với dân. 

3. Hủ hoá - ăn uống cho ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ, 

càng ngày càng lãng mạn, thử hỏi tiền bạc ấy ở đâu ra? Thậm chí lấy của công 

https://bitly.com.vn/VVVPf
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dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức. Ông ủy viên đi xe hơi, rồi bà ủy 

viên, cho đến các cô, các cậu ủy viên cũng dùng xe hơi của công. Thử hỏi những 

hao phí đó ai phải chịu? 

4. Tư túng - kéo bè, kéo cánh, bà con bạn hữu mình, không tài năng gì cũng 

kéo vào chức này chức nọ. Người có tài, có đức, không vừa lòng mình thì đẩy ra 

ngoài. Quên rằng việc là việc công, chứ không phải việc riêng gì dòng họ của ai. 

5. Chia rẽ bênh vực lớp này, chống lại lớp khác, không biết làm cho các 

tầng lớp nhân nhượng lẫn nhau, hoà thuận với nhau. 

6. Kiêu ngạo - tưởng mình ở trong cơ quan chính phủ là thần thánh rồi. Coi 

khinh dân gian, cử chỉ lúc nào cũng vác mặt “quan cách mạng” lên. Không biết 

rằng thái độ kiêu ngạo đó sẽ làm mất lòng tin cậy của dân, sẽ hại đến uy tín của 

Chính phủ. 

Bác cho rằng “Những kẻ tham ô, lãng phí và quan liêu phá hoại tinh thần, 

phí phạm sức lực, tiêu hao của cải của Chính phủ và nhân dân, tội lỗi ấy cũng 

nặng như tội lỗi Việt gian, mật thám”. Mặt khác, Bác ân cần nhắc dạy chúng ta 

rằng: “Trước mặt quần chúng không phải ta cứ viết lên trán chữ cộng sản mà ta 

được họ yêu mến”. 

Đối với những cán bộ sai lầm, trong sách “Sửa đổi lối làm việc” Bác nêu 

“một không sợ”, “hai sợ”. 

- Không sợ có sai lầm, khuyết điểm. 

- Sợ thứ nhất “không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm và khuyết điểm...”. 

- Sợ thứ hai “và càng sợ những người lãnh đạo không biết tìm cách đúng để 

giúp đỡ cán bộ sửa chữa sai lầm và khuyết điểm”. “Trừ những người cố ý phá 

hoại, ngoài ra không ai cố ý sai lầm, sai lầm là vì không hiểu, không biết. 

Vì vậy đối với cán bộ bị sai lầm, ta quyết không nên nhận rằng họ muốn 

như thế. Sự sửa đổi khuyết điểm một phần cố nhiên là trách nhiệm của cán bộ 

đó. Nhưng một phần cũng là trách nhiệm của người lãnh đạo”. 

Sửa chữa sai lầm, cố nhiên dùng cách giải thích, thuyết phục, cảm hoá. 

Song không phải tuyệt nhiên không dùng xử phạt. Lầm lỗi có việc to, việc nhỏ. 

Nếu nhất luật không xử phạt thì sẽ mất cả kỷ luật, thì sẽ mở đường cho bọn cố ý 

phá hoại. Vì vậy hoàn toàn không dùng xử phạt là không đúng. 

Trong công tác xét xử. Bác nhắc nhở “Không vì công mà quên lỗi - không 

vì lỗi mà quên công”, thuyết phục giáo dục là hàng đầu, nhưng phải có kỷ luật 

rất nghiêm. Phải phân tích rõ ràng cái cớ sai lầm, phải xét kỹ lưỡng việc nặng 

hay nhẹ, phải dùng xử phạt cho đúng”. “Người đời ai cũng có khuyết điểm. Có 

làm việc thì có sai lầm”. 

"Đảng ta không phải trên trời sa xuống. Nó ở trong xã hội mà ra. Vì vậy, 

tuy nói chung, thì đảng viên phần nhiều là những phần tử tốt, nhưng vẫn có một 

số chưa bỏ hết những thói xấu tự tư, tự lợi, kiêu ngạo, xa hoa... Những thói xấu 

đó có từ lâu, nhất là trong 80 năm nô lệ. Những thói xấu đó, họ mang từ xã hội 

vào Đảng. Cũng như những người hàng ngày lội bùn, mà trên mình họ có hơi 

bùn, có vết bùn. Như thế thì có gì là kỳ quái?”. 

“Cũng như một nhà có rể khờ, dâu dại không thể cấm họ gặp gỡ bà con. 

Đảng ta dù muốn giấu những người và những việc không tốt kia, cũng không thể 

giấu. Quần chúng luôn luôn liên lạc với Đảng ta... Họ chẳng những trông thấy 
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những người tốt, việc tốt mà họ cũng trông thấy những người xấu, việc xấu 

trong Đảng. Họ sẽ ngơ ngác mà hỏi Đảng này là Đảng tốt, đảng viên đều là 

người tốt, vì sao lại có những người vu vơ, những việc mờ tối như thế nhỉ?”. 

Bốn hai năm đã qua, ngày nay, đọc lại những lời dạy bảo chí tình, chí 

nghĩa, chí ân ấy của Bác mà chúng ta giật mình, thấy nhức nhối trong tim. 

(Theo Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh) 

Link:   

https://bitly.com.vn/q1icc 

 

II. TRUYỀN THỐNG 

1. Theo dòng lịch sử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ngày truyền thống 

*LỊCH SỬ NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954) 

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ về đình chiến ở 

Đông Dương được ký kết. Qua nhiều ngày đấu tranh sôi nổi, các hiệp định về việc 

chuyển giao Hà Nội được ký kết ngày 30/9/1954 và ngày 2/10/1954 tại Ủy ban 

Liên hợp đình chiến Trung ương. Sau đó, Chính phủ đã phái các đội công an, trật 

tự, cảnh vệ, hành chính vào Hà Nội để chuẩn bị việc tiếp quản thành phố. 

Link: https://bitly.com.vn/mjRDs 

 

*ĐỀ CƢƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH 

LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 - 14/10/2020) 

Link tải đề cƣơng: https://bitly.com.vn/TpZ5O 

 

https://bitly.com.vn/q1icc
https://bitly.com.vn/mjRDs
https://bitly.com.vn/TpZ5O
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*ĐỀ CƢƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY 

TRUYỀN THỐNG DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 – 15/10/2020) 

Được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai tại công văn số 2031-

CV/TĐTN-TG ngày 26/08/2020 về việc triển khai đề cương tuyên truyền kỷ 

niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. 

Link tải đề cương: https://bitly.com.vn/g2i3g 

 

*LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA HỘI LIÊN HIỆP 

THANH NIÊN VIỆT NAM 

Trong lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước các thế hệ thanh niên 

Việt Nam đã cùng cha ông chiến đấu kiên cường để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn 

lãnh thổ. 

Link: https://bitly.com.vn/Us2V4 

 

*Ý NGHĨA, LỊCH SỬ NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 

Ý nghĩa, lịch sử ngày 20/10 không phải ai cũng biết. Trải qua nhiều thăng 

trầm của xã hội, chị em luôn luôn thể hiện vai trò tích cực, đảm đang, với tấm lòng 

nhân hậu đã đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc 

lập cho đất nước. 

Link: https://bitly.com.vn/8Dxu2 

 

3. Thông tin tuyên truyền các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh và các đồng chí 

Bí thƣ Tỉnh ủy Sông Bé, Bình Dƣơng 

Infographic các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh và các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Sông Bé, Bình Dương 

Link: https://bitly.com.vn/ms6pa 

 

4. Gƣơng sáng Anh hùng 

*ĐỀ CƢƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH  

ĐỒNG CHÍ TỐ HỮU (4/10/1920 - 4/10/2020) 

I. Khái lược tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Tố Hữu 

Tố Hữu tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, Bí danh là Lành, sinh ngày 

4/10/1920 trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Quảng Thọ, 

huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 12 tuổi mẹ mất; năm 13 tuổi vào 

học tại trường Quốc học Huế. 

Năm 1936, Tố Hữu tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản và trở thành 

người lãnh đạo Đoàn thanh niên Dân chủ ở Huế; 

Năm 1937, Tố Hữu gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Năm 1938, Đồng chí được cử vào Thành ủy Huế, phụ trách công tác tuyên 

truyền và thanh vận; 

Tháng 4/1939, bị thực dân Pháp bắt và kết án hai năm tù giam ở Huế. Do 

đấu tranh chống tra tấn, Đồng chí bị thực dân Pháp tăng án tù và đày đi Lao 

Bảo, rồi Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn,... sau đó đi trại tập trung Đắk Lay (Kon 

Tum) trong nhiều năm. 

https://bitly.com.vn/g2i3g
https://bitly.com.vn/Us2V4
https://bitly.com.vn/8Dxu2
https://bitly.com.vn/ms6pa
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Tháng 3/1942, Đồng chí vượt ngục Đắk Lay về Huế, sau đó ra Hà Nội; 

cuối tháng 7/1942, bí mật vào Thanh Hóa hoạt động, gây dựng lại cơ sở cách 

mạng; 

Từ năm 1943 - 1945, làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, tham gia Ban lãnh 

đạo chiến khu Quang Trung; sau ngày Nhật đảo chính Pháp (tháng 3/1945), 

được Trung ương phái vào tổ chức Ủy ban Khởi nghĩa ở các tỉnh: Nghệ An, Hà 

Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và liên lạc với các đồng chí 

hoạt động cách mạng ở Nam Trung Bộ. 

Tháng 8/1945, đồng chí Tố Hữu làm Phó Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ, Chủ tịch 

Ủy ban khởi nghĩa Thừa Thiên - Huế; năm 1946, được điều ra Trung ương phụ 

trách công tác văn hóa và thanh niên; cuối năm 1946, về làm Bí thư Tỉnh ủy 

Thanh Hóa. 

Từ năm 1947 - 1950, Đồng chí được Trung ương điều động lên Việt Bắc 

phụ trách công tác văn nghệ và làm Trưởng tiểu ban văn nghệ Trung ương; 

tháng 9/1950, Trung ương Đảng quyết định thành lập Ban Tuyên truyền do 

Tổng Bí thư Trường Chinh phụ trách; đồng chí Tố Hữu được phân công làm 

Trưởng Ban. 

Năm 1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, đồng chí Tố 

Hữu được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tháng 

7/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 39-SL bổ nhiệm giữ chức Giám 

đốc Nha thông tin thuộc Phủ Thủ tướng. 

Cuối năm 1954, Đồng chí được phân công làm Phó trưởng Ban Tuyên 

huấn Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật; 

Năm 1960, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng được bầu 

vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Năm 1968, Đồng chí được phân công làm Trưởng ban Tuyên huấn và 

Trưởng ban Khoa học - Giáo dục Trung ương; 

Năm 1969, được phân công làm Giám đốc Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc 

Trung ương (từ năm 1977 là Giám đốc Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc); 

Năm 1972, được phân công kiêm Trưởng Ban Thống nhất Trung ương. 

Năm 1976, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí 

Tố Hữu được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu là Ủy 

viên Dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và được phân công làm 

Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, Giám 

đốc Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc; 

Từ năm 1980, được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế 

đối ngoại của Đảng và Nhà nước; 

Năm 1981, được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa VII, được Quốc hội cử 

giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng; 

Tháng 3/1982, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, được 

bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và giữ chức Phó 

Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bộ trưởng cho đến tháng 6/1986. 

Từ tháng 6/1986, được giao nhiệm vụ phụ trách công tác tư tưởng và văn 

hóa của Đảng; 
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Tháng 10/1991, được Bộ Chính trị phân công tham gia tổng kết, nghiên 

cứu một số vấn đề về tư tưởng, văn hóa, giáo dục và khoa học. 

Đồng chí Tố Hữu mất ngày 9/12/2002 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 

108. 

Trong suốt cuộc đời gần 70 năm không ngừng nghỉ hoạt động cách mạng 

và làm thơ, đồng chí Tố Hữu đã có công lao, thành tích to lớn trong sự nghiệp 

cách mạng; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy 

hiệu 60 năm tuổi Đảng, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật, 

nhiều huân chương, huy chương và phần thưởng cao quý khác. 

II. Đồng chí Tố Hữu với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc  

1. Đồng chí Tố Hữu - người chiến sĩ cộng sản kiên trung của cách mạng 

Việt Nam 

  Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, muôn dân nô lệ lầm 

than dưới ách bóc lột của chế độ thực dân phong kiến; ngay từ thuở nhỏ, Tố 

Hữu đã chứng kiến cảnh cực khổ của Nhân dân, những bất công, ngang trái 

của xã hội đương thời nên đã sớm hun đúc lòng yêu nước, căm thù giặc. 

Sau khi mẹ mất, năm 13 tuổi Tố Hữu vào học tập tại trường Quốc học Huế. 

Tại đây, Tố Hữu đã tiếp cận được tư tưởng của Các Mác, V.I. Lênin, Hồ Chí 

Minh... Đặc biệt được sự dìu dắt của các đồng chí Lê Duẩn, Hải Triều (Nguyễn 

Khoa Văn), Nguyễn Chí Diểu, Phan Đăng Lưu, Tố Hữu nên đã sớm giác ngộ 

cách mạng. Năm 1936, Tố Hữu tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản, được bầu 

làm Bí thư Đoàn Thanh niên Dân chủ Huế và trở thành đảng viên Đảng Cộng 

sản Đông Dương khi mới 17 tuổi. Tháng 4/1939, Đồng chí bị địch bắt, tra tấn dã 

man và đày đi nhiều nhà lao như: Lao Bảo, Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn, ngục 

Đắk Lay (Kon Tum) … Ngục tù của thực dân đế quốc đã không khuất phục nổi 

ý chí cách mạng và niền tin tất thắng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc của 

người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi Tố Hữu. Đồng chí cùng với các chiến sĩ cộng 

sản như Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Anh, Lê Tự Nhiên, Lê Chưởng, Phạm Tế, 

Hồ Tùng Mậu, Chu Huy Mân, Nguyễn Duy Trinh… đã “biến nhà tù đế quốc 

thành trường học cộng sản”; nêu cao khí phách người cộng sản, kiên quyết đấu 

tranh chống tội ác của nhà tù thực dân; luôn sẵn sàng che chở, giúp đỡ đồng chí 

của mình. Trong lao tù, Tố Hữu vẫn làm thơ động viên tinh thần các chiến sĩ 

cộng sản. Mỗi bài thơ của Tố Hữu là một tiếng kèn thôi thúc, như lời mách bảo, 

nung nấu ý chí, cuốn hút thanh niên theo cách mạng, thôi thúc tuổi trẻ hành 

động, thể hiện nỗi niềm của hàng triệu người dân đất Việt tin tưởng vào độc lập 

tự do, tương lai tươi sáng. 

Tháng 3/1942, Đồng chí vượt ngục về Thanh Hóa hoạt động, được 

Trung ương phái vào tổ chức Ủy ban khởi nghĩa các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và được phân công tham gia tổ 

chức Xứ ủy lâm thời Trung Bộ, giữ chức Phó Bí thư Xứ ủy. Những năm 

tháng gian khó của cách mạng, đồng chí Tố Hữu đã cùng với đồng chí, đồng 

bào xây dựng và phát triển phong trào cách mạng ở miền Trung. Ngày 

17/8/1945, theo sự chỉ đạo của Trung ương, Đồng chí đến Huế cùng các đồng 

chí Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Duy Trinh thành lập Ủy ban Khởi nghĩa cách 

mạng tháng Tám năm 1945 ở Thừa Thiên - Huế và chuẩn bị mọi mặt để giành 
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chính quyền ở Huế. Ngày 23/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa gửi tối hậu thư cho 

Bảo Đại khuyên ông ta tự thoái vị; đến 14 giờ cùng ngày, trước 10 vạn đồng 

bào tại sân vận động Huế, đồng chí Tố Hữu nhân danh Chủ tịch Ủy ban khởi 

nghĩa tuyên bố “Xóa bỏ chính quyền Bảo Đại, lập chính quyền nhân dân toàn 

tỉnh, bảo đảm tính mạng và tài sản cho toàn thể đồng bào. Yêu cầu đồng bào 

tiếp tục sản xuất làm ăn và giữ vững trật tự an ninh. Từ nay, nước ta đã hoàn 

toàn độc lập tự do. Nhân dân được hoàn toàn làm chủ cuộc đời mình”. 

Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa, Phó Bí thư Xứ ủy Trung Bộ, đồng 

chí Tố Hữu đã có đóng góp to lớn trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Thừa 

Thiên Huế - Trung tâm chính trị đầu não của Triều đình Nguyễn, dinh lũy cuối cùng 

của chế độ thực dân phong kiến, góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa 

Cách mạng tháng Tám (1945), khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Đảng và Nhân dân ta lại 

phải đương đầu với hai cuộc kháng chiến thần thánh để bảo vệ nền độc lập 

dân tộc và thống nhất nước nhà. Với tư cách là nhà lãnh đạo, nhà tư tưởng, 

nhà văn hóa, nhà thơ Đồng chí đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp 

cách mạng đầy gian khổ, anh dũng và vẻ vang của dân tộc. Trong kháng 

chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, đồng chí Tố Hữu luôn có mặt 

ở tiền tuyến như một chiến sĩ xung phong, nhiều lần tham gia chiến đấu trong 

chiến dịch Tây Bắc. Khi đế quốc Mỹ mở cuộc chiến tranh xâm lược Việt 

Nam, cùng với đồng chí, đồng bào cả nước, đồng chí Tố Hữu đã không quản 

ngại gian lao, nguy hiểm sẵn sàng lao vào chiến trường miền Nam, dọc theo 

tuyến đường Trường Sơn - đường mòn Hồ Chí Minh để viết nên những câu 

thơ hùng tráng về tiền tuyến lớn tạo sức lay động mạnh mẽ đến toàn quân, 

toàn dân ta, góp phần thổi bùng lên ngọn lửa anh hùng cách mạng. Đất nước 

thống nhất, cả nước bước vào thời kỳ mới, vừa nhanh chóng khắc phục hậu 

quả chiến tranh, vừa xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội; đây cũng 

là thời điểm bắt đầu một cuộc đấu tranh không kém phần gian nan, vất vả, 

cực nhọc để từ đói nghèo đến ấm no, từ tụt hậu đến tiên tiến; đồng chí Tố 

Hữu luôn thể hiện là người dám chịu trách nhiệm, góp phần vào những quyết 

định táo bạo, đầy sáng tạo để xóa bỏ cơ chế đã không còn thích hợp với tiến 

triển thời cuộc, vận hội mới. 

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân 

giao nhiều trọng trách quan trọng, dù ở cương vị và lĩnh vực công tác nào, 

đồng chí Tố Hữu cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không quản 

ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, một lòng, một dạ tận tụy vì sự nghiệp cách 

mạng, nêu cao truyền thống kiên trung, bất khuất, kiên cường của người cộng 

sản, giữ gìn đạo đức cách mạng trong sáng, gắn bó với đồng chí, đồng bào, 

với cơ sở. 

(Còn tiếp) 

Link tải nội dung đầy đủ: https://bitly.com.vn/soBco 
 

 

https://bitly.com.vn/soBco
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*ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ MINH KHAI VỚI SỰ NGHIỆP GIẢI 

PHÓNG PHỤ NỮ 

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai là một nữ chiến sỹ cộng sản tiêu biểu của 

Đảng và cách mạng Việt Nam, Uỷ viên Xứ uỷ Nam Kỳ, Bí thư Thành uỷ Sài 

Gòn - Chợ Lớn. Đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của 

Đảng và dân tộc. Một trong những đóng góp của đồng chí là thúc đẩy sự nghiệp 

giải phóng phụ nữ mau tới thành công, thông qua việc vận động phụ nữ tham gia 

và trực tiếp lãnh đạo, đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho 

nhân dân nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng. 

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai sinh ngày 30/9/1910, trong một gia đình 

viên chức nghèo tại xã Vĩnh Yên, thành phố Vinh, Nghệ An, một vùng quê giàu 

truyền thống cách mạng. 

Sớm tiếp thu truyền thống quê hương, gia đình, tự nguyện dấn thân vào con 

đường cách mạng, mới 16 tuổi, Nguyễn Thị Minh Khai đã tích cực tham gia 

hoạt động yêu nước trong phong trào đấu tranh đòi thả cụ Phan Bội Châu, để 

tang nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh. Năm 1927, ở tuổi 17, Nguyễn Thị 

Minh Khai đã được chính thức kết nạp vào tổ chức Việt Nam cách mạng Đảng 

(tên gọi mới của Hội Phục Việt); đồng thời, chịu ảnh hưởng nhiều về đường lối 

và phương thức hoạt động của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do 

đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập. 

Từ thực tiễn hoạt động đấu tranh cách mạng, Nguyễn Thị Minh Khai đã 

nhanh chóng trở thành một cán bộ cốt cán trong phong trào cách mạng: Bí thư 

Phụ nữ đoàn và tham gia Ban thường vụ Tỉnh ủy Tân Việt tỉnh Nghệ An  1929), 

thành viên tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng  6/1929). Đồng chí đã luôn 

năng động, tích cực, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn của phong trào công 

nhân ở Vinh và công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ ở khu vực Trường Thi, 

Bến Thủy. Chính vì vậy, đến năm 1928 “phụ nữ đoàn” phát triển thêm được 50 

người; đặc biệt, số chị em phụ nữ tham gia các tổ chức quần chúng như Công 

hội đỏ, Nông hội đỏ ngày càng đông, góp phần thúc đẩy quá trình hợp nhất các 

tổ chức Đảng, thành một chính Đảng duy nhất để tập hợp lực lượng. 

Khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, trở thành đảng viên của Đảng, 

Nguyễn Thị Minh Khai tiếp tục đảm trách công tác tuyên truyền, vận động, 

huấn luyện phụ nữ, đảng viên ở khu vực Trường Thi, Bến Thủy  Nghệ An), tổ 

chức Hội Phụ nữ Giải phóng. Đồng chí đã tích cực tuyên truyền, vận động phụ 

nữ tham gia đấu tranh cách mạng và tổ chức nhiều lớp huấn luyện, đào tạo cán 

bộ cho Đảng. Đây cũng chính là lực lượng nòng cốt trong Cao trào Xô viết 

Nghệ - Tĩnh 1930 - 1931. 

Thực hiện sự phân công của tổ chức Đảng, tháng 3/1930, đồng chí Nguyễn 

Thị Minh Khai rời quê hương sang Hồng Kông  Trung Quốc) hoạt động cách 

mạng. Trong thời gian ở Trung Quốc  3/1930 đến cuối 1934), đồng chí luôn thể 

hiện rõ ý chí kiên trung, kiên định với sự nghiệp cách mạng vì độc lập tự do của 

dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, hướng tới giải phóng dân tộc, giải phóng giai 

cấp, giải phóng con người, trong đó có người phụ nữ, đem lại quyền bình đẳng 

cho phụ nữ. Bên cạnh việc cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao giúp việc 

cho cơ quan Đảng trong vai trò của một người chắp mối liên lạc, đồng chí không 
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ngừng học hỏi lý luận, văn hóa, ngoại ngữ và thực tiễn dưới sự chỉ dạy của 

người thầy Nguyễn Ái Quốc. Mọi gian nguy, thử thách, tù đày, tra tấn của nhà 

tù Tưởng Giới Thạch, không làm đồng chí chùn bước mà ngày càng hun đúc 

nhiệt huyết cách mạng, lòng kiên trung. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã 

vinh dự là một trong 6 đại biểu đại diện của Đảng Cộng sản Đông Dương đi dự 

Đại hội VII Quốc tế Cộng sản tổ chức ở Mátxcơva  Liên Xô). 

Trong thời gian chờ Đại hội VII khai mạc  cuối 1934 - 7/1935), theo Chỉ 

thị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Thị Minh Khai vào học Trường Đại 

học Phương Đông để nâng cao trình độ lý luận và kiến thức phục vụ lý tưởng 

cao cả và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 

Tại diễn đàn Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản, trong phiên họp thứ 40, 

ngày 16/8/1935, Nguyễn Thị Minh Khai với bí danh Phan Lan đã có tham luận  

với nội dung lên án, tố cáo chế độ thực dân, phong kiến đã thi hành chính sách 

tàn bạo, dã man đối với nhân dân Đông Dương, nhất là đối với phụ nữ; nêu bật 

vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai 

cấp, giải phóng phụ nữ. Tham luận đã khẳng định: “Phụ nữ đóng vai trò quan 

trọng trong cuộc đấu tranh cho hòa bình, cho sự thành lập mặt trận thống nhất 

chống bọn gây chiến”. Tiếp đó, tại Đại hội lần thứ VI Quốc tế Thanh niên  tháng 

9, 10/1935), Nguyễn Thị Minh Khai đã tham dự, phát biểu nêu rõ tình cảnh, 

những hoạt động và nhiệm vụ trước mắt của thanh niên trong đó có nữ thanh 

niên Đông Dương. Các tham luận của Nguyễn Thị Minh Khai đã nhận được sự 

hoan nghênh của các đại biểu tham dự đại hội, đồng thời góp phần giúp Quốc tế 

Cộng sản hiểu rõ hơn tình hình thực tế, tình cảnh của người dân thuộc địa, đặc 

biệt là thanh niên và phụ nữ. Từ đó đặt ra nhiệm vụ cho các đảng cộng sản cần 

phải quan tâm hơn nữa đến vấn đề thanh niên và phụ nữ ở các thuộc địa. 

Sau khi tham dự các Đại hội của Quốc tế cộng sản, Nguyễn Thị Minh Khai 

ở lại Liên Xô tiếp tục học tập tại Trường Đại học Phương Đông khoảng một 

năm. Đầu năm 1937, đồng chí về Sài Gòn hoạt động, được bổ sung vào Xứ ủy 

Nam Kỳ. Cùng với các đồng chí trong Xứ ủy, Nguyễn Thị Minh Khai đã tích 

cực hoạt động không ngừng, bám sát cơ sở, tổ chức các cuộc đấu tranh ở thành 

phố. Cuối năm 1937, đồng chí được Xứ ủy Nam Kỳ chỉ định giữ chức Bí thư 

Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn và trở thành một trong những người lãnh đạo cao 

trào cách mạng 1938-1939 ở Sài Gòn. Đồng chí đã lãnh đạo các cuộc đấu tranh 

của công nhân Ba Son, công nhân Công ty Hỏa Xa Sài Gòn, của công nhân và 

phụ nữ Hóc Môn, Gia Định; mở nhiều lớp huấn luyện cho cán bộ ở thành phố và 

các lớp huấn luyện cho cán bộ nữ ở các tỉnh Nam Bộ; viết nhiều bài đăng trên 

báo Dân chúng làm rõ đường lối, chủ trương của Đảng về vấn đề chống phản 

động thuộc địa, chống phong kiến và vận động phụ nữ tham gia Mặt trận Dân 

chủ Đông Dương. 

Những luận điểm sắc sảo, lý luận chặt chẽ trong các bài viết của đồng chí 

như: “Nếu mỗi người đều lấy việc nuôi con làm trách nhiệm tột bực mà bỏ công 

việc xã hội thì công việc giải phóng phụ nữ không biết đến đời nào sẽ thực hiện 

được? Phụ nữ giải phóng là công việc của toàn thể phụ nữ đồng thời cũng là 

nhiệm vụ chung của mọi người” đã trực tiếp chống lại thuyết “Phụ nữ hồi gia”, 

vạch rõ nhiệm vụ quan trọng của giải phóng phụ nữ, giành quyền bình đẳng nam 
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nữ, từng bước nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động cách mạng cho chị em 

phụ nữ. Từ đó, số lượng phụ nữ hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong 

trào cách mạng do đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai khởi xướng ngày càng 

đông. Các bà, các chị không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, đã tích cực góp sức 

người, sức của cho các phong trào học chữ quốc ngữ, nâng cao trình độ, thúc 

đẩy phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ ở Nam Kỳ ngày càng phát triển  

(Còn tiếp) 

Link tải nội dung đầy đủ: https://bitly.com.vn/0BtrL 

 

III. ĐẤU TRANH PHẢN BÁC LUẬN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH  
 

PHÊ PHÁN MỘT SỐ QUAN ĐIỂM XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN CHỦ 

NGHĨA MÁC - LÊ-NIN 

Trong bối cảnh các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tung ra rất nhiều quan 

điểm, luận điệu, bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm xuyên tạc, phủ 

nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, hòng gây nhiễu loạn về hệ tư tưởng, về lý tưởng 

xã hội chủ nghĩa, thực hiện mưu đồ “giải trừ ý thức hệ”, làm cho Đảng tan rã về 

ý thức hệ, từ đó tan rã về tổ chức, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay 

đổi chế độ ta, thì việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh trên cơ sở nắm vững và vận 

dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong điều kiện mới là nhiệm vụ quan 

trọng và cấp bách hiện nay. 

Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác 

- Lê-nin là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay 

Chủ nghĩa Mác do C. Mác và Ph. Ăng-ghen sáng lập vào khoảng giữa 

những năm 40 của thế kỷ XIX ở Tây Âu, đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, 

trong điều kiện lịch sử mới đã được V.I. Lê-nin bổ sung, phát triển thành chủ 

nghĩa Mác - Lê-nin. Chủ nghĩa Mác ra đời là một cuộc cách mạng trong lịch sử 

tư tưởng của nhân loại, mang bản chất khoa học và cách mạng, trở thành vũ khí 

tư tưởng - lý luận của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới 

trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản nhằm mục tiêu giải phóng xã hội, 

giải phóng con người thoát khỏi mọi áp bức, bóc lột, bất công, tha hóa, phát 

triển toàn diện con người. 

Từ khi ra đời đến nay, chủ nghĩa Mác đã tồn tại trên 170 năm và trải qua 

nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử. Mặc dù mô hình chủ nghĩa xã hội hiện 

thực ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ; mặc dù chủ nghĩa đế quốc cùng những 

thế lực phản động, thù địch dùng nhiều thủ đoạn thâm độc chống phá, xuyên tạc, 

phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin nhưng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn tồn tại, 

phát triển mà chưa có một học thuyết nào có thể thay thế được, nó có giá trị 

trường tồn, sức sống bền vững. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn là thế giới quan và 

phương pháp luận khoa học của hàng triệu triệu người trên trái đất. Đúng như 

lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nhận định: “Bây giờ, chủ nghĩa 

nhiều, học thuyết nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách 

mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin”. 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

năm 1991,  bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta, Hiến pháp năm 2013 của 

https://bitly.com.vn/0BtrL
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Nhà nước ta đều khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh 

là nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho hành động. Sự khẳng định đó 

nói lên ý nghĩa to lớn, giá trị vững bền của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh đối với cách mạng nước ta. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã trở thành ngọn 

cờ tư tưởng, lý luận và phương pháp luận khoa học để nhận thức thời đại, nhận 

thức tình hình thế giới và trong nước, là cơ sở khoa học để Đảng ta đề ra đường 

lối, chính sách đổi mới, phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh tình hình thế 

giới biến đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường như hiện nay. Chủ nghĩa Mác - 

Lê-nin cũng là cơ sở cho sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, cho sự thống 

nhất và củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân, tạo đoàn kết, đồng thuận 

trong xã hội. 

Trong quá trình xây dựng, phát triển học thuyết khoa học của mình, C.  Mác, 

Ph.  Ăng-ghen và sau này là V.I. Lê-nin đã phải thường xuyên đấu tranh chống 

các quan điểm sai trái, như chủ nghĩa duy tâm, siêu hình, giáo điều, xét lại. C.  
Mác và Ph.  Ăng-ghen từng phê phán quan điểm của phái Hê-ghen trẻ, của Pru-

đông, của Đuy-rinh, của Lát-xan và nhiều quan điểm tư sản khác. Thông qua đấu 

tranh phê phán quan điểm phản diện, các ông đã trình bày quan điểm chính diện 

của mình, đã phát triển, hoàn thiện học thuyết của mình. C.  Mác và Ph.  Ăng-

ghen đã từng khẳng định rằng, học thuyết của các ông có tính phê phán và cách 

mạng, nó không đội trời chung với quan điểm giáo điều, bảo thủ, với quan điểm 

duy tâm, siêu hình, cơ hội và xét lại. Có thể khẳng định rằng, đấu tranh tư tưởng, 

lý luận để chống quan điểm sai trái nhằm bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác mang 

tính quy luật trong sự tồn tại, phát triển của chủ nghĩa Mác. 

Để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử mới, V.I. Lê-

nin đã kiên quyết đấu tranh, kịch liệt phê phán quan điểm duy tâm, siêu hình của 

chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán của E. Ma-khơ, A-vê-na-ri-út,...; đấu tranh với 

những quan điểm cơ hội, xét lại của các nhà lãnh đạo Quốc tế II, như Béc-xtanh, 

Cau-xky,...; đấu tranh với những quan điểm sai lầm của Plê-kha-nốp, Tờ-rốt-xki,  
Bu-kha-rin,  Di-nô-vi-ép,... Thông qua đấu tranh phê phán các quan điểm sai 

trái, thù địch, V.I. Lê-nin đã bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác lên một giai đoạn 

mới - giai đoạn Lê-nin trên cả ba bộ phận cấu thành là triết học, kinh tế học 

chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học phù hợp với điều kiện lịch sử mới và phù 

hợp với những thành tựu mới nhất trong khoa học tự nhiên ở thời kỳ cuối thế kỷ 

XIX, đầu thế kỷ XX. V.I. Lê-nin đã từng gọi chủ nghĩa duy vật mác-xít là “chủ 

nghĩa duy vật chiến đấu”, nghĩa là nó không ngừng đấu tranh chống lại các quan 

điểm duy tâm, siêu hình, cơ hội, xét lại, các quan điểm muốn bảo vệ trật tự tư 

sản. Vận dụng chủ nghĩa Mác một cách sáng tạo vào thực tiễn nước Nga, V.I. 

Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân Nga 

tiến hành thắng lợi Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, mở ra một thời đại mới trong 

sự phát triển của xã hội loài người - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 

nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười 

Nga là sự khẳng định tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đường lối của 

Lê-nin, là sự bác bỏ mạnh mẽ nhất, quyết định nhất, có tính thuyết phục nhất đối 

với các quan điểm sai trái, thù địch lúc bấy giờ. 

Từ khi ra đời cho đến nay, trong hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta 
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và Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng đi sâu nhận thức chủ nghĩa Mác - Lê-

nin, nắm vững bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vận 

dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của 

Việt Nam và thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên phải 

nắm vững và vận dụng lập trường, quan điểm và phương pháp Mác - Lê-nin vào 

thực tiễn cách mạng, từ đó đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, đưa cách mạng 

Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Nhận thức rõ âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực 

thù địch trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, biện 

pháp đẩy mạnh cuộc đấu tranh phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, thù 

địch nhằm ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, 

làm thất bại âm mưu “chiến thắng không cần chiến tranh” của các thế lực thù 

địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ 

nghĩa. Văn kiện các kỳ đại hội Đảng toàn quốc thời kỳ đổi mới đều nhấn mạnh 

nhiệm vụ đấu tranh này. Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng yêu cầu 

tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” 

của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm 

xuyên tạc, sai trái, thù địch. Ban Chấp hành Trung ương cũng đã ban hành một 

số nghị quyết chuyên đề (Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX “Về 

nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới”, Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X “Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí 

trước yêu cầu mới” ...), Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều nghị quyết, chỉ 

thị, kết luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan 

điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị đã ban hành 

Nghị quyết số 35-NQ/TW, “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 

đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị 

quyết chỉ rõ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải trên cơ sở quán triệt sâu 

sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh vào thực tiễn Việt Nam, trước hết trong xây dựng chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết nêu ra các nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu, trong đó có nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao. 

(Còn tiếp) 

Link tải nội dung đầy đủ: https://bitly.com.vn/PEkza 

 

IV. PHÁP LUẬT 

1. Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 10/2020 

Tháng 10 này, nhiều chính sách quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống 

người dân sẽ bắt đầu có hiệu lực. Có thể kể đến: người dùng được chủ động 

ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác; thêm nhiều công việc yêu cầu nghiêm về 

an toàn lao động; bán hàng xách tay có thể bị phạt đến 200 triệu đồng... 

1.1. Bán hàng xách tay có thể bị phạt đến 200 triệu đồng 

Nghị định 98/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/10 quy định hành vi kinh 

doanh hàng nhập lậu sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền dựa trên giá trị của hàng 

hóa nhập lậu. Mức phạt thấp nhất là 500.000 - 01 triệu đồng áp dụng với giá trị 

https://bitly.com.vn/PEkza
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hàng hóa dưới 03 triệu đồng. 

Đối với hàng hóa có giá trị trên 100 triệu đồng, phạt từ 40 - 50 triệu đồng. 

Nếu hàng nhập lậu thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng nhập 

khẩu hoặc là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, 

chất bảo quản thực phẩm, thuốc phòng bệnh và thuốc, nguyên liệu làm thuốc, 

mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn… 

phạt tiền gấp 02 lần bảng nêu trên  tương đương tối đa 100 triệu đồng). 

Đáng chú ý, mức phạt nêu trên áp dụng với cá nhân. Mức phạt với tổ chức 

vi phạm gấp đôi mức phạt với cá nhân  tương đương 200 triệu đồng). 

1.2. Người dùng có 3 cách chặn tin nhắn, cuộc gọi rác 

Theo Nghị định 91/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/10/2020, doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, tổ chức thiết lập mạng 

viễn thông dùng riêng có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp cho Người sử dụng 

các công cụ, ứng dụng để phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác và cho phép Người 

sử dụng chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác. 

03 cách chặn tin nhắn, cuộc gọi rác gồm: 

- Chuyển thông tin về tin nhắn, cuộc gọi rác đến đầu số 5656 

- Từ chối nhận tin nhắn quảng cáo 

- Đăng ký số điện thoại vào Danh sách không quảng cáo. 

1.3. Làm hư hại cột cờ, bia chủ quyền… biên giới, phạt đến 100 triệu đồng 

Tại Nghị định 96/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/10 quy định phạt tiền từ 

40 - 50 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau: 

- Làm hư hại mốc giới, cọc dấu, dấu hiệu đường biên giới, vật đánh dấu 

đường biên giới, cột cờ, điểm cơ sở, bia chủ quyền trên các đảo; 

- Làm thay đổi dòng chảy sông, suối biên giới hoặc làm ảnh hưởng đến 

đường biên giới quốc gia; 

- Xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi 30 mét tính từ đường biên giới trên 

đất liền tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc hoặc 100 mét tính từ đường biên giới 

trên đất liền tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; 

- Xây dựng trái phép công trình trên sông, suối biên giới. 

Tuy nhiên, đây là mức phạt đối với hành vi vi phạm của cá nhân. Tổ chức 

vi phạm thì mức phạt tiền gấp đôi mức phạt tiền đối với cá nhân, tương ứng 80 - 

100 triệu đồng. 

Nhiều chính sách mới có hiệu lực tháng 10/2020 

Nhiều chính sách mới có hiệu lực tháng 10/2020 (Ảnh minh họa) 

1.4. Tăng mức phạt khi bán xăng dầu qua thùng, can, chai 

Tại Nghị định số 99/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 11/10 quy định hành vi 

bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các 

dụng cụ chứa đựng khác thì bị phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng  trước đây phạt từ 

02 - 04 triệu đồng) trừ thương nhân là hộ kinh doanh, trạm cấp phát xăng dầu 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân ở địa bàn miền núi, vùng cao… được làm đại 

lý bán lẻ xăng dầu phù hợp điều kiện kinh doanh xăng dầu khu vực đó. 

1.5. Mua hàng miễn thuế được nhận hàng ở nước ngoài 

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 100/2020/NĐ-CP về việc kinh 

doanh hàng miễn thuế có hiệu lực từ 15/10. 
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Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định này, người mua hàng miễn thuế được nhận 

tại các địa điểm sau: 

- Người xuất cảnh, quá cảnh sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, quá 

cảnh, hành khách trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh từ Việt Nam hoặc 

người chờ xuất cảnh được mua hàng miễn thuế: Quầy nhận hàng trong khu cách 

ly tại cửa khẩu quốc tế nơi hành khách xuất cảnh; 

- Khách du lịch là người nước ngoài theo đoàn bằng đường biển, có hộ 

chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế mua hàng miễn thuế trong nội địa: 

Quầy nhận hàng trong khu cách ly tại cửa khẩu cảng biển loại 01 nơi khách du 

lịch xuất cảnh. 

Đáng chú ý, ngoài địa điểm nhận hàng quy định trên, khách mua hàng (trừ 

khách mua hàng trên chuyến bay quốc tế xuất cảnh từ Việt Nam) được nhận hàng ở 

nước ngoài. Đây là quy định mới được bổ sung tại Nghị định 100 năm 2020. 

1.6. Thêm nhiều công việc yêu cầu nghiêm về an toàn lao động 

Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH đã bổ sung nhiều công việc có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, gồm: 

- Trực tiếp sản xuất, chế biến vật liệu xây dựng, sành, sứ, thủy tinh, nhựa; 

- Cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp; 

- Trực tiếp làm công việc chặt, cưa, xẻ gỗ, khai thác, chế biến gỗ công 

nghiệp; bốc xếp thủ công thường xuyên vật nặng từ 30 kg trở lên; 

- Trực tiếp nấu, chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể từ 300 suất ăn 

một ngày trở lên… 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/10/2020. 

1.7. Giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn có thể bị thôi việc 

Việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo 

đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT. 

Theo Thông tư này, giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo 

theo quy định nêu trên, tùy vào trường hợp cụ thể có thể thực hiện các quy định 

về thôi việc và tinh giản biên chế theo các quy định hiện hành. 

1.8. Giáo viên tiểu học được chấm 0 điểm bài kiểm tra 

Nội dung này được nhắc đến tại Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh 

giá học sinh tiểu học có hiệu lực từ 20/10/2020. 

Học sinh tiểu học sẽ được đánh giá bằng 02 hình thức là đánh giá thường 

xuyên và đánh giá định kỳ. 

Đánh giá định kỳ được thực hiện bằng điểm số kết hợp với nhận xét. Bài 

kiếm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không 

cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. Điểm của bài kiểm tra định kỳ 

không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác. 

 Quy định trước đây: Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho 

điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân…). 

Giáo viên tiểu học được chấm 0 điểm bài kiểm tra từ 20/10/2020. 

1.9. Giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước lớp 

Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học. 
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Nếu như trước đây, học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập 

và rèn luyện thì tuỳ theo mức độ vi phạm, giáo viên có thể nhắc nhở, phê bình 

hoặc thông báo với gia đình thì nay, tuỳ theo mức độ vi phạm có thể thực hiện 

các biện pháp kỉ luật sau: 

- Nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh tiến bộ hơn; 

- Thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc 

phục khuyết điểm. 

Đặc biệt, giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn 

trường hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh. 

1.10. Phải nộp đến 339.000 đồng/lần khi cắt, cấp điện trở lại 

Thông tư 23/2020/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành đã quy định về 

phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại từ ngày 

30/10/2020. 

Cụ thể, mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại cơ sở quy định cụ thể như sau: 

- Tại điểm có cấp điện áp từ 0,38 kV trở xuống: 98.000 đồng; 

- Tại điểm có cấp điện áp trên 0,38 kV đến 35 kV: 231.000 đồng; 

- Tại điểm có cấp điện áp trên 35 kV: 339.000 đồng. 

Link tham khảo: https://bitly.com.vn/SXt4Y 

 

2. Văn bản mới, đáng chú ý của Đoàn 

- Kế hoạch số 292-KH/TĐTN-TG ngày 10/09/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh Đoàn Bình Dương về Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Bình 

Dương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình 

Dương lần thứ XI; chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Link tải văn bản: https://bitly.com.vn/xLusU 

- Kế hoạch số 293-KH/TĐTN-TG ngày 10/09/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh Đoàn về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế video clip chủ đề “Tôi yêu 

Bình Dương” 

Link tải văn bản: https://bitly.com.vn/ob3nZ 

- Sách Tài liệu các Bài học Lý luận chính trị dành cho đoàn viên do Trung 

ương Đoàn phát hành và bộ tài liệu các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn 

viên do Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh biên tập dưới dạng 

Infographic. 

Link tải văn bản: https://bitly.com.vn/60Z6G 

 

V. ĐỊNH HƢỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 10/2020 

- 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 báo cáo với lãnh đạo để xử lý kịp thời. Đặc biệt tăng cường tuyên truyền 

công tác Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI 

và 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; kết quả sơ kết 04 năm triển khai chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 

https://bitly.com.vn/SXt4Y
https://bitly.com.vn/xLusU
https://bitly.com.vn/ob3nZ
https://bitly.com.vn/60Z6G
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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 thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2020; 

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

xuất, kinh doanh của Tỉnh. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối 

sống, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ 

thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại 

biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội Đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề "Tuổi trẻ Bình Dương tự hào tiến 

bước dưới cờ Đảng"; thực hiện thi đua 30 ngày cao điểm chào mừng Đại hội Đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI bằng các hoạt động ý nghĩa.  

- 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 nhất là 

loại dịch bệnh dễ bùng phát trong mùa mưa, bệnh bạch hầu… Tuyên truyền 

công tác phòng, chống thiên tai, nâng cao tinh thần chủ động, ý thức sẵn sàng 

ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, hạn chế đến mức thấp 

nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, thông tin các hoạt động đầu tư, nâng cấp, nạo 

vét kênh mương, hệ thống tiêu thoát nước, tránh ngập ứng cụ bộ; tăng cường 

tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống cháy - 

nổ, tai nạn đuối nước, tan nạn thương tích trẻ em.  

- Tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia các cuộc thi 

trực tuyến như: Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống 

ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng xã hội VCNET do Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy phát động; tuyên truyền, hướng dẫn, triên khai 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 pháp luật, chủ đề 

“Thanh niên Bình Dương với ATGT và nói không với ma tuý” năm 2020 do 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Sở Tư pháp tổ chức 

(tuoitrebinhduong.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 
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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; tuyên truyền về Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương năm 2020; 

định hướng chương trình 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…Tuyên truyền các ngày 

lễ, ngày kỷ niệm trong tháng như: 80 năm Ngày Khởi Nghĩa Bắc Sơn 

(27/9/1940 – 27/9/2020), 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 

(14/10/1930 – 14/10/2020); 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của 

Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020); 64 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp 

thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2020); 90 năm Ngày thành lập Hội 

Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020); 106 năm Ngày sinh Anh 

hùng Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2020). 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN  


