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 I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 

1. Những mẩu chuyện về Bác 

 
BÁC HỒ VỚI CHIẾN SĨ NGƯỜI DÂN TỘC 

Anh hùng La Văn Cầu, dân tộc Tày mãi mãi không quên bữa cơm của Bác 

"đãi" với rau, thịt gà… những "sản phẩm" do chính Bác nuôi, trồng. Bác hỏi thăm mẹ 

Cầu, gửi quà cho mẹ, dặn cán bộ tạo mọi điều kiện để Cầu về thăm mẹ, giúp đỡ gia 

đình. 

Nhiều chiến sĩ người dân tộc đã lấy họ Hồ cho mình như Hồ Vai, Hồ Can Lịch, 

Hồ Văn Bột... Mùa thu năm 1964, chị Choáng Kring Thêm - chiến sĩ người dân tộc Cà 

Tu, tham gia đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam được ra miền Bắc, 

gặp Bác Hồ. Chị Thêm kể: "Đoàn chúng tôi vừa bước xuống xe thì đã thấy Bác đứng 

chờ ngay ngoài sân. 

 

Hình ảnh minh họa 

Bác ôm hôn thắm thiết các thành viên trong đoàn. Chúng tôi theo Bác đến dãy 

bàn tiếp khách kê ngay ngoài vườn đầy hoa và nắng. Thấy tôi mặc bộ quần áo dân tộc, 

Bác nói: 

- Cháu đúng là con gái dân tộc Cà Tu giữ được tính chất của dân tộc mình. Chị 

Ngân, chị Cao gặp Bác, mừng quá khóc lên. Bác dịu dàng bảo: 

- Các cháu gái đừng khóc. Gặp Bác phải vui chứ. Hai cháu hãy kể cho Bác nghe 

bà con ta ở tiền tuyến đánh Mỹ như thế nào? 

Tôi thưa: 

- Thưa Bác, cháu thương, cháu nhớ Bác. Tất cả đồng bào dân tộc miền Nam 

đều thương nhớ Bác. Sau đó tôi kể Bác nghe một số chuyện chiến đấu của mẹ Giớn, 

anh Bên, em Thơ...Bác nói: 

- Cuộc kháng chiến của đồng bào miền Nam ta là toàn dân, toàn diện. Trẻ, già, 

gái, trai, Kinh, Cà Tu, Cà Tang và đồng bào các dân tộc khác đều sản xuất giỏi, chiến 

đấu giỏi". 

Tôi hiểu đó là Bác dành tình thương mênh mông của Bác cho tất cả chúng ta.  

Nguồn: Sách Một số lời dạy và mẩu chuyện về  

tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
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2. Lời Bác dạy 

 

Cần 
Tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai... 

Tục ngữ ta có câu: nước chảy mãi đá cũng mòn. Kiến tha lâu cũng đầy tổ. 

Nghĩa là Cần thì việc gì, dù khó khăn mấy, cũng làm được. 

Dao siêng mài thì sắc bén. Ruộng siêng làm cỏ thì lúa tốt. Điều đó rất dễ 

hiểu. 

Siêng học tập thì mau biết. 

Siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến. 

Siêng làm thì nhất định thành công. Siêng hoạt động thì sức khoẻ. 

Chữ Cần chẳng những có nghĩa hẹp, như: Tay siêng làm thì hàm siêng 

nhai. Nó lại có nghĩa rộng là mọi người đều phải Cần, cả nước đều phải Cần. 

Người siêng năng thì mau tiến bộ. 

Cả nhà siêng năng thì chắc ấm no. 

Cả làng siêng năng thì làng phồn thịnh. 

Cả nước siêng năng thì nước thành giàu. 

Muốn cho chữ Cần có nhiều kết quả hơn, thì phai có kế hoạch cho mọi 

công việc. Nghĩa là phải tính toán cẩn thận, sắp đặt gọn gàng... 

Cần không phải là làm xổi. Nếu làm cố chết cố sống trong một ngày, một 

tuần, hay một tháng, đến nỗi sinh ốm đau, phải bỏ việc. Như vậy không phải là 

Cần. 

Cần là luôn luôn cố gắng, luôn luôn chăm chỉ, cả năm cả đời. Nhưng không 

làm quá trớn. Phải biết nuôi dưỡng tinh thần và lực lượng của mình, để làm việc 

cho lâu dài. 

Lười biếng là kẻ địch của chữ Cần. 

Vì vậy, lười biếng cũng là kẻ địch của dân tộc. 

Một người lười biếng, có thể ảnh hưởng tai hại đến công việc của hàng 

nghìn hàng vạn người khác.. Nếu có một người, một địa phương hoặc một 

ngành mà lười biếng, thì khác nào toàn chuyến xe chạy, mà một bánh xe trật ra 

ngoài đường ray. Họ sẽ làm chậm trễ cả chuyến xe. 

Vì vậy người lười biếng là có tội lỗi với đồng bào, với Tổ quốc. 

Nguồn: Cần kiệm liêm chính, tháng 6-1949. 
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II. TRUYỀN THỐNG 

1. Theo dòng lịch sử 
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2. Ngày truyền thống 
NHÀ TÙ PHÚ LỢI - NƠI IN DẤU TINH THẦN YÊU NƯỚC KIÊN TRUNG 

[VIDEO] 

 
Link:http://btv.org.vn/video/nha-tu-phu-loi-noi-in-dau-tinh-than-yeu-nuoc-

kien-trung-29272.html 

Nguồn: Đài phát thanh và truyền hình Bình Dương - BTV 

 
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY TRUYỀN 

THỐNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM 

(TG)-Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 

30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2019).  

 
Link: http://tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/de-cuong-tuyen-truyen-ky-

niem-30-nam-ngay-truyen-thong-hoi-cuu-chien-binh-viet-nam-124893 

Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo 

 

LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN -  

TIẾNG GỌI CỨU NƯỚC 

 
Link:https://bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/5649-loi-keu-goi-toan-quoc-

khang-chien-tieng-goi-cuu-nuoc.html 

Nguồn: Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

http://btv.org.vn/video/nha-tu-phu-loi-noi-in-dau-tinh-than-yeu-nuoc-kien-trung-29272.html
http://btv.org.vn/video/nha-tu-phu-loi-noi-in-dau-tinh-than-yeu-nuoc-kien-trung-29272.html
http://btv.org.vn/video/nha-tu-phu-loi-noi-in-dau-tinh-than-yeu-nuoc-kien-trung-29272.html
http://btv.org.vn/video/nha-tu-phu-loi-noi-in-dau-tinh-than-yeu-nuoc-kien-trung-29272.html
http://tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-30-nam-ngay-truyen-thong-hoi-cuu-chien-binh-viet-nam-124893
http://tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-30-nam-ngay-truyen-thong-hoi-cuu-chien-binh-viet-nam-124893
http://tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-30-nam-ngay-truyen-thong-hoi-cuu-chien-binh-viet-nam-124893
https://bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/5649-loi-keu-goi-toan-quoc-khang-chien-tieng-goi-cuu-nuoc.html
https://bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/5649-loi-keu-goi-toan-quoc-khang-chien-tieng-goi-cuu-nuoc.html
https://bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/5649-loi-keu-goi-toan-quoc-khang-chien-tieng-goi-cuu-nuoc.html
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THÀNH LẬP ĐỘI VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂN 
(ĐCSVN) - Thực hiện chỉ thị của đồng chí Hồ Chí Minh, sau một thời gian gấp rút chuẩn 

bị, vào lúc 17 giờ ngày 22-12-1944, tại núi Dền Sinh dãy Khau Giáng thuộc xã Tam Kim và Hoa 

Thám, châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được 

thành lập. 

 
Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc lời tuyên thệ trong ngày thành lập 

Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (Ảnh Tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam) 

Link:http://dangcongsan.vn/cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-

vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/tu-lieu-90-nam-lich-su-dang/thanh-lap-doi-viet-nam-

tuyen-truyen-giai-phong-quan-537320.html  

Nguồn: Báo điện tử Đảng CS Việt Nam 

 

3. Địa chỉ đỏ 

 DI CHỈ KHẢO CỔ HỌC HÀN ÔNG ĐẠI 

 

Trên cơ sở kết quả điều tra và đào thám sát vào tháng 12/2006 cho thấy đây 

là một di chỉ khảo cổ lớn, mang tính chất công xưởng, chứa nhiều thông tin khoa 

học quý giá cho công tác nghiên cứu và phục vụ công tác trưng bày ở Bảo tàng. 

Từ những tư liệu trên, vào tháng 7/2008, Bảo tàng tỉnh Bình Dương và 

Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ học đã tiến hành khai quật di chỉ này dưới sự 

chủ trì khoa học của Tiến sĩ Bùi Chí Hoàng. Các hố khai quật được mở trên các 

bậc cao trình khác nhau và đồng thời mở các hố thám sát ở nhiều địa điểm nhằm 

tìm hiểu diện phân bố và mật độ tập trung của di chỉ này. Tổng diện tích khai 

quật là 100 m2 mang các ký hiệu H1, H2, H3, H4 và các hố thám sát có ký hiệu 

TS1, TS2, TS3, TS4, TS5, TS6, TS7, TS8. 

DI CHỈ KHẢO CỔ 

HỌC HÀN ÔNG ĐẠI 

 

  Di chỉ khảo cổ học. 

 Đ/c: Ấp 2 xã Tân 

Định, huyện Bắc Tân 

Uyên. 

http://dangcongsan.vn/cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/tu-lieu-90-nam-lich-su-dang/thanh-lap-doi-viet-nam-tuyen-truyen-giai-phong-quan-537320.html
http://dangcongsan.vn/cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/tu-lieu-90-nam-lich-su-dang/thanh-lap-doi-viet-nam-tuyen-truyen-giai-phong-quan-537320.html
http://dangcongsan.vn/cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/tu-lieu-90-nam-lich-su-dang/thanh-lap-doi-viet-nam-tuyen-truyen-giai-phong-quan-537320.html
http://dangcongsan.vn/cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/tu-lieu-90-nam-lich-su-dang/thanh-lap-doi-viet-nam-tuyen-truyen-giai-phong-quan-537320.html
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Qua kết quả khai quật, bước đầu có sự nhận thức đây là một di chỉ xưởng 

chế tác công cụ bằng đá thời tiền sử có diện tích phân bố khoảng 2 ha, là di chỉ 

xưởng chế tác đá lớn được phát hiện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bình Dương và 

có thể nói là lớn nhất miền Đông Nam bộ trong tình hình tư liệu hiện nay. Các di 

chỉ dạng này có thể có nhiều địa điểm khác nằm ven bờ sông Bé trên những 

ngọn đồi có địa thế thuận lợi. 

Hiện vật trong di chỉ này có rất nhiều loại hình khác nhau như: rìu tứ giác, 

rìu có vai, đục, dao đá các loại... là các hiện vật phổ biến trong các di chỉ tiền sử 

ở miền Đông Nam bộ. Điểm đặc biệt của di chỉ này là sự xuất hiện rất phổ biến 

các loại hình dao đá. Hiện vật gốm thu được trong di chỉ cho thấy di chỉ khảo cổ 

Hàn Ông Đại có mối quan hệ giao lưu với các di chỉ khảo cổ đã phát hiện ở hạ 

lưu sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Đồng Nai: Cù Lao Rùa, Mỹ 

Lộc, Bình Đa... Sự giống nhau này thể hiện trên loại hình đồ gốm và motif trang 

trí. Các mối quan hệ có thể gián tiếp hay trực tiếp còn cần nghiên cứu thêm. 

Niên đại của di chỉ khảo cổ này cần nghiên cứu thêm nhưng có thể ước định 

tương đương với di chỉ Cù Lao Rùa vào khoảng 3.500 – 3.000 năm cách ngày 

nay.  

Những kết quả của cuộc khai quật ở di chỉ khảo cổ học Hàn Ông Đại có 

giá trị cho việc nghiên cứu và bổ sung tư liệu về thời tiền sử ở tỉnh Bình Dương. 

 

BẢO TÀNG TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 
 

Năm 1976, Phòng Bảo tồn Bảo tàng thuộc Ty Văn hóa Thông tin tỉnh 

Sông Bé đặt tại đường Ngô Quyền, Thị xã Thủ Dầu Một. Đến năm 1981, Phòng 

Bảo tồn Bảo tàng được chuyển từ đường Ngô Quyền về ngôi nhà cổ của ông 

Trần Văn Hổ (tức Đốc Phủ Đẩu) tại đường Bạch Đằng, Thị xã Thủ Dầu Một. 

Đến năm 1990, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chọn số 05 đường Bác sĩ 

Yersin, phường Hiệp Thành, Thị xã Thủ Dầu Một, lúc bấy giờ tỉnh Sông Bé 

chính thức ra đời một Bảo tàng Khảo cứu địa phương. Tại đây, Bảo tàng Sông 

Bảo tàng tỉnh Bình Dương 
 Công trình văn hóa 

 Khánh thành ngày 02/1/2001 

 Diện tích: 2.000 m2. 

 Đ/c: Số 565, đường Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một 
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Bé thường xuyên đón khách tham quan, đến cuối năm 1995, Bảo tàng Sông Bé 

tạm thời đóng cửa phòng trưng bày để tập trung chuẩn bị cho việc xây dựng Bảo 

tàng mới. 

Ngày 01/01/1997, tỉnh Sông Bé được tách ra thành 2 tỉnh Bình Dương và 

Bình Phước, lúc bấy giờ hiện vật và nhân sự cũng được chuyển và chia đôi, sau 

đó Bảo tàng Bình Dương từng bước ổn định tập trung vào xây dựng cho Bảo 

tàng mới (tiếp tục sưu tầm hiện vật bổ sung và chỉnh lý kho). 

Bảo tàng tỉnh Bình Dương được Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch đầu tư 

trong năm 1997, với diện tích quy hoạch là 13.000 m2. Công trình được Công ty 

tu bổ di tích Trung ương - Bộ Văn hóa Thông tin do tiến sĩ, kiến trúc sư Hàn Tất 

Ngạn chủ trì lập dự án khả thi và thiết kế thi công. Công trình Bảo tàng được 

khởi công xây dựng vào ngày 15/11/1997. Diện tích xây dựng nhà chính là 

1.405 m2, kiến trúc công trình với kiểu dáng vừa dân tộc vừa hiện đại, nhà chính 

là nhà cấp 2 gồm một tầng hầm, một tầng trệt và một tầng lầu, diện tích sàn nhà 

là 3.196 m2 trong đó bao gồm: Kho hiện vật, Phòng trưng bày, Phòng Nghiệp vụ 

Thuyết minh, sảnh trưng bày, khối hành chánh, Phòng Giám đốc, Phòng Phó 

Giám đốc, các công trình phụ, cầu thang, hành lang. Công trình Bảo tàng tỉnh 

Bình Dương là một công trình văn hóa lớn của tỉnh được khánh thành vào ngày 

02/01/2001, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương 

lần thứ VII.  

Bảo tàng tỉnh Bình Dương là một Bảo tàng khảo cứu địa phương, một 

thiết chế văn hóa có chức năng nghiên cứu lịch sử xã hội và văn hóa địa phương. 

Bảo tàng Bình Dương trưng bày toàn bộ lịch sử tự nhiên và lịch sử xã hội của 

người Bình Dương kể từ khi khai phá lập làng, những chứng tích đầu tiên của 

nền văn hóa cổ cho đến ngày nay. Với gần 2.000 m2, diện tích mặt nền và đai 

trưng bày, khoảng 13.000 hiện vật gốc và một số hình ảnh tư liệu lịch sử, tài liệu 

khoa học phụ các loại, toàn bộ nội dung trưng bày được cấu trúc trong hai tầng 

gồm 8 chủ đề: Tự nhiên Bình Dương; Thời tiền sử đến thế kỷ 16; Bình Dương 

thời kỳ khai phá lập làng; Văn hóa cộng đồng các dân tộc; Bình Dương thời 

thuộc Pháp.  

Từ khi khánh thành và đưa vào sử dụng đến nay, Bảo tàng Bình Dương 

thường xuyên mở cửa phục vụ khách tham quan. Hàng tháng, Bảo tàng Bình 

Dương đón hàng ngàn, có tháng lên đến hàng chục ngàn lượt khách tham quan 

nhất là vào những tháng hè. Do đặc điểm địa hình phân bố đẹp, cảnh quan và kiến 

trúc lạ mắt đã góp phần vào việc thu hút được nhiều khách tham quan, phần lớn 

khách tham quan là các đối tượng: Học sinh, sinh viên, khách du lịch trong nước 

và một số du khách người nước ngoài đến tham quan Bảo tàng, tìm hiểu về lịch sử 

tự nhiên và lịch sử xã hội của tỉnh Bình Dương, đồng thời cũng là nơi giáo dục 

truyền thống cho thế hệ trẻ trong và ngoài tỉnh. 

 Nguồn: Sách Địa chỉ Đỏ dành cho thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương  

(tái bản, bổ sung năm 2017) 
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III. PHÁP LUẬT 

1. Chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 12/2019 

Siết chặt quy định về đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe 

Thông tư 38/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi quy trình đào 

tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe có hiệu lực từ ngày 01/12/2019. 

Theo quy định của Thông tư này: 

- Từ 01/01/2020, chương trình học giấy phép lái xe hạng B1, B2, C có thêm: 

Phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông. 

Cũng từ thời điểm này, trung tâm sát hạch lái xe phải lắp camera giám sát phòng 

sát hạch lý thuyết, sân sát hạch lái xe trong hình và truyền dữ liệu về Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải; 

- Từ 01/5/2020, các cơ sở đào tạo lái xe ứng dụng công nghệ để nhận dạng và 

theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với học 

viên học lái xe ô tô (trừ hạng B1). 

- Từ 01/6/2020, cấp Giấy phép lái xe mới có mã QR. Giấy phép lái xe đã được 

cấp trước ngày 01/12/2019 vẫn sẽ có giá trị sử dụng theo thời gian ghi trên giấy phép. 

Tăng mức cho vay với học sinh, sinh viên lên 2,5 triệu đồng/tháng 

Tại Quyết định 1656/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã chốt mức cho vay tối đa 

đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn lên 2,5 triệu đồng/tháng thay vì 1,5 

triệu đồng/tháng như trước. 

Lãi suất cho vay ưu đãi là 0,55%/tháng và lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất 

khi cho vay. 

Để được vay tiền, học sinh, sinh viên năm nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc 

giấy xác nhận được vào học của nhà trường; học sinh, sinh viên từ năm hai trở đi phải 

có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học… 

Quyết định này được áp dụng từ ngày 01/12/2019. 

Tăng 10 lần mức phạt với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

Ngày đầu tiên của tháng 12 năm 2019 cũng là thời điểm Nghị định 75/2019/NĐ-

CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh có hiệu 

lực. 

Một trong những điểm mới quan trọng của Nghị định này là tăng mức phạt đối 

với hành vi cạnh tranh không lành mạnh gấp 10 lần. 

Cụ thể, nếu như trước đây, mức tiền phạt tối đa đối với hành vi cạnh tranh không 

lành mạnh là 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng với tổ chức, thì kể từ ngày 

01/12/2019, mức phạt được tăng lên 01 tỷ đồng với cá nhân và 02 tỷ đồng với tổ chức. 

Trong đó, mức phạt đối với một số vi phạm điển hình như sau: 

https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-38-2019-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-12-2017-ve-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-177569-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-1656-qd-ttg-2019-dieu-chinh-muc-cho-vay-doi-voi-hoc-sinh-sinh-vien-178404-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-75-2019-nd-cp-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-canh-tranh-177091-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-75-2019-nd-cp-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-canh-tranh-177091-d1.html
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- Tiết lộ bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu bị phạt từ 

200 triệu đồng đến 300 triệu đồng 

- Cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bị phạt từ 100 triệu 

đồng đến 200 triệu đồng… 

Ngoài bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng một số biện pháp xử 

phạt bổ sung khác như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; Tịch thu khoản lợi 

nhuận có được do vi phạm... 

Từ 31/12/2019, đổi USD tại tiệm vàng chỉ còn bị phạt từ cảnh cáo 

Nghị định 88/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ 

và ngân hàng sẽ có hiệu lực từ ngày 31/12/2019. 

Nghị định này giảm mạnh mức phạt đối với hành vi mua, bán ngoại tệ tại các tổ 

chức không được phép, nhằm tránh bất cập như sự việc “đổi 100 USD bị phạt 90 triệu 

đồng” xôn xao dư luận trước đây. 

Cụ thể, thay vì một mức phạt chung là từ 80 - 100 triệu đồng, Nghị định quy định 

mức phạt đối với hành vi này phụ thuộc vào lượng ngoại tệ mua, bán. Trong đó: 

- Phạt cảnh cáo nếu ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 USD 

- Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng nếu ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 - 10.000 

USD hoặc ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 mà tái phạm, vi phạm nhiều lần; 

- Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng nếu ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 10.000 - 

100.000 USD; 

- Phạt tiền từ 80 - 100.000 triệu đồng nếu ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 

USD trở lên. 

Trên đây là những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 12/2019 nổi bật 

nhất. Bấm vào đây để xem toàn bộ Danh sách văn bản có hiệu lực trong tháng này. 

 Nguồn: Luật Việt Nam 

  

 2. Văn bản mới, đáng chú ý của Đoàn 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam 

Link: http://doanthanhnien.vn/tai-lieu/chi-tiet/1579 
 

HƯỚNG DẪN 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 

năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) với chủ đề “Tuổi 

trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng” 

Link: http://doanthanhnien.vn/tai-lieu/chi-tiet/1581 

Nguồn: Trung ương Đoàn 

 

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-88-2019-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tien-te-va-ngan-hang-178344-d1.html#noidung
https://luatvietnam.vn/chinh-sach-moi-hang-thang/danh-sach-van-ban-tieu-bieu-co-hieu-luc-thang-12-2019-559-22987-article.html
http://doanthanhnien.vn/tai-lieu/chi-tiet/1579
http://doanthanhnien.vn/tai-lieu/chi-tiet/1581
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  IV. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12/2019 

- 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.  

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền công tác triển khai các Nghị quyết, 

Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), trong đó tập trung 

tuyên truyền  kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, thông tin các cuộc tiếp 

xúc cử tri, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri về Kỳ họp. Tập trung 

thông tin định hướng dư luận về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lao động và các 

văn bản pháp quy bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, tạo sự đồng thuận trong 

xã hội. Thông tin công tác chuẩn bị cho ký họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa IX. 

- Thông tin về Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 33, khóa X 

(nhiệm kỳ 2015 - 2020). Tăng cường thông tin công tác triển khai thực hiện 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 XIII của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền về tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, giới thiệu, biểu dương các tập thể, cá nhân điển 

hình học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực. Tăng cường tuyên truyền về 

cuộc vận động Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới giai 

đoạn 2018 – 2022. Đẩy mạnh và duy trì thực hiện tốt cuộc vận động “mỗi ngày 

một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “mỗi ngày một câu nói về Bác”, 

“mỗi tuần một câu chuyện về Bác” trên Website/Fanpage của đơn vị. 

- Tổ chức tổng kết công tác Đoàn - Hội LHTN năm 2019, triển khai 

chương trình công tác năm 2020. Tiếp tục thông tin về các kế hoạch, hướng dẫn, 

kết quả công tác Đoàn, Hội, Đội đến với đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi, 

trong đó chú trọng tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) với chủ đề “Tuổi 

trẻ Bình Dương sắt son niềm tin với Đảng”; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 

70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9/1/1950 – 9/1/2020) và 10 năm 

thành lập Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương; các hoạt động Mừng Đảng - 

Mừng Xuân Canh Tý năm 2020. Tiếp tục tuyên truyền kết quả sau Đại hội Đại 

biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ VII; các hoạt 

động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 

lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.  

- Công tác tuyên truyền kết quả Đại hội Đoàn các trường cao đẳng, đại học 

trong tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2022. Trong đó tập trung tuyên truyền về các kết 

quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học nhiệm 

kỳ 2017 – 2019; phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ 2019 – 2022, các tập 

thể, cá nhân xuất sắc, các mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác 

Đoàn và phong trào thanh niên trường học trong thời gian qua. 

- Tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước, của lãnh đạo Tỉnh; kết quả, công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất 

liền giữa Việt Nam với các nước; tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, khẳng định 
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chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với việc bảo vệ vững chắc chủ 

quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Tăng cường tuyên truyền các bài viết, 

phóng sự chuyên đề về cải cách hành chính, xây dựng thành phố thông minh, phát 

triển khoa học công nghệ kỹ thuật cao, các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp phục 

vụ mục tiêu xây dựng Bình Dương trở thành đô thi loại I, văn minh, giàu đẹp, xây 

dựng thành phố thông minh và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. 

Tăng cường tuyên truyền kết quả các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp 

tác kinh tế Châu Á - Horasis 2019 được tổ chức tại Bình Dương. 

- Thông tin hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực phía Nam 2019 do Ban 

Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại tỉnh Bình Dương (6/12-7/12/2019). Tiếp tục 

thông tin tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 với chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo 

lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội 

viên, thanh niên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước; các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, các chuẩn mực đạo đức trong 

gia đình, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật nhất là những trường hợp liên 

quan đến tệ nạn ma túy, sử dụng các chất kích thích, rượu bia v.v…Đẩy mạnh 

tuyên truyền về Luật phòng chống ma túy, Luật giao thông đường bộ, luật 

phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em, bộ luật lao động sửa đổi bổ 

sung, phòng cháy chữa cháy… trong đoàn viên, thanh niên. 

- Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, 

truyền thống cách mạng và ý nghĩa lịch sử các Ngày lễ kỷ niệm của đất nước, 

dân tộc, của Đoàn - Hội - Đội: 30 năm Ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt 

Nam (6/12), 74 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10/12), 

73 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12), 75 năm Ngày thành lập Quân đội 

Nhân dân Việt Nam (22/12) – Ngày hội quốc phòng toàn dân, 23 năm Ngày 

Bình Dương phát triển (1/1/1997 – 1/1/2020)...nêu bật truyền thống cách mạng 

của quân và dân Bình Dương, những đóng góp của lực lượng vũ trang tỉnh Bình 

Dương trong đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN 


