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Nghĩa tình "Tháng ba Biên giới" 

Ngày 17/3-18/3/2022, Tỉnh đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam phối 

hợp cùng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình “Tháng ba biên 

giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại xã Axan, huyện Tây Giang với 

nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. 

 

I. TIN TỨC, SỰ KIỆN 



Đồng chí Hoàng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh 

Quảng Nam cho biết, đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027. 

 

 

 

Chương trình nhằm tuyên truyền giáo dục cho hội viên, đoàn viên thanh niên về 

truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội và các thế hệ thanh niên trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Đặc biệt giúp đoàn viên thanh niên địa phương hiểu rõ 

hơn về truyền thống, lịch sử của cột mốc, đường biên giới tại khu vực biên giới Việt 

– Lào. “Đây là hoạt động ý, thể hiện tình thần xung kích, tình nguyện của thanh niên 

tỉnh nhà trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh; góp 

phần thắt chặt tình đoàn kết giữa thanh niên với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khu 

vực biên giới”, đồng chí Thanh nhấn mạnh. 

 

  



 

 

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 300 đôi giày thể thao cho các em học 

sinh tại 03 trường đứng chân trên địa bàn xã Axan; trao tặng 1 km công trình “Thắp  

sáng vùng biên” bằng năng lượng mặt trời; tặng 13 thùng cà phê, trà gừng cho các 

cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh và nhân dân biên giới huyện Tây Giang; trao 

tặng vật tư y tế phòng, chống dịch covid-19 cho UBND huyện và khu thu dụng, điều 

trị covid cơ sở 3, huyện Tây Giang; trao 100 suất quà cho gia đình có công cách 

mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Axan (Tây Giang); trao 200 cây cam 

cho 05 hộ thanh niên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế; 

khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 100 hộ dân tại địa bàn Axan; tổ chức lớp 

tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học-kỹ thuật trồng cây cho đoàn viên thanh niên 

và người dân tại xã Axan; tổ chức Lễ Chào cờ tại cột mốc biên cương… 

 



 

Ngoài ra, Đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ tại chốt số 1 

(đóng quân tại cột mốc 691) và Đồn biên phòng Axan, huyện Tây Giang. Tổng kinh 

phí thực hiện chương trình gần 300 triệu đồng. 

 

 

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn phối hợp cùng VNPT Quảng Nam tổ chức khánh thành và 

bàn giao “Nhà nhân ái” cho thanh niên nghèo tại huyện Tây Giang. Chương trình 

Tháng ba biên giới là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình thần xung kích, tình nguyện 



của thanh niên tỉnh nhà trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc 

phòng-an ninh; góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa thanh niên với cán bộ, chiến sĩ 

và nhân dân ở khu vực biên giới. 

 

Ngày đoàn viên năm 2022  

 

Ngày 20/3, tại Công ty Cổ phần Than điện Nông Sơn, Tỉnh đoàn tổ chức 

chương trình “Ngày đoàn viên” năm 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết 

thực. 

 

 

  

Chương trình diễn ra với các nội dung như: ôn lại truyền thống 91 năm xây dựng, 

cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; trao tặng 10 suất quà cho 

thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn;giao lưu trò chơi “Hỏi nhanh-đáp 

gọn”; phát động ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải và trồng hàng cây thanh 

niên tại khuôn viên công ty CP Than Điện Nông Sơn…  Ngay sau đó, “Ngày đoàn 

viên” còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao để tạo sân chơi, giao lưu, kết 

nối, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên công nhân. 

https://tinhdoanqnam.vn/news/savefile/Tin-tuc/ngay-doan-vien-nam-2022-3902.html


 

 

 

 

 

Đồng chí Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, Ngày đoàn viên” năm 

2022 thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn đối với đoàn viên; là dịp để đoàn 

viên thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm đối với tổ chức đoàn, 

với các thế hệ đoàn viên thanh niên đi trước, đồng thời thực hiện quyền, nghĩa vụ 

của người đoàn viên. Đây cũng là một trong chuỗi các hoạt động nhằm chào mừng 

kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

 



Hành trình về nguồn "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống 

 thanh niên" 

 

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26.3.1931 - 26.3.2022). Ngày 25/3, tại Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ (Điện 

Bàn), Tỉnh đoàn phối hợp Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tổ chức 

chương trình Hành trình về nguồn “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống Thanh 

niên”, với sự tham gia của gần 100 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Phạm Thị Thanh - Bí thư Tỉnh đoàn, Bùi Phan Toản- Chủ tịch Hội 

Cựu TNXP tỉnh tham dự chương trình. 

 

 
 

Hành trình về nguồn sẽ đi tới các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như: Nhà 

Lưu niệm Nguyễn Văn Trỗi (Điện Bàn); nhà lưu niệm Nguyên Chủ tịch Hội đồng 

Nhà nước Võ Chí Công (Núi Thành), Hồ thuỷ nông Phú Ninh…Với những người 

trẻ, thăm mỗi địa chỉ đỏ là dịp để họ hiểu giá trị lịch sử. Với thế hệ đi trước, mỗi nơi 

là một sự trở về, gọi lên quá khứ hào hùng, nơi họ đã cống hiến tuổi xuân vì quê 
hương, đất nước… 



 
  

 

Trong hành trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 08 cuốn sách “Sống như anh”; trao 10 

suất quà cho các Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn tại Điện Bàn và Núi Thành; 

trao 15 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Núi Thành và Phú Ninh; 

trao 05 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên Cựu TNXP Phú Ninh; ra mắt công trình mã 

QR code giới thiệu địa chỉ đỏ; phát động cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp 

cách mạng của đồng chí Võ Chí Công;... Ngoài ra, tổ chức chương trình Toạ đàm 

“Khát vọng cống hiến –Lẽ sống Thanh niên” nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang qua 

chặng đường 91 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Hành trình về nguồn 

“Khát vọng cống hiến – 

Lẽ sống thanh niên” là 

dịp nhằm ôn lại truyền 

thống vẻ vang qua chặng 

đường 91 năm của Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh; 

đồng thời, thể hiện sự tri 

ân của lớp trẻ đối với các 

thế hệ đi trước đã không 

tiếc thân mình hy sinh vì 

sự nghiệp đấu tranh giải 

phóng dân tộc 



Dịp này, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Phạm Thị 

Thanh - UVBCH Trung ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn trao tặng giải thưởng 

Lý Tự Trọng cho đồng chí Lê Thị Thương- Bí thư Đoàn xã Tiên Thọ, huyện Tiên 

Phước. 

  

 

  

 

 



 

Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2022 

Ngày 23/3, tại Nhà Đa năng trường Cao Đăng y tế Quảng Nam, Tỉnh đoàn-Hội 

LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức 

chương trình ngày hội “Hiến máu tình nguyện” năm 2022. 

 

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ban tổ chức đã thực hiện 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

Mỗi người đăng ký hiến máu đều được hướng dẫn, chỉ dẫn, xét nghiệm - lấy máu 

theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn. 



Với tinh thần “Mỗi giọt máu cho 

đi, một cuộc đời ở lại”, Ngày hội 

“Hiến máu tình nguyện” năm 

2022 đã thu hút hơn 300 đoàn 

viên, thanh niên, hội viên, tăng ni, 

phật tử và người dân tham gia. Kết 

quả thu về gần 200 đơn vị máu, 

góp phần đáp ứng kịp thời nhau 

cầu máu cho công tác điều trị, cấp 

cứu người bệnh tại các bệnh viện. 

Nguồn máu này sẽ được chuyển 

đến Bệnh viện Đa khoa Quảng 

Nam. 

 

  

Đây là hoạt động thường 

niên của Tuổi trẻ Quảng 

Nam trong công tác nhân 

đạo, hiến máu tình nguyện 

hướng về cộng đồng, mang 

ý nghĩa hết sức thiết thực, 

đậm tính nhân văn sâu sắc, 

thể hiện tinh thần xung 

kích, tình nguyện của tuổi 

trẻ, “Vì một sức khỏe cộng 

đồng”. Đồng thời, giáo dục 

cho đoàn viên, hội viên, 

thanh niên trong toàn tỉnh 

hiểu sâu sắc về truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc 

với tinh thần tương thân 

tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ 

lẫn nhau. 



 
 

 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần trách 

nhiệm để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước 

 

Tinh thần trách nhiệm là một giá trị văn hóa, được gọi là văn hóa trách nhiệm 

hay văn hóa bổn phận. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm “Là 

khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó 

hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt 

mọi khó khăn, làm cho thành công”. 
 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh kiểm tra suất ăn giữa ca của công nhân Nhà máy cao su, xà 

phòng và thuốc lá Hà Nội, ngày 26-1-1961. 

 

Tinh thần trách nhiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân 

dân là tư tưởng xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh. 

Trách nhiệm đó được thể hiện trong mọi hoạt động của Người: trong học tập, lao 

động, nghiên cứu lý luận, hoạt động thực tiễn, cùng Đảng lãnh đạo toàn thể dân tộc 

Việt Nam tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công và xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở một đất nước có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, kém phát triển... 

II. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 



Với thân phận của một người dân sống trong một đất nước mất độc lập, dân nô lệ, 

lầm than, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận rõ trách nhiệm của một người dân mất 

nước, quyết tâm đi tìm đường cứu nước, giải phóng đồng bào. Trách nhiệm đó thấm 

sâu vào từng suy nghĩ và hành động của Người, để rồi trong suốt 30 năm, chàng 

thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã tìm đến các nước tư bản phát triển, các 

nước thuộc địa, sẵn sàng làm nhiều nghề để vừa nuôi sống bản thân, vừa hoạt động 

cách mạng. Người đã thể hiện trách nhiệm và quyết tâm cháy bỏng tìm con đường 

cứu nước bằng cách khám phá thế giới, tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau khẩu 

hiệu “Tự do, Bình đẳng, Bác ái” rồi trở về giúp đồng bào. Không lo cho bản thân 

mình, Người sẵn sàng tranh luận, trao đổi các vấn đề lớn liên quan tới vận mệnh của 

nhân dân Việt Nam cũng như các dân tộc thuộc địa. Bản lĩnh và trách nhiệm của 

một chiến sĩ cách mạng dần hé lộ trong tư duy và hành động của Nguyễn Ái Quốc - 

Hồ Chí Minh. 

Khi trở thành người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Bác vẫn thể hiện rõ trách nhiệm 

của một người đứng ở vị trí cao nhất. Người khẳng định: “chính sách của Đảng và 

Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng 

và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng 

và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”. Người cũng chỉ rõ, 

muốn làm tròn bổn phận, chúng ta nên lợi dụng mấy khẩu hiệu của người Trung 

Hoa: “1. Khổ cán (làm việc hết sức mình). 2. Hạnh cán (làm việc chất lượng). 3. 

Thực cán (làm việc có hiệu quả, có năng suất)”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thực thi công vụ với ý thức trách nhiệm của một người lãnh 

đạo chủ chốt, đứng đầu không phải bằng việc sử dụng hay lạm dụng quyền lực mà 

thuyết phục bằng cảm hóa, bằng phong cách nói đi đôi với làm. Ý thức trách nhiệm 

của Người thể hiện từ những việc lớn như hoạch định đường lối, chính sách đến 

những việc nhỏ như lo tương cà, mắm muối cho dân. Người sống đời sống của dân, 

cùng nhịp đập với trái tim của dân, lo toan, trăn trở khi dân ốm, dân đói, dân rét, dân 

bị bóc lột, bị mù chữ, nghèo nàn… Theo Bác, người nấu bếp, lo làm cho luôn luôn 

cơm lành canh ngon, bát đũa sạch sẽ. Không phí phạm của công. Tìm cách tăng gia 

trồng rau, nuôi gà… Khi anh em ốm yếu, thì có bát canh bát cháo. Khi bộ đội đang 

mải đánh giặc thì tìm cách đưa cơm đến nơi cho anh em ăn. Khi tiếp tế khó khăn thì 

tìm cách vượt qua, không để anh em thiếu thốn. Như thế là có tinh thần trách nhiệm. 

Người cán bộ quân sự, thì luôn luôn học hỏi chính trị và kỹ thuật, chiến thuật. Luôn 

luôn săn sóc đến tinh thần và vật chất của đội viên. Đoàn kết nội bộ. Giúp đỡ nhân 

dân. Kiên quyết chấp hành mệnh lệnh trên giao xuống. Khi đánh giặc thì làm cho 

toàn đội thấm nhuần tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Gặp việc khó khăn thì cố 

tìm cách giải quyết đúng. Như thế là có tinh thần trách nhiệm. 

Đảng và Chính phủ đề ra chính sách. Cán bộ phải nghiên cứu, hiểu suốt, thấm nhuần 

chính sách ấy. Theo chính sách ấy mà điều tra, nghiên cứu, thấu hiểu hoàn cảnh thiết 

thực của đơn vị mình, địa phương mình. Rồi đặt kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực 

để giải thích, tuyên truyền, cổ động quần chúng, làm cho mọi người hiểu và ủng hộ 



chính sách của Đảng và Chính phủ như là của họ, rồi thi đua thực hiện đầy đủ chính 

sách ấy. Như thế là làm trọn nhiệm vụ. 

Để thực hiện chính sách, làm tròn nhiệm vụ, cán bộ chẳng những phải chịu khó giải 

thích, tuyên truyền, cổ động mà còn phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết; liên 

hệ chặt chẽ với nhân dân; việc gì cũng bàn bạc với nhân dân, giải thích cho nhân dân 

hiểu rõ; có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước nhân dân và hoanh nghênh 

nhân dân phê bình mình; sẵn sàng học hỏi nhân dân; tự mình là gương mẫu cần, 

kiệm, liêm, chính để nhân dân noi theo. Thế là có tinh thần trách nhiệm đối với 

Đảng, Chính phủ và đối với Nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, mọi suy nghĩ 

và hành động của cán bộ công chức phải đi đúng đường lối quần chúng. Đi đúng 

đường lối quần chúng là một nét đặc sắc trong tư duy Hồ Chí Minh về đạo đức công 

vụ. Người khẳng định: “Tinh thần trách nhiệm là: nắm vững chính sách, đi đúng 

đường lối quần chúng, làm tròn nhiệm vụ”(4). 

Ý thức trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm, hành động có trách nhiệm là nhân tố có 

tính quyết định trong hoạt động thực tiễn của con người, là khía cạnh quan trọng 

nhất của đạo đức nghề nghiệp. Ngày 20-5-1950, Người đã ký Sắc lệnh 76/SL ban 

hành Quy chế công chức Việt Nam, trong đó, Điều 2 quy định: “Công chức Việt 

Nam phải phục vụ Nhân dân, trung thành với Chính phủ, tôn trọng kỷ luật, có tinh 

thần trách nhiệm và tránh làm những việc có hại đến thanh danh công chức hay đến 

sự hoạt động của bộ máy nhà nước”. Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 

cán bộ công chức phải đặt lên hàng đầu ý thức và tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết 

sức phục sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. 

Còn nhiều tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm 

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Đại 

đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng đều nêu cao vai trò trách nhiệm, thực hiện 

nghiêm quy định, quy chế làm việc của tổ chức, cơ quan, đơn vị; giữ gìn đạo đức, 

phẩm chất cách mạng, sống mẫu mực, đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân… 

Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện thiếu tinh thần trách 

nhiệm, bớt xén giờ giấc, làm không đúng quyền hạn, chức trách, nói nhiều, làm ít. 

Đặc biệt, một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền đã thiếu tinh thần trách nhiệm 

trong quá trình thực thi nhiệm vụ gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước và Nhân 

dân như các vụ án liên quan đến: Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thiếu 

trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tổ chức - cán bộ, quản lý 

tài chính, quy hoạch, sắp xếp và quản lý các cơ quan báo chí trực thuộc Cơ quan 

Trung ương Hội; Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-

2020 đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý, sử dụng 

tài chính, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư, trang bị kỹ thuật 

và trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; 

Ban Cán sự đảng Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong 

công tác xây dựng, ban hành thể chế, chính sách; trong việc cấp phép nhập khẩu 

thuốc, thực hiện liên doanh liên kết, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế; để 



nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, một số bị xử lý hình sự… Những vi phạm nêu 

trên đã gây hậu quả nghiêm trọng làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước, 

gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cá nhân và 

các ngành có liên quan. 

Nâng cao tinh thần trách nhiệm để xây dựng đất nước phồn vinh 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thực hiện công việc người cán bộ, phải tích cực, 

tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao, ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên 

mọi cương vị, vị trí công tác, “có gan phụ trách”, dám nghĩ dám làm, chủ động sáng 

tạo và đặc biệt phải có khát vọng vươn lên để có kết quả cao nhất. Nói đến khát 

vọng là nói đến yếu tố tinh thần, là sự mong muốn, khao khát, quyết tâm dồn sức 

lực, trí tuệ để đạt cho được mục tiêu; là nguồn động lực có sức mạnh vô biên để thực 

hiện những nhiệm vụ nặng nề nhằm đạt được ước mơ, không khuất phục trước mọi 

thử thách… là động lực để cho mọi tầng lớp nhân dân đem hết sức mình thực hiện 

khát vọng, mà cụ thể ở thời điểm này khát vọng của dân tộc Việt Nam là đưa đất 

nước đi tới phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng khẳng định: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường 

dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã 

hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con 

người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế 

đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, 

nhất là những thành tựu của của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy 

đổi mới, sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước” 

Trong thời gian tới, để góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, 

đảng viên nhằm thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường, xin 

đề xuất một số giải pháp sau: 

Một là, tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với 

hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; 

xác định rõ quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách; quyền hạn đi đôi 

với trách nhiệm và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; có cơ chế, quy định cụ 

thể, rõ ràng và ràng buộc trách nhiệm của cá nhân trong hệ thống chính trị, hệ thống 

công quyền. 

Hai là, mỗi cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần thực sự 

tiên phong, gương mẫu về tinh thần trách nhiệm trước công việc và nhân dân theo 

phương châm “nói đi đôi với làm”, nói ít làm nhiều, chủ yếu là hành động; cán bộ 

cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; đảng viên nêu gương cho quần chúng noi 

theo. 

Ba là, từng cán bộ, đảng viên cần nêu cao tính chủ động, sáng tạo trước công việc 

được giao. Khi thực hiện nhiệm vụ, công việc cần có chương trình, kế hoạch, tránh 

để chậm trễ gây tồn đọng, ách tắc, cấp trên hoặc lãnh đạo phải nhắc nhở hoặc nhân 

dân phải phàn nàn, chê trách, góp ý phê bình về ý thức và tinh thần trách nhiệm. 



Trong thực hiện nhiệm vụ cần thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, đúng quy trình, thủ tục, đồng thời linh hoạt, 

sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm để hoàn thành công việc với hiệu quả cao 

nhất. 

Bốn là, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức phải gắn với trao đổi, 

tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến xây dựng cho cán bộ, đảng viên. Kịp thời 

khen thưởng, biểu dương những việc làm tốt và uốn nắn những hạn chế, khuyết 

điểm, có biện pháp phù hợp để cán bộ, đảng viên nhận thức được sai sót, hạn chế 

của mình, từ đó phấn đấu sửa chữa. Nghiêm túc đấu tranh chống bệnh tranh công, 

đổ lỗi cho khách quan hoặc đổ trách nhiệm cho người khác; những biểu hiện né 

tránh, bao biện hoặc kiểm điểm, phê bình một cách hình thức, chiếu lệ, qua loa. 

Hơn 70 năm đã qua đi, nhưng những lời chỉ dẫn của Hồ Chí Minh trong tác 

phẩm Tinh thần trách nhiệm vẫn còn nguyên giá trị để Đảng và Nhà nước Việt Nam 

“Khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; 

dân tộc cường thịnh, trường tồn; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt 

Nam” nhằm đưa đất nước cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, 

thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn 

dân tộc. 

Nguồn: xaydungdang.org.vn 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc phát triển các môn thể thao 

truyền thống 

 Thể thao truyền thống là một bộ phận quan trọng trong nền văn hóa truyền 

thống của dân tộc Việt Nam và có sức ảnh hưởng nhất định trong đời sống tinh 

thần của nhân dân ta, gắn liền với cuộc sống lao động và sự nghiệp bảo vệ Tổ 

quốc, chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta từ ngàn xưa đến nay. 

  

 

Dù rất bận rộn nhưng Bác Hồ vẫn luôn chú trọng tập luyện thể dục thể thao để giữ gìn sức khỏe. 



Các hoạt động thể thao truyền thống thường được tổ chức trong các dịp lễ, Tết, 

không chỉ giúp rèn luyện, nâng cao sức khỏe, thể chất cho nhân dân mà còn góp 

phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy tinh thần gắn kết cộng đồng, làm 

phong phú đời sống văn hoá của nhân dân. Do đó, việc kế thừa và phát huy những 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong đó giữ gìn và phát triển các môn thể thao 

truyền thống luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời coi trọng, đề cao, đặc 

biệt là trong công cuộc xây dựng một nền văn hóa mới khi Người chủ trương: “phát 

triển những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc và hấp thụ những cái mới của 

văn hóa tiến bộ thế giới, để xây dựng một nền văn hóa Việt Nam có tính chất dân 

tộc, khoa học và đại chúng”[1]. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên 

ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên 

mới cho dân tộc Việt Nam. Mặc dù rất bận rộn với trách nhiệm của người lãnh đạo 

Đảng và cách mạng nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn rất chú trọng tới việc tập thể 

dục thể thao để tăng cường sức khỏe và Người cũng quan tâm tới phong trào thể dục 

thể thao cũng như việc giữ gìn sức khỏe cho nhân dân. Chính vì vậy, ngày 30-01-

1946, Người ký Sắc lệnh số 14 về việc thành lập Nha Thể dục Trung ương trực 

thuộc Bộ Thanh niên. Sắc lệnh quy định Nha Thể dục Trung ương có nhiệm vụ cùng 

Bộ Y tế và Bộ Quốc gia giáo dục nghiên cứu phương pháp và thực hành thể dục 

trong toàn quốc. Sau đó ít ngày, Trường Thể dục đã ra đời và đặt cơ sở tại căn nhà ở 

đường Cột Cờ (Hà Nội) - vốn là một khu trại học tập của sĩ quan Pháp. Đây là sự 

kiện đánh dấu mốc khai sinh Ngành Thể dục Thể thao cách mạng Việt Nam. Tiếp 

đó, ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 38 về việc lập Nha Thanh 

niên và Thể dục trực thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục với cơ cấu gồm Phòng Thanh niên 

và Phòng Thể dục Trung ương. Cùng ngày, Người viết bài “Sức khoẻ và thể dục” 

dưới phụ đề “Hồ Chủ tịch kêu gọi đồng bào toàn quốc tập thể dục”, bài viết đăng 

trên báo Cứu quốc số 199. Chủ tịch Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi, khởi xướng tinh 

thần thể dục thể thao đối với toàn thể nhân dân bằng lời kết “Dân cường thì quốc 

thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục”[2]. Vì vậy, cần tạo ra các 

phong trào thể dục, thể thao sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trong đó các hoạt 

động thể thao truyền thống là một phương pháp vừa duy trì rèn luyện sức khỏe, vừa 

phát huy giá trị tốt đẹp của dân tộc, tạo ra sự gần gũi, đoàn kết trong nhân dân, góp 

phần vào sự nghiệp chung của cách mạng. 

Phát triển thể thao truyền thống là một trong những hình thức để khuyến khích 

phong trào thể dục thể thao được lan rộng trong cộng đồng. Ngày 26-5-1946, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đến dự lễ khai mạc “Ngày thanh niên vận động” và phát động 

phong trào “Khoẻ vì nước”, mở đầu cho phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong 

đông đảo quần chúng nhân dân. Sau khi phát động phong trào, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh tiếp đoàn cán bộ Thanh niên và Thể dục thể thao của nhiều tỉnh, thành phố của 

nước ta. Người căn dặn tất cả các cán bộ của các đoàn hãy tích cực tham gia các 

phong trào cách mạng, tổ chức hoạt động thể dục thể thao, phát động phong trào 

“Khỏe vì nước” ở địa phương, góp phần tích cực vào công cuộc “kháng chiến kiến 
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quốc” thắng lợi. Phong trào có nhiều loại hình tập luyện thi đấu, trong đó các môn 

thể thao truyền thống của dân tộc được các tầng lớp nhân dân tham gia nhiệt liệt là: 

võ, vật cổ truyền, bơi thuyền, bơi chải, đánh phết, đá cầu chinh, kéo co, ném còn, 

đẩy gậy v.v... Việc đưa các môn thể thao truyền thống vào các phong trào thể dục 

thể thao trong quần chúng nhân dân đã thể hiện sự quan tâm, coi trọng của Đảng và 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các môn thể thao này trong sự phát triển của ngành 

Thể dục thể thao nói riêng và sự nghiệp cách mạng nói chung. 

Là một người con đất Việt, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất yêu thích và hăng say tập 

luyện một số môn thể thao truyền thống như: Cờ tướng, leo núi, võ cổ truyền, v.v... 

Người cho rằng phát triển các môn thể thao truyền thống phù hợp với điều kiện kinh 

tế - xã hội và yêu cầu của đất nước. Thêm nữa, thể thao truyền thống đang được phát 

triển mạnh mẽ trong phong trào thể dục thể thao quần chúng và cũng được nhiều 

nước trên thế giới rất chú ý, coi trọng. 

Không chỉ kêu gọi toàn thể nhân dân tham gia tập luyện, bản thân Hồ Chí Minh 

chính là tấm gương về tinh thần tự rèn luyện thân thể và gìn giữ sức khỏe để nhân 

dân học tập và noi theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc tập luyện thể 

dục thể thao hàng ngày bằng cách vận dụng nhiều loại hình thể thao truyền thống 

dân tộc và thể dục thể thao hiện đại, phương Đông và phương Tây với các phương 

pháp khác nhau, tự điều chỉnh khối lượng và cường độ tập luyện cho phù hợp với 

tình hình sức khỏe, thời tiết, địa hình nơi Người ở và làm việc, động viên mọi người 

xung quanh cùng tập luyện, nâng cao sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong các môn thể thao truyền thống, Hồ Chí Minh thường xuyên tập môn Thái cực 

quyền – một loại hình văn hóa thể chất mang đậm chất phương Đông, làm cho người 

tập có một cơ thể dẻo dai, linh hoạt và mềm mại. Năm 1957, Người tập Thái cực 

quyền dưới sự hướng dẫn của ông Cố Lưu Hinh - một giáo sư thể thao y học Trung 

Quốc do Thủ tướng Chu Ân Lai giới thiệu sang. Bắt đầu từ ngày mồng 5 tháng 

giêng, một lớp học Thái cực quyền được tổ chức gồm Chủ tịch Hồ Chí Minh và 22 

cán bộ nhân viên của Phủ Chủ tịch[3]. Ngoài thời gian do giáo sư quy định, Người 

kiên trì tự luyện tập thêm vào sáng sớm và buổi tối, nên sau 62 ngày, Người đã học 

xong toàn bộ giáo trình Thái cực quyền. Nhờ vậy, bệnh mất ngủ của Người đã 

giảm[4]. Khi đã nắm vững thành thạo, Hồ Chí Minh tự soạn ra bài Thái cực 

quyền riêng cho mình để tập luyện phù hợp với sức khoẻ và tuổi tác, giúp Người rèn 

luyện sức khỏe, đảm bảo thể lực và trí lực sáng suốt, tính kiên trì, bền bỉ, dẻo dai để 

hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Người nói với các học viên lớp học rằng: “Hiệu 

quả tập Thái cực quyền rất tốt, mong các đồng chí kiên trì tập luyện để dạy cho 

người khác”[5]. Năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn vận động viên Thể 

thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao các lực lượng mới trỗi dậy (GANEFO) trở 

về. Tại đây, Người không chỉ khen ngợi, động viên các vận động viên tham gia Đại 

hội, mà còn nói chuyện, giảng giải cho Đoàn cán bộ và vận động viên về các môn 

thể thao truyền thống, trong đó có Thái cực quyền mà Người tập luyện hàng ngày. 

Sau này, Người từng là “huấn luyện viên” hướng dẫn một số cán bộ, thành viên cơ 

quan Chính phủ, đoàn thể tập nhu quyền, thể dục dưỡng sinh, làm mẫu cho cán bộ, 
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chiến sĩ một số đơn vị quân đội tập thể dục hoặc võ thuật. Bên cạnh đó, khi có điều 

kiện cho phép, Hồ Chí Minh rất khuyến khích cán bộ các cơ quan Chính phủ, đoàn 

thể, các đơn vị bộ đội tổ chức tập luyện và giao lưu biểu diễn võ thuật và một số 

môn thể thao khác, thúc đẩy việc giữ gìn và phát triển các môn thể thao truyền thống 

dân tộc. 

 

 

Bác Hồ tập võ rèn luyện sức khỏe (Ảnh tư liệu) 

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, trải qua hàng ngàn năm chống giặc ngoại 

xâm, tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam được hun đúc trở thành nét đẹp 

trong phẩm chất con người Việt Nam ở mọi thời đại. Hồ Chí Minh có hiểu biết rất 

sâu sắc về quyền và võ cổ truyền của dân tộc khi Người khẳng định “võ dân tộc của 

ta rất giàu tính chiến đấu”. Ngày 14-12-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm 

Trường Thể dục thể thao Trung ương (nay là Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc 

Ninh). Sau khi nói chuyện với cán bộ, giáo viên học sinh toàn trường, Người ra sân 

xem các cháu học sinh biểu diễn bài kiếm liên hoàn và nhận xét, chỉnh sửa động tác 

cho học sinh với lời dặn dò: “Khi đánh kiếm, cánh tay phải vung mạnh, động tác 

phải nhanh, lưỡi kiếm đưa đi con mắt phải nhìn theo. Võ dân tộc của ta rất giàu tính 

chiến đấu”[6]. Tư tưởng này của Người không chỉ nêu ra nguyên tắc cơ bản trong 

môn võ kiếm mà còn chỉ chung các loại hình võ cổ truyền dân tộc, thể hiện tinh thần 

thượng võ, ý chí kiên cường của nhân dân ta trong lịch sử chống giặc ngoại xâm. 

Tính chiến đấu phong phú, độc đáo trong võ cổ truyền dân tộc của ta toát lên yếu tố 

văn hoá thể chất và văn hoá nói chung mang bản sắc dân tộc Việt Nam rất sâu sắc. 

Điều đó cũng cho thấy rằng, võ cổ truyền dân tộc nói riêng và các môn thể thao 
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truyền thống nói chung rất giàu tính sáng tạo, biến hóa giữa công và thủ, lấy tĩnh chế 

động, thiên biến vạn hóa, dĩ bất biến ứng vạn biến. Đó cũng là yếu tố căn bản để 

chiến thắng kẻ thù hùng mạnh và những yếu tố đó đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ 

Chí Minh nâng tầm trở thành nghệ thuật quân sự vận dụng trong hai cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh đã khẳng 

định việc giữ gìn và phát triển võ cổ truyền dân tộc cũng như các môn thể thao 

truyền thống là phù hợp với nhu cầu của nhân dân. 

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Thể dục thể thao Việt Nam đã không 

ngừng nỗ lực, từng bước vươn lên khẳng định vị thế của thể thao nước nhà tại các 

đấu trường khu vực, châu lục và thế giới, góp phần không nhỏ vào sự phát triển 

phồn vinh của đất nước. Cùng với sự du nhập mạnh mẽ của các môn thể thao hiện 

đại, các môn Olympic, các môn thể thao truyền thống dân tộc vẫn luôn được bảo 

tồn, giữ gìn và phát triển. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành 

Thể dục thể thao để không chỉ thúc đẩy phong trào Thể dục thể thao quần chúng, mà 

còn đóng góp vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc 

trong giai đoạn hiện nay. Do đó, việc kế thừa và phát huy các loại hình thể thao 

truyền thống theo định hướng tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa sâu sắc. Điều này 

đã được khẳng định trong các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

 

 

Bác Hồ và các vận động viên năm 1966 (Ảnh tư liệu) 

Trong những năm gần đây, từ Trung ương đến địa phương, việc tổ chức các giải thi 

đấu thể thao truyền thống, các Hội thi thể thao, Hội thi văn hóa thể thao đã trở thành 

hoạt động thường niên và nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia. Bên cạnh đó, tại các 

kỳ Đại hội Thể dục thể thao các cấp, các môn thể thao dân tộc đều được đưa vào tổ 



chức và tùy thuộc vào điều kiện, sở thích cũng như phong tục tập quán ở từng vùng 

miền để lựa chọn đưa các môn thể thao dân tộc sao cho phù hợp. Ngoài ra, tại các 

địa phương, các môn thể thao dân tộc, truyền thống luôn được tổ chức tại các dịp 

Lễ, Tết và được đông đảo nhân dân yêu thích tập luyện, đặc biệt là đối với các dân 

tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa… Đây là dịp để nhân dân vui chơi, giải trí, củng cố 

tinh thần đoàn kết cộng đồng, đồng thời bảo tồn và gìn giữ những truyền thống tốt 

đẹp của dân tộc. Ngoài việc khuyến khích hỗ trợ phát triển các môn thể thao truyền 

thống ở các vùng dân tộc thiểu số, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, ngành Thể 

dục thể thao cũng đang tập trung vào việc hỗ trợ sưu tầm, nghiên cứu bảo vệ, bảo 

tồn và phổ biến các trò chơi vận động dân gian, các môn thể thao dân tộc thiểu số; 

thống kê các trò chơi vận động dân gian của các dân tộc thiểu số thành một nội dung 

của nhiệm vụ sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá phi vật thể của Việt 

Nam. 

Có thể khẳng định rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khai sinh ra nền Thể dục 

thể thao Việt Nam, chủ trương giữ gìn và phát huy các môn thể thao truyền thống 

mà Người cũng chính là tấm gương sáng về rèn luyện các môn thể thao truyền thống 

dân tộc. Những chỉ dẫn của Người có ý nghĩa sâu sắc định hướng cho việc khai thác 

và phát triển thể thao truyền thống để các môn thể thao này tiếp tục giữ vị trí, vai trò 

quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân. Thể thao truyền thống mang lại 

lợi ích to lớn về mặt sức khỏe thể chất cho con người, đồng thời tôn vinh và phát 

huy các giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc, thể hiện tinh thần, ý chí, khát vọng vươn 

lên tầm cao mới của cả dân tộc. Chính vì vậy, việc giữ gìn và phát triển các môn thể 

thao truyền thống là việc làm cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội 

nhập quốc tế hiện nay./. 

Nguồn: qdnd.vn 

 

 

 

- Ngày 10/4/2022:  Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); 

- Ngày 21/4: Ngày sách Việt Nam. 

- Ngày 25/4/1976: Ngày tổng tuyển cử bầu quốc hội chung của cả nước. 

- Ngày 30/4/2022: 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước  

 

 

 

IV. THEO DÒNG LỊCH SỬ 



Ý NGHĨA THIÊNG LIÊNG MÂM CƠM DÂNG LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 

(Mồng 10/3 AL) 

Thờ cúng tổ tiên là toàn bộ các hình thức lễ nghi, cúng bái nhằm bày tỏ lòng 

tôn kính của các thế hệ sau với những người thuộc thế hệ đầu tiên của một dòng họ, 

với ông bà, cha mẹ đã qua đời. 

 Tục thờ cúng tổ tiên của người Việt ra đời từ lâu, trên cơ sở niềm tin vào sự 

bất tử của linh hồn sau khi con người đã khuất: Tin rằng con người ta chết là về với 

tổ tiên nơi chín suối nhưng ông bà, cha mẹ vẫn thường xuyên đi về thăm nom, phù 

hộ cho con cháu. Do người Việt Nam coi trọng ngày mất (kỵ nhật) nên vào các ngày 

này hàng năm, người ta tổ chức lễ cúng tưởng nhớ người mất, gọi là ngày giỗ.  

 Thờ cúng Hùng Vương cũng là một tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên nhưng được 

nâng lên một tầm cao đó là tổ tiên của dân tộc Việt Nam. Tín ngưỡng thờ cúng 

Hùng Vương của người Việt ở Phú Thọ có từ hàng ngàn năm nay đã trở thành một 

bản sắc văn hoá trong đời sống tinh thần của cộng đồng địa phương với triết lý “Con 

người có tổ có tông”, là điểm tựa tinh thần bền vững, cố kết cộng đồng dân tộc. Giỗ 

Tổ Hùng Vương nhằm giáo dục đạo lý truyền thống tri ân công đức tổ tiên, gắn kết 

các thế hệ con cháu về cùng một cội nguồn, sống hoà hợp.  

 Trên vùng Đất Tổ, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên được “phát triển” thành tín 

ngưỡng thờ Quốc Tổ. Đây là hiện tượng hiếm có, nếu không nói là độc nhất trên thế 

giới khi cả dân tộc Việt Nam đã tự ý thức về mình là có chung một nguồn gốc (đồng 

bào), một khu mộ Tổ và có chung ngày giỗ Tổ để thực hành những nghi lễ thờ cúng 

và tưởng niệm Vua Hùng - vị Quốc Tổ chung của cả quốc gia, dân tộc.  

 Trong dòng chảy sâu thẳm tâm linh của người Việt Nam, các Vua Hùng là 

thánh nhân, là người có công dựng nước, là thần linh bảo vệ cho cả cộng đồng. Cứ 

mỗi dịp tới ngày Giỗ Tổ mồng 10 tháng 3, tất cả những người con đất Việt trên khắp 

thế giới đều hướng về ngày lễ chung toàn dân tộc - ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Có 

một nghi lễ không thể thiếu trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên dù là ở gia đình nhỏ 

hay lễ trọng của dân tộc thì việc dâng lễ vật lên ban thờ trong đó có mâm cơm là một 

nghi lễ vô cùng quan trọng của người Việt. Mâm cơm cúng giỗ có quy mô vượt lên 

trên một mâm cơm bình thường, nó thể hiện sự thành kính của người sống với người 

đã khuất cũng như nhằm tri ân với tổ tiên. 

 Mỗi vùng miền có thể sẽ có một cách thức chuẩn bị, bày trí mâm cơm cúng 

theo phong tục riêng biệt nhưng ý nghĩa của mâm cơm cúng tổ tiên bao đời vẫn vậy, 

ngàn năm chưa từng đổi thay. Mâm cơm cúng Vua tổ cần có những món cơ bản là: 

Bánh chưng, bánh giầy và cơm tẻ. Món bánh chưng, bánh giày là 2 sản vật thời kỳ 

Hùng Vương tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở của muôn loài. Cơm tẻ cũng do 

Vua Hùng dậy dân cấy lúa mà ra, là lương thực hàng ngày, nên trong mâm cỗ có 

nếp, có tẻ cũng như có âm có dương đầy đủ sẽ sinh sôi. Bát nước chấm đặt giữa 

mâm hình tròn với 4 bát cơm đặt 4 góc mâm, tượng trưng cho trời đất vũ trụ, mà con 

người dù ở cõi âm hay dương đều có cuộc sống trong đó.  



 Với quan niệm vong hồn gia tiên luôn ở gần mình, người sống như được tiếp 

xúc với tổ tiên qua việc thờ cúng nên việc cúng bái gia tiên bao giờ cũng do người 

con trưởng đứng ra làm chủ lễ trong gia đình. Bài văn khấn thường bao hàm đầy đủ 

nội dung về quốc hiệu dân tộc, rồi đến năm, tháng và ngày âm lịch theo phong tục 

truyền thống. Sau đó là những lời cầu khấn xin tổ tiên phù hộ, độ trì trước là cho dân 

tộc bình yên, đất nước toàn vẹn lãnh thổ, nhân dân hòa bình, sau là xin cho dòng họ, 

gia tộc, gia đình an khang, thịnh vượng... Khi gia trưởng khấn lễ xong, chờ cho tàn 

một tuần hương, tức là những nén hương thắp lên cháy quá 2/3 thì người gia trưởng 

tới trước ban thờ tạ lễ và hạ cỗ xuống. Mọi người trong gia tộc quây quần bên nhau 

thụ lộc của tiên tổ và mong mọi sự tốt lành. 

 Đối với dân tộc Kinh nói riêng, các dân tộc anh em khác trong đại gia đình 

các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam nói chung, thì việc thờ cúng tổ tiên với những lễ 

vật và nghi lễ nói trên trong dịp lễ trọng là những nét phổ biến nhất. Từ đây những 

giá trị tốt đẹp của phong tục thờ cúng tổ tiên sẽ được phát huy, nhằm góp phần xây 

dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chính vì ý nghĩa lớn 

lao đó, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay, Ban tổ chức vận động, 

khuyến khích mỗi gia đình làm mâm cơm cúng Vua Hùng vào đúng ngày mùng 10 

tháng 3, cùng với lễ Giỗ trên điện Kính Thiên nhằm thực hành tín ngưỡng thờ cúng 

Hùng Vương - Tổ tiên của người Việt góp phần khẳng định Tín ngưỡng thờ cúng 

Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 
Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 

SỰ RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/4 

 

Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách là sản phẩm văn hóa tinh 

thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng 

trong mỗi chúng ta nguồn tri thức vô tận. Dạy cho chúng ta cách sống, cách làm 

người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Có thể nói sách là những người bạn 

gần gũi chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn của mỗi người. Và đọc sách đã trở thành một 

nhu cầu cần thiết không thể thiếu của mỗi con người. Ở thời đại nào, con người cũng 

lấy việc học, và đọc sách là một trong những phương cách để hoàn thiện nhân cách 

con người, để tiến bộ trong cuộc sống cá nhân và đóng góp vào sự phát triển chung 

của xã hội. Cha ông ta đã coi việc đọc sách là một hành vi văn hóa cao đẹp. Từ đọc 

sách, sưu tầm sách, xây dựng tủ sách, thư viện là một phần của việc hình thành văn 

hóa đọc. Văn hóa đọc là một trong những nguồn năng lượng quan trọng thúc đẩy sự 

phát triển bền vững. 

Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính 

Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt 

Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng 

cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách 

đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện 

nhân cách con người. Đây thật sự là niềm vui lớn cho những người yêu sách. 



Ngày Sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu 

sách và cả cộng đồng xã hội. Góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 

đậm bản sắc dân tộc. Là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và 

tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Tôn vinh người đọc và những người 

tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. Đồng thời, nó còn 

góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với 

việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam. 

Việc lấy ngày 21/4 là ngày Sách Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là 

thời điểm ra mắt cuốn sách đầu tiên của Việt Nam là cuốn “Đường Kách mệnh” của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bởi những người 

thợ in Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tác giả lớn, một Danh nhân văn hóa, 

các tác phẩm của Người có giá trị không chỉ đối với người dân Việt Nam mà còn 

được bạn bè quốc tế đón nhận. Việc chọn ngày Sách Việt Nam gắn với một tác 

phẩm nổi tiếng của Người sẽ có ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Bên cạnh đó, tháng 4 còn 

là thời điểm diễn ra Ngày sách và Bản quyền Thế giới (23/4), nhằm tôn vinh văn hóa 

đọc, khuyến khích mọi người dân thế giới khám phá niềm yêu thích đọc sách. Việc 

tổ chức ngày Sách Việt Nam vào dịp này thể hiện sự hội nhập của văn hóa đọc Việt 

Nam với văn hóa nhân loại, sẽ hấp dẫn và lôi cuốn độc giả. 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử học viện Quân sự. 

Ý nghĩa ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 

và lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5 

Ý nghĩa ngày 30/4: Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn 

toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ 

ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến 

tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống 

ngoại xâm của nhân dân ta. 

 

 
Khu vực Dinh độc lâp 40/4/1975 



 

 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (tháng 12/1976) đánh giá: “Năm tháng sẽ 

trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi 

mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một 

biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ 

con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một 

sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. Hay đánh giá 

của đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Trong quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có 

Đảng, ba cái mốc chói lọi bằng vàng: Tổng khởi nghĩa tháng Tám, chiến thắng Điện 

Biên Phủ và chiến thắng mùa xuân 1975, đại thắng mãi mãi sáng ngời trong sử 

sách. Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kì tưởng chừng không thể làm 

được giữa thế kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa 

phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cường quốc, đế quốc chủ 

nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí 

tuệ, tài năng trước toàn thế giới”. 

 Đại thắng mùa xuân năm 1975, như nhận định của Đảng ta là một sự kiện 

quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và 

nhân dân tiến bộ khắp năm châu bôn biển. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng tại đại hội lần thứ IV cũng chỉ rõ: “Đối với thế giới, thắng lợi của 

nhân dân ta đã đập tan cuộc phản công lớn nhất của tên đế quốc đầu sỏ chĩa vào các 

lực lượng cách mạng kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đẩy lùi trận địa của chủ 

nghĩa đế quốc, mở rộng trận địa của CNXH, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của 

đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của 

chúng, đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn chưa từng thấy, làm yếu hệ thống đế quốc chủ 

nghĩa, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của các trào lưu cách mạng thời đại, 

đem lại lòng tin và niềm phấn khởi cho hàng trăm triệu người trên khắp trái đất đang 

đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và CNHX”. 

 Cách mạng thế giới, đặc biệt phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, bao giờ 

cũng quanh co phức tạp nhưng không ngừng phát triển. Hơn bốn thập kỷ qua, trong 

cục diện quốc tế đã mở ra một thời kỳ mới mà nhân dân tiến bộ gọi là “thời kỳ sau 

Việt Nam”. Việt Nam - ngọn cờ tiên phong, ngọn cờ vẫy gọi những người lao động 

nghèo khổ và các dân tộc bị áp bức trên thế giới đang đầy rẫy bất công và bạo 

ngược. 

 

 Lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5: Ngay sau khi thành lập Quốc tế I năm 

1864, Mác coi việc rút ngắn thời gian lao động là nhiệm vụ đấu tranh của giai cấp vô 

sản. Tại Đại hội lần thứ nhất của Quốc tế Cộng sản I họp tại Gieneve (Thụy Sĩ) 

tháng 9/1866, vấn đề đấu tranh cho ngày làm việc 8 giờ được coi là nhiệm vụ quan 

trọng. Khẩu hiệu ngày làm 8 giờ sớm xuất hiện trong một số nơi của nước Anh, 

nước có nền công nghiệp phát triển sớm nhất. Yêu sách này dần lan sang các nước 

khác. 



 Do sự kiện giới công nhân viên chức Anh di cư sang Mỹ, phong trào đòi làm 

việc 8 giờ phát triển mạnh ở nước Mỹ từ năm 1827, đi đôi với nó là sự nảy nở và 

phát triển phong trào Công đoàn. Năm 1868, giới cầm quyền Mỹ buộc phải thông 

qua đạo luật ấn định ngày làm 8 giờ trong các cơ quan, xí nghiệp thuộc Chính phủ. 

Nhưng các xí nghiệp tư nhân vẫn giữ ngày làm việc từ 11 đến 12 giờ.  

 Năm 1884, tại thành phố công nghiệp lớn Chicago, Đại hội Liên đoàn Lao 

động Mỹ thông qua nghị quyết nêu rõ: “...Từ ngày 1/5/1886, ngày lao động của tất 

cả các công nhân sẽ là 8 giờ”. Sở dĩ ngày 1/5 được chọn bởi đây là ngày bắt đầu 

một năm kế toán tại hầu hết các nhà máy, xí nghiệp ở Mỹ. Vào ngày này, hợp đồng 

mới giữa thợ và chủ sẽ được ký. Giới chủ tư bản có thể biết trước quyết định của 

công nhân mà không kiếm cớ chối từ. 

 Ngày 1/5/1886, do yêu cầu của công nhân không được đáp ứng một cách đầy 

đủ, giới công nhân trên toàn nước Mỹ đã tham gia bãi công nhằm gây áp lực buộc 

giới chủ thực hiện yêu sách của mình. Đầu tiên là cuộc bãi công tại thành 

phố Chicago. Khoảng 40 nghìn người không đến nhà máy. Họ tổ chức mit-tinh, biểu 

tình trên thành phố với biểu ngữ “Từ hôm nay không người thợ nào làm việc quá 8 

giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi!” Cuộc 

đấu tranh lôi cuốn ngày càng đông người tham gia. Cũng trong ngày hôm đó, tại các 

trung tâm công nghiệp khác trên nước Mỹ đã nổ ra 5.000 cuộc bãi công với 340 

nghìn công nhân tham gia. Ở Washington, New York, Baltimore, Boston,... hơn 

125.000 công nhân giành được quyền ngày chỉ làm 8 giờ.  

 Những cuộc biểu tình tại Chicago diễn ra ngày càng quyết liệt. Giới chủ đuổi 

những công nhân bãi công, thuê người làm ở các thành phố bên cạnh, thuê bọn 

khiêu khích và cảnh sát đàn áp, phá hoại cuộc đấu tranh của công nhân. Các xung 

đột xảy ra dữ dội khiến hàng trăm công nhân chết và bị thương, nhiều thủ lĩnh công 

đoàn bị bắt... Báo cáo của Liên đoàn Lao động Mỹ xác nhận: “Chưa bao giờ trong 

lịch sử nước Mỹ lại có một cuộc nổi dậy mạnh mẽ, toàn diện trong quần chúng công 

nghiệp đến như vậy”. 

 Ngày 20/6/1889, ba năm sau “thảm kịch” tại thành phố Chicago, Quốc tế 

cộng sản lần II nhóm họp tại Paris (Pháp). Dưới sự lãnh đạo của Frederic Engels, 

Đại hội lần thứ nhất của Quốc tế Cộng sản II đã quyết định lấy ngày 1/5 hàng năm 

làm ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của tầng lớp vô sản các nước.  

 Từ đó, ngày 1/5 trở thành Ngày Quốc tế Lao động, ngày đấu tranh của giai 

cấp công nhân, ngày nghỉ ngơi và biểu dương lực lượng, ngày hội của công nhân và 

nhân dân lao động toàn thế giới. 

 Năm 1920, dưới sự phê chuẩn của Lê Nin, Liên Xô (cũ) là nước đầu tiên cho 

phép người dân được nghỉ làm vào ngày Quốc tế Lao động 1/5. Sáng kiến này dần 

dần được nhiều nước khác trên thế giới tán thành. 

 Tại Việt Nam, sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời (1930), giai cấp 

công nhân Việt Nam đã lấy ngày l/5 hàng năm làm ngày đỉnh cao của phong trào 

đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập - tự do - dân chủ, giành những 

quyền lợi kinh tế - xã hội. Trong thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám, việc kỷ niệm 



ngày Quốc tế Lao động 1/5 phần nhiều phải tổ chức bí mật bằng hình thức treo cờ, 

rải truyền đơn. Năm 1936, do thắng lợi của Mặt trận bình dân Pháp và Mặt trận dân 

chủ Đông Dương, ngày Quốc tế Lao động lần đầu tiên được tổ chức công khai tại 

Hà Nội, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt, ngày 1/5/1938, 

một cuộc biểu tình lớn gồm hàng chục ngàn người đã diễn ra ở khu Đấu xảo Hà Nội 

với sự tham gia của 25 ngành, giới: thợ hoả xa, thợ in, nông dân, phụ nữ, người cao 

tuổi, nhà văn, nhà báo,... Đây là cuộc mit-tinh lớn nhất trong thời kỳ vận động dân 

chủ (1936 - 1939), một cuộc biểu dương sức mạnh đoàn kết của nhân dân lao động 

do Đảng lãnh đạo. Nó đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật tổ 

chức và lãnh đạo của Đảng ta. 

 Ngày nay, ngày Quốc tế Lao động đã trở thành ngày hội lớn của hai giai cấp 

công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đây cũng là ngày biểu thị tình đoàn kết 

hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, cùng đấu tranh 

cho thắng lợi của hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội. 
Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My 

 

 

 

Bí thư Đoàn xã Tiên Thọ (Tiên Phước) đạt giải thưởng  

Lý Tự Trọng năm 2022 

Trung ương Đoàn vừa công bố danh sách 94 cán bộ đoàn nhận Giải thưởng Lý 

Tự Trọng năm 2022. Chị Lê Thị Thương - Bí thư Đoàn xã Tiên Thọ (huyện 

Tiên Phước) vinh dự là cán bộ Đoàn tiêu biểu Quảng Nam đạt Giải thưởng Lý 

Tự Trọng năm 2022. 

 
Chị Lê Thị Thương - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tiên Thọ (huyện Tiên Phước). 

Ảnh: THÁI CƯỜNG 

V. THANH NIÊN QUẢNG NAM THỜI KỲ MỚI 



 

Những năm qua, với vai trò là người đứng đầu tổ chức Đoàn tại cơ sở, chị Lê Thị 

Thương - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tiên Thọ đã đưa công tác Đoàn và 

phong trào TTN đơn vị dẫn đầu toàn huyện Tiên Phước. Đơn vị được Trung ương 

Đoàn tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2020. 

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương 

Đoàn trao tặng bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở; cán bộ trực tiếp 

làm công tác Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc 

trong lao động, công tác, trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. 

Giải thưởng nhằm động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ Đoàn tiêu biểu 

toàn quốc, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn ngày càng vững 

mạnh; tạo động lực để đội ngũ cán bộ Đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu và 

trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 

Được biết, trong số 94 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng Lý Tự 

Trọng năm 2022 có 89 đảng viên, 27 cán bộ đoàn cấp huyện, 49 cán bộ đoàn cấp cơ 

sở, 18 bí thư chi đoàn. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tối 23.3, tại Hà Nội. 

 

 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Quảng Nam 

Chiều 27-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và quý 

I năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số đề xuất, kiến nghị 

của tỉnh. 

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Văn Sơn, 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Lê Thành 

Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thượng tướng 

VI. KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 

 

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-tan-cuong-chu-tri-hoi-nghi-giao-ban-bo-tong-tham-muu-687771


Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu 

trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng… 

Về phía tỉnh Quảng Nam có các đồng chí: Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam 

và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành cùng dự buổi làm việc. 

 

Thủ tướng Chính phủ Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. 

Theo báo cáo, từ khi tái lập tỉnh đến nay, trên chặng đường 25 năm xây dựng và 

phát triển, Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam đã vượt qua khó khăn, vươn lên trong 

từng giai đoạn đổi mới, tạo nên chuyển biến đột phá, đưa Quảng Nam từ một tỉnh 

thuần nông, chậm phát triển vươn lên thành một tỉnh khá trong khu vực và đóng góp 

14% vào ngân sách Trung ương từ năm 2022. 

Năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 23.773 tỷ đồng, gấp hơn 102 lần so với 

năm 1997. Kinh tế phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 

1997-2021 đạt 9,2%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 68 triệu 

đồng, gấp gần 31 lần so với năm 1997. 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, 

Quảng Nam có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh riêng có. Do đó, Quảng Nam phát 

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-tan-cuong-chu-tri-hoi-nghi-giao-ban-bo-tong-tham-muu-687771


triển sau nhưng có thể vượt lên. Để làm được điều này, Quảng Nam phải tập trung 

vào công tác quy hoạch gắn với tiềm năng, ý tưởng, mô hình phát triển. Quy hoạch 

tốt sẽ ra nhà đầu tư tốt. 

Cùng quan điểm trên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, Quảng 

Nam cần chú ý đến công tác quy hoạch, những quy hoạch đã có thì phải rà soát về 

chất lượng, tính liên kết, tính kế thừa. Trong đó, Quảng Nam cần chú trọng quy 

hoạch phân khu đô thị, hiện mới chỉ có thành phố Tam Kỳ, cần tập trung cho các 

thành phố khác. Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng lưu ý, tỷ lệ đô thị hóa của Quảng 

Nam rất thấp, chỉ 8% (so với bình quân cả nước khoảng 40%); trong khi đó, đô thị 

hóa là yếu tố rất quan trọng trong phát triển. 

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về kết quả phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2021, và quý 1 năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, qua đi khảo sát tình hình 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn, khảo sát sân bay và cảng Chu 

Lai, bước đầu cho thấy, Quảng Nam còn rất nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển 

kinh tế - xã hội. Cả về vị trí địa lý, tỉnh án ngữ từ Đông sang Tây, có vị trí địa lý 

thuận lợi, vừa có rừng, có biển, có 3 tuyến đường bộ lớn chạy dọc Bắc Nam; có 

đường sắt, đường hàng không tương đối thuận lợi, có cảng biển; diện tích đứng thứ 

6, dân số đứng thứ 18 cả nước), truyền thống lịch sử - văn hóa (tỉnh duy nhất có 3 di 

sản) và đóng góp của Quảng Nam qua các thời kỳ rất lớn. 



Tuy nhiên, sự phát triển của tỉnh Quảng Nam vẫn chưa xứng với tiềm năng. Tiềm 

năng thì lớn nhưng cơ chế chính sách còn hạn hẹp. Hạ tầng về giao thông, về chuyển 

đổi số, về biến đổi khí hậu còn bất cập. Bên cạnh đó, các chỉ số về cạnh tranh cấp 

tỉnh cũng còn vấn đề cần phải cố gắng hơn. Đời sống nhân dân đồng bào miền núi 

còn khó khăn, hộ nghèo còn nhiều, nhất là chênh lệch giàu nghèo giữa miền xuôi và 

miền núi. Chất lượng nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ công chức còn hạn chế… 

Từ đó, Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Nam phải phát huy tối đa những tiềm năng, cơ 

hội đã có, những kết quả đã đạt được, đồng thời phải “tự tạo ra những cơ hội thuận 

lợi mới để thu hút nguồn lực từ bên ngoài” để phát triển nhanh, bền vững, phát triển 

xanh. Tỉnh Quảng Nam đã tự lực tự cường thì tới đây phải tự lực tự cường hơn nữa, 

phát huy tối đa sức mạnh nội lực để phát triển. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý mọi quyết sách của tỉnh phải luôn xuất phát từ thực 

tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện; luôn 

luôn linh hoạt, nhạy bén với thực tiễn để tổ chức công việc hiệu quả. 

Trong điều kiện các nguồn lực có hạn, Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Nam phải lựa 

chọn những vấn đề, nội dung, dự án… có tác dụng nhất, hiệu quả cao nhất để tập 

trung thực hiện, "phải có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, không dây 

dưa kéo dài". 

Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải khắc phục bằng được những hạn chế yếu kém đã chỉ ra 

với lộ trình cụ thể và bước đi quyết liệt, hiệu quả. 

Về những nhóm nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Nam bám sát Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Quốc hội, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ 

chức thực hiện phù hợp với thực tế địa phương. Trong đó cần tập trung cho chương 

trình phục hồi nhanh và phát triển bền vững. 

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh phải gìn giữ, phát huy tốt nhất truyền thống đoàn kết, 

truyền thống lịch sử hào hùng của đất Quảng. Đoàn kết là nguồn lực, để xây dựng hệ 

thống chính trị, xây dựng bộ máy hành chính hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh 

cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đẩy mạnh 

phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí… 

Trong năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Quảng Nam phải tập 

trung vào công tác quy hoạch. Đây là nhiệm vụ trọng điểm, năm nay phải làm xong, 

nhất là quy hoạch tỉnh (phải hoàn thành trong quý III/2022), tiếp đó là quy hoạch 

cấp huyện, cấp xã. Do đó, lãnh đạo tỉnh cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực 

hiện hiệu quả. 



Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục tập trung kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Trước hết, 

việc tiêm vắc xin mũi 3 phải thực hiện xong trong quý I/2022, theo đúng tinh thần 

“thần tốc, thần tốc hơn nữa”. 

Về huy động nguồn lực, Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh phải lấy nguồn lực Nhà nước để 

kích hoạt, huy động mọi nguồn lực xã hội của nhân dân để phát triển kinh tế - xã 

hội; lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư; lấy nội lực là chính, nguồn lực bên trong, kết 

hợp hài hòa với ngoại lực, nguồn lực từ bên ngoài. 

Tỉnh phải đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân và phân 

bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung 

vào công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào 

vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; triển khai các giải pháp ứng phó hiệu quả 

với thiên tai, biến đổi khí hậu… 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh báo cáo các kiến nghị của Quảng Nam đến Thủ tướng. 

Về các kiến nghị của cụ thể Quảng Nam, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành phối hợp 

với tỉnh xử lý tốt việc này. Trong đó, về dự án phát triển Cảng hàng không Chu Lai, 

Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải cử một Thứ trưởng làm Tổ trưởng để giải 

quyết các vấn đề mà tỉnh Quảng Nam đề xuất. 



Về cải tạo luồng và nâng công suất Cảng biển Chu Lai, giao Bộ Giao thông vận tải 

thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu tỉnh Quảng 

Nam cũng phải chủ động phối hợp thực hiện việc này. 

Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương xây dựng các đề án về phát triển hệ sinh thái về 

công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí; trồng dược liệu dưới tán rừng và xây dựng khu 

công nghiệp dược liệu; chế biến sâu silic cát; xây dựng khu phức hợp giáo dục; nạo 

vét sông Trường Giang. Thủ tướng giao các bộ ngành theo chức năng, nhiệm vụ của 

mình xem xét phối hợp giải quyết. 

 

 

1. Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu 

Ngày 23/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết 

giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn. Nghị quyết 

áp dụng trong thời gian từ ngày 1/4 - 31/12/2022. 

Theo đó, xăng (trừ etanol) giảm 2.000 đồng/lít, từ 4.000 đồng/lít xuống 2.000 

đồng/lít. Dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm 1.000 đồng/lít, từ 2.000 đồng/lít 

xuống 1.000 đồng/lít. 

Mỡ nhờn giảm 1.000 đồng/kg, từ 2.000 đồng/kg xuống 1.000 đồng/kg. Dầu hỏa 

giảm 700 đồng/lít, từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít. Riêng nhiên liệu 

bay giữ như mức hiện hành đang được giảm là 1.500 đồng/lít. 

2. Ai được hoàn trả tiền vé xổ số điện toán? 

Thông tư 18/2022/TT-BTC, có hiệu lực ngày 28/4/2022 quy định việc công ty xổ số 

điện toán phải hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán cho người tham gia 

dự thưởng trong một số trường hợp. 

Cụ thể, lịch quay số mở thưởng được thông báo là bị hủy bỏ do sự cố kỹ thuật hoặc 

trường hợp bất khả kháng xảy ra do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn nhưng chưa có 

lịch quay số mở thưởng tổ chức lại hoặc có lịch quay số mở thưởng lại nhưng thời 

gian quay số mở thưởng chậm hơn 72 giờ so với lịch ban đầu. 

Kết quả quay số mở thưởng đã công bố bị hủy bỏ theo kết luận của cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, vé xổ số được đề nghị hoàn lại tiền phải đáp ứng 

đủ điều kiện như vé xổ số lĩnh thưởng. 

3. Hỗ trợ học nghề 1,5 triệu đồng/tháng đối với lao động ngành du lịch 

Có hiệu lực từ ngày 9/4//2022, Thông tư 12/2022/TT-BTC quy định việc doanh 

nghiệp, tổ chức về du lịch sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động nghề du lịch với số tiền như sau: 

VII. VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH MỚI  

https://tienphong.vn/post-1422779.tpo
https://tienphong.vn/post-1419566.tpo


Trong đó, người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng được hỗ trợ tính theo mức 

thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối 

đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa. 

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng được hỗ trợ không quá 1,5 

triệu đồng/tháng và thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng. 

4. Lương công chức quản lý thị trường cao nhất gần 12 triệu đồng/tháng 

Theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 1/4, quy định cụ 

thể việc xếp lương đối với các ngạch công chức quản lý thị trường như Ngạch Kiểm 

soát viên cao cấp thị trường, Ngạch Kiểm soát viên chính thị trường, Ngạch Kiểm 

soát viên thị trường và Ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị trường. 

Cụ thể, với mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng thì lương công chức quản lý thị 

trường sẽ dao động từ hơn 3,1 triệu đồng đến gần 12 triệu đồng/tháng. 

5. Chế độ hưởng tiền lương với viên chức quốc phòng thôi việc 

Nghị định 19/2022/NĐ-CP hướng dẫn chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức 

quốc phòng thôi việc, có hiệu lực từ ngày 15/4/2022. 

Theo đó, công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi 

năm công tác được trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi thôi 

việc. 

Tiền lương tháng để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần với công nhân, viên chức 

quốc phòng thôi việc là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của tháng liền kề trước 

khi công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc… 

6. Nới điều kiện để trở thành giảng viên đại học, cao đẳng sư phạm 

Thông tư 4/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 19/4/2022 đã sửa đổi, bổ sung một số 

quy định liên quan đến bổ nhiệm giảng viên tại các trường cao đẳng sư phạm, đại 

học của Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT và Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT. 

Đáng chú ý, Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT cho phép áp dụng tiêu chuẩn chung là 

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng 

sư phạm hoặc theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học. 

Nếu đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trước ngày 

30/6/2022 là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giảng viên và được sử dụng khi tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng. 

 

 

 



 
 

 


