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Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và Chương 

trình nghệ thuật “Bài ca không quên” 

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7), tối qua 24.7 tại 

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh 

hùng liệt sĩ và Chương trình nghệ thuật “Bài ca không quên”. 

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.Q 

I. TIN TỨC, SỰ KIỆN 



Tham dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 

Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

ủy Phan Thái Bình cùng các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, 

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo đoàn viên thanh niên. 

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đại biểu dành phút mặc niệm và dâng 

hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh 

giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, Quảng 

Nam có 65.477 liệt sĩ, 15.332 Mẹ Việt Nam anh hùng, 30.782 thương bệnh binh và 

hàng nghìn người có công với cách mạnh. 

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: H.Q 

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho biết, 

thời gian qua các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách đền ơn 

đáp nghĩa. Phần lớn gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống 

trung bình của người dân nơi cư trú; con em liệt sĩ, thương binh được quan tâm, tạo 



điều kiện học hành, làm việc; các phần mộ, nhà tưởng niệm, tượng đài liệt sĩ được 

xây dựng khang trang. 

Riêng tuổi trẻ Quảng Nam đã và đang tham gia phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, 

thương binh, thân nhân liệt sĩ; thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh khu di tích lịch 

sử, nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức các hoạt động về nguồn, tìm về địa chỉ đỏ, thắp nến tri 

ân anh hùng liệt sĩ... 

 

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: H.Q 

“Tôi kêu gọi các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị và người dân tiếp 

tục thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người 

có công. Các cấp bộ đoàn tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động tri ân thiết thực. Đây 

không chỉ là truyền thống cao đẹp, đạo lý quý báu của dân tộc mà còn là trách nhiệm, 

sự tri ân của chúng ta đối với thế hệ cha anh đi trước” - đồng chí Lê Văn Dũng nhắn 

nhủ. 



Sau lễ thắp nến tri ân là chương trình nghệ thuật “Bài ca không quên” với nhiều tiết 

mục hát, múa đặc sắc; đồng thời đoàn viên thanh niên dâng hoa, dâng hương các 

phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà 

cựu chiến binh. Ảnh: H.Q 

 

Dịp này, Tỉnh đoàn tặng quà 6 Mẹ Việt Nam anh hùng, 4 Anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân và 30 suất quà cho cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, tù 

yêu nước là thương bệnh binh; tặng 2 nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong 

và cựu chiến binh (50 triệu đồng/nhà). 



 

Tỉnh đoàn trao tặng 2 nhà tình nghĩa cho gia đình người công với cách mạng. Ảnh: H.Q 

 

Chương trình nghệ thuật “Bài ca không quên” sau lễ thắp nến tri ân. Ảnh: H.Q 



 

Các tiết mục hát, múa tại chương trình được đầu tư công phu. Ảnh: H.Q 

 

Thắp nến tri ân tại các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: H.Q 

 



Ngày hội sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Nam năm 2022 

Ngày 29/7, tại cơ quan Tỉnh đoàn, Tỉnh đoàn tổ chức Ngày hội sáng tạo trẻ tỉnh 

Quảng Nam năm 2022 với sự tham gia của hơn 700 cán bộ, đoàn viên, thanh 

niên, thiếu nhi trên địa bàn. 

 

 

Ngày hội sáng tạo trẻ diễn ra với chuỗi hoạt động: Ký kết chương trình liên tịch giữa 

Tỉnh đoàn và Sở Thông tin và Truyền thông; Phát động cuộc thi chuyển đổi số; Trao 

học bổng cho 05 sinh viên đam mê sáng tạo có hoàn cảnh khó khăn; Trình diễn 02 

sản phẩm sáng tạo: “Máy bay điều khiển từ xa” và “Website tìm hiểu văn hóa, lịch 

sử Quảng Nam”; Tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 

tỉnh Quảng Nam lần thứ 15;...  

 

  



 

 

Đến với ngày hội, các đại biểu, đoàn viên, thanh thiếu nhi được trải nghiệm 04 không 

gian sáng tạo với nhiều sản phẩm hấp dẫn, như: Không gian gian mô hình bảo vệ 

môi trường, phát triển kinh tế; không gian đồ dùng học tập; không gian đồ dùng gia 

đình; không gian MB, Vina, Viettel. 

 

  



 

 

Ngày hội Sáng tạo trẻ được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp đoàn 

viên, thanh niên, thiếu nhi say mê khoa học có cơ hội giao lưu, học hỏi, thực hành, 

vận dụng kiến thức vào thực tế. Qua đó, phát huy các ý tưởng, phát minh sáng kiến, 

nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển 

quê hương Quảng Nam ngày càng giàu đẹp. 

 

* Cùng ngày, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình Taklshow “Thanh niên ứng dụng 

chuyển đổi số trong phát triển kinh tế”. Tại đây, các bạn đoàn viên, thanh niên có dịp 

đặt câu hỏi và cùng trao đổi với các chuyên gia tại nhiều lĩnh vực. 

  

 

 



 

 

 

 

Những vấn đề được các bạn quan tâm nhiều nhất là cách khắc phục sau những thất 

bại khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp từ các doanh nghiệp phát triển, những lưu ý trên 

chặng đường khởi nghiệp,... 

 

 

 

 

 



Nồng ấm chương trình giao lưu Thanh niên Việt Nam 

với thanh niên Quảng Nam  

Tối ngày 29/7, tại Quảng trường biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, Thanh 

niên Việt Nam ở nước ngoài đã có những giây phút sôi nổi, hào hứng tại chương 

trình “Trại hè Việt Nam 2022”. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị 

Thuận – Vụ trưởng Vụ Thông tin Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt 

Nam ở nước ngoài, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung- UVBTV Trưởng ban Dân 

vận Tỉnh ủy, , đồng chí Phạm Thị Thanh –UVBCH Trung ương Đoàn, TUV, Bí 

thư Tỉnh đoàn. 

 

https://tinhdoanqnam.vn/news/savefile/3-chuong-trinh/nong-am-chuong-trinh-giao-luu-thanh-nien-viet-nam-voi-thanh-nien-quang-nam-4221.html


 

 

Phát biểu tại chương trình giao lưu, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh chào mừng 

các thanh niên, sinh viên Việt kiều đã ghé thăm vùng đất xứ Quảng và có nhiều hoạt 

động ý nghĩa. 

Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Đến với mảnh đất này, các bạn sẽ cảm nhận được tấm 

lòng mến khách và tình cảm của người dân nơi đây và hy vọng thanh niên Quảng 

Nam và thanh niên, sinh viên Việt kiều sẽ viết nên những tình bạn mới, câu chuyện 

đẹp một hành trình đầy ắp những kỷ niệm thân thương về truyền thống văn hóa, bản 

sắc của dân tộc và đặc biệt cội nguồn. 

Phan Ngọc Ánh, đại biểu trở về từ Ucraina, cho biết: Em rất vinh dự được có mặt 

trong buổi tối giao lưu và đốt lửa trại, được ca hát và nhảy múa với các bạn. Em xin 

cảm ơn Tỉnh đoàn Quảng Nam đã chào đón với những tiết mục văn nghệ tuyệt vời 

này”. 

 

 

 



 

Tại chương trình giao lưu, hơn 100 thanh niên, sinh viên kiều bào của “Trại hè Việt 

Nam năm 2022” đã hiểu hơn về mảnh đất Quảng Nam giàu lòng mến khách nhưng 

cũng rất kiên trung trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc qua phóng sự đồng 

thời mọi khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ đều đã được xóa bỏ trong các tiết mục văn 

nghệ, giao lưu ẩm thực, chương trình lửa trại bởi tinh thần xung kích của tuổi trẻ Việt 

Nam, dòng máu lạc hồng đang chảy trong trái tim đầy nhiệt huyết của các bạn trẻ. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Học và làm theo lời Bác dạy về công tác tuyên truyền 
 

Bác dạy: Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, 

dân làm. Phải dạy lý luận, công tác, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. Nếu 

không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Chúng ta phải đánh thắng 

địch về mặt tuyên truyền cũng như bộ đội ta đã đánh thắng địch về mặt quân 

sự.  

  

 

Bác hồ nói chuyện tại Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ III (tháng 3 năm 
1961) 

NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN VÀ CÁCH TUYÊN TRUYỀN 

Tuyên truyền được hiểu là tuyên truyền cách mạng. Tuyên truyền cái gì? Tuyên 

truyền như thế nào? Tuyên truyền để làm gì? Tuyên truyền cho ai? Ai có thể tuyên 

truyền? v.v.. là những câu hỏi mà những người làm công tác tuyên giáo phải luôn 

luôn nắm vững để trả lời có chất lượng mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Những câu 

hỏi này được Hồ Chí Minh nêu lên từ thập kỷ bốn mươi và thông qua lý luận - thực 

tiễn, Người đã đem lại những câu trả lời thuyết phục, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị 

soi sáng công tác tuyên truyền nói riêng, tuyên giáo nói chung. 

II. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 



Công cuộc đổi mới đã đem lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thế giới 

và đất nước ngày nay đang diễn ra những biến đổi lớn lao. Nhưng trong mọi biến đổi 

cũng có một số điều quan trọng không hề thay đổi. Đó là nhận thức của chúng ta về 

mô hình chủ nghĩa xã hội với ba trụ cột là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì 

nhân dân; Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Ba trụ cột được “xây” trên nền tảng chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với hai nhân tố quyết định thành công 

của công cuộc đổi mới là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và lấy 

dân làm gốc. Nhiệm vụ tuyên giáo và cách tuyên truyền hiện nay là làm cho nhân 

dân và cán bộ hiểu được những vấn đề lý luận và thực tiễn đó; làm rõ hai nhiệm vụ 

chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 

quốc xã hội chủ nghĩa. 

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyên giáo, tuyên truyền phải giản đơn, rõ ràng, cụ 

thể, thiết thực, đúng chỗ, đúng lúc. Tuyên truyền là để người dân hiểu, dân tin và làm 

được. Phải tuyên truyền cả lý luận và công tác. Tuyên truyền lý luận là dạy chủ nghĩa 

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà 

nước. Tuyên truyền công tác là làm cho người dân hiểu vì sao phải làm những công 

việc đó? Làm những gì? Làm như thế nào? Tất cả nhằm đem lại lợi cho dân và tránh 

hại cho dân. Những câu hỏi nêu trên phải được cụ thể hóa, hiện thực hóa. Bác dạy: 

“Các chú phải tự hỏi, tự trả lời. Chứ không phải chờ trên gửi tài liệu xuống, rồi theo 

một, hai, ba, bốn mà làm”(1). 

Bác phê bình những người làm công tác tuyên truyền chỉ nói nào là làm “cách mạng 

xã hội chủ nghĩa”, nào là “tiến lên chủ nghĩa xã hội”, nào là “xây dựng chủ nghĩa xã 

hội” làm cho đồng bào khó hiểu, ít người hiểu. Bác nhắc lại câu chuyện đồng chí 

Đimitơrốp kể: Khi ở Đức có bãi công, Đảng cử người đến tuyên truyền. Đáng lẽ 

người tuyên truyền phải nói bãi công thế nào, thì lại nói chủ nghĩa Mác là gì, thặng 

dư giá trị là gì. “Như thế là nói không đúng chỗ, không thiết thực. May mà đồng chí 

đó không bị quần chúng ném đá. Tuyên truyền như thế không ăn thua gì cả”(2). 

Hiện nay, những chứng bệnh đó vẫn tồn tại với những biểu hiện, mức độ đậm nhạt, 

cao thấp khác nhau. Điểm giống nhau của các căn bệnh trước và nay là tuyên truyền 

không đúng lúc, đúng nơi, không cụ thể, không thiết thực, không tỏ rõ được tư tưởng, 

tâm tư, nguyện vọng và đòi hỏi của các tầng lớp nhân dân. Chẳng hạn, "khơi dậy 

khát vọng phát triển đất nước” là một điểm nhấn trong Văn kiện Đại hội XIII của 

Đảng. Nhưng nếu tuyên truyền chỉ nhắc lại hai từ “khát vọng” thì không “thuộc bài”, 

“đúng bài” tuyên giáo. Đó là cách nói chung chung, kiểu “hội trường” mà Bác đã 

nhiều lần phê bình: “Không phải tuyên truyền để mà tuyên truyền, huấn luyện để mà 

huấn luyện”(3). Cái người dân cần là phải nói làm sao thiết thực, dễ hiểu, để người ta 

hiểu được, hiểu để làm. Tức là phải biết cách tuyên truyền. Nhiều tỉnh nói về tiềm 

năng, khát vọng phát triển, phải đạt tỉnh khá, tỉnh giàu, kiểu mẫu là cần thiết, nhưng 



tuyên truyền là phải cắt nghĩa, phân tích được vì sao hiện nay nói và nhấn mạnh 

những điều đó? Phát triển cái gì? Phát triển đến đâu? Theo hướng nào, bằng cách 

nào? Tuyên truyền phải rất thực tiễn thì mới thực hiện được khát vọng. Tuyên truyền 

đừng để người dân hiểu sai về cái đúng, hiểu xấu về cái tốt, cái đẹp của khát vọng 

thành “phong trào khát vọng”, “hội chứng khát vọng”. 

Tuyên truyền không phải nhắc lại Văn kiện của Đảng, Nhà nước, mà phải làm cho 

quan điểm của Đảng, Nhà nước thấm sâu vào tim óc người dân, khẳng định niềm tin, 

khơi dậy quyết tâm và hành động. Tuyên truyền ở những vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào còn nhiều khó khăn thiếu thốn về cơm ăn áo mặc, điện, nước, trường học, 

bệnh xá, đường sá…, càng phải rất thiết thực. Ý định của những người làm công tác 

tuyên truyền là tốt, muốn khẳng định đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng và chính 

sách đúng đắn của Chính phủ, bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, tính đột 

phá về lý luận của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, v.v.. Ý định 

tốt nhưng khi tuyên truyền phải xuất phát từ thực tế, không thể xuất phát từ ý muốn 

chủ quan của người tuyên truyền, tuyên truyền để mà tuyên truyền, tuyên truyền “lấy 

được”. Tuyên truyền không thiết thực, không đúng lúc, đúng chỗ, có thể biến ý định 

tốt thành không tốt, biến cái hay thành cái dở, làm giảm niềm tin của nhân dân đối 

với Đảng, Nhà nước và chế độ. 

Tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng vậy. Bác dạy: “Nói 

thế nào cho đồng bào hiểu được, đồng bào làm được, đó là nói được chủ nghĩa Mác 

- Lênin. Nói thiết thực, nói đúng lúc, đúng chỗ mới là hiểu được chủ nghĩa Mác - 

Lênin. Nếu nói không đúng chỗ không phải là chủ nghĩa Mác - Lênin”(4). Người chỉ 

rõ: “Các chú dạy cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác – Lênin, chắc 

có nhiều người thuộc, nhưng các chú có làm cho mọi người hiểu chủ nghĩa Mác – 

Lênin là thế nào không. Theo Bác, hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin tức là cách mạng 

phân công cho việc gì, làm Chủ tịch nước hay nấu ăn, đều phải làm tròn nhiệm vụ. 

Không nên đào tạo những con người thuộc sách làu làu, cụ Mác nói thế này, cụ Lênin 

nói thế kia, nhưng nhiệm vụ của mình được giao quét nhà lại để cho nhà đầy rác… 

Hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao 

nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - 

Lênin”(5). Lời Bác dạy vẹn nguyên giá trị đối với công tác tuyên giáo hiện nay. 



 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và huấn thị cho 

cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tháng 12/1961. 

NGƯỜI TUYÊN TRUYỀN PHẢI THƯỜNG XUYÊN TU DƯỠNG, CHỐNG 

THÓI BA HOA 

Một trong những yêu cầu đối với người tuyên truyền, đó là phải hội đủ những phẩm 

chất về tri thức, phương pháp và đạo đức. Phải “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám 

chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, 

dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu”(6). 

Phải rèn luyện cách nói giản đơn, rõ ràng, thiết thực, có đầu, có đuôi, có hồn, truyền 

cảm hứng, niềm tin, sao cho ai cũng hiểu được, nhớ được, làm được. 

Bác dạy bảo những người tuyên truyền khi nói, viết phải chống thói ba hoa, biểu hiện 

ở chỗ dài dòng, rỗng tuếch; cầu kỳ; khô khan, lúng túng; báo cáo giả dối, thành công 

ít suýt ra nhiều, còn khuyết điểm thì giấu đi không nói đến; bệnh theo “sáo cũ”; nói 

không ai hiểu; bệnh hay nói chữ như tục ngữ có câu “xấu hay làm tốt, dốt hay nói 

chữ”, v.v.. 

Theo Bác, người tuyên truyền phải hiểu rằng mỗi khẩu hiệu của Đảng phải là ý 

nguyện và mục đích của hàng triệu đảng viên và của hàng triệu quần chúng. Mà 

muốn như thế, phải làm cho dân chúng đều hiểu, phải học cách nói của dân chúng 



“học ăn, học nói, học gói, học mở”, chớ nói như cách giảng sách. Mỗi tư tưởng, mỗi 

câu nói, mỗi chữ viết, phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng. Nếu 

không hàng vạn khẩu hiệu cũng vô ích. Người dạy: “Trước khi nói, phải nghĩ cho 

chín, phải sắp đặt cẩn thận. Phải nhớ câu tục ngữ: Chó ba quanh mới nằm. Người ba 

năm mới nói”(7). 

Bác thẳng thắn phê bình người đi tuyên truyền tưởng mình là công chức, làm việc 

theo cách bàn giấy mà quên nhiệm vụ của mình là tuyên truyền, cổ động, giải thích 

và huấn luyện cho nhân dân. Người chỉ rõ: “Các cấp thông tin tuyên truyền thường 

thi hành chỉ thị cấp trên một cách máy móc, không biết áp dụng theo hoàn cảnh thiết 

thực trong địa phương mình. Tuyên truyền không chủ trương thực tế mà hay nói 

những lý luận viễn vông. Chưa có một chương trình, một kế hoạch thiết thực và đầy 

đủ về công tác cũng như kiểm tra”(8). Nói về người tuyên truyền - xét tận cùng và 

quan trọng nhất, quyết định nhất - phải có cái tâm, đạo đức trong sáng, xuất phát từ 

nhận thức về bổn phận phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc 

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới. 

Ngẫm lại những lời dạy sâu sắc của Bác lúc sinh thời về công tác tuyên truyền đến 

bây giờ vẫn thấy thấm thía, vẹn nguyên giá trị để mỗi cán bộ tuyên giáo học và làm 

theo./. 

Nguồn: Tuyengiao.vn 

 

 

 

* Ngày 01/8/1930: Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng 

* Ngày 8/8/1967: Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp các quốc gia Đông Nam 

Á 

* Ngày 10/8/1961: Kỷ niệm Ngày Vì nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam 

* Ngày 12/8: Kỷ niệm Ngày Quốc tế Thanh thiếu niên 

* Ngày 19/8/1945: Kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng tám thành công  

* Ngày 20/8/1888: Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 

* Ngày 25/8/1911: Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

* Ngày 28/8/1945: Kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Văn phòng cơ quan hành 

chính Nhà nước 

 

 

III. THEO DÒNG LỊCH SỬ 



* TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ NGÀY KỶ NIỆM TRONG THÁNG 8 

 1. Ngày 1/8/1930 - Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 

Cách đây 92 năm, ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh 

chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng 

Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8” tạo được 

tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh 

chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng 

hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 

2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền 

thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư 

tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo 

Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng 

năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. 

Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình 

truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của Lãnh tụ 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn 

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

cứu nước của các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương 

thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, sự kiện tạo ra bước ngoặt 

căn bản trong việc hình thành con đường cứu nước của dân tộc là khi Người đọc 

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

vào tháng 7/1920. 

Những nỗ lực của Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng tiền bối trong 

việc truyền bá hệ tư tưởng Mác xít và tổ chức huấn luyện, đào tạo cán bộ, xây dựng 

lực lượng… đã góp phần tích cực làm nên sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc, đó 

là thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930. 

Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập Ban 

Cổ động và Tuyên truyền - cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng 

với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - 

Lênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng; 

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

tin và đi theo Đảng làm cách mạng. 

Đặc biệt, ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến 

tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu 

mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ 

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

Ngay sau khi phát hành, Tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ 

quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống 

áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân 



tộc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý 

nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng. 

Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị 

(khoá VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư 

tưởng - văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hoá 

Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban 

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

truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. 

Ngày 1/8/1930 được chọn là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 

nhưng trên thực tế, công tác tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng, từ khi 

Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con 

đường cứu nước vào Việt Nam. 

Trải qua 92 năm, công tác tuyên giáo của Đảng ngày càng khẳng định sự 

trưởng thành, phát triển và lớn mạnh không ngừng. Thành công của cách mạng Việt 

Nam luôn có sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của đội ngũ cán bộ tuyên giáo chuyên 

trách và bán chuyên trách các cấp qua mọi giai đoạn cách mạng. 

Tại tỉnh Bắc Kạn, suốt 25 năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã 

vượt qua mọi khó khăn, thử thách và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Ngành đã tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng thuộc 

các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và lịch sử Đảng. Từng bước đổi 

mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các 

nghị quyết, chỉ thị, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tuyên truyền, 

giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân 

dân; chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất về 

ý chí, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của địa phương; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống âm 

mưu “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; triển khai tốt việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Với những công việc, 

nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo được triển khai đã trực tiếp góp phần củng cố sự 

thống nhất tư tưởng, chính trị và tổ chức trong toàn Đảng bộ, bồi đắp niềm tin của 

cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong 

toàn xã hội. Từ đó khơi dậy tinh thần sáng tạo, đoàn kết của các dân tộc, tạo nên sức 

mạnh tổng hợp, đưa tỉnh Bắc Kạn cùng cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, giành 

được những thành tựu to lớn và khá toàn diện. 

Trải qua 92 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 

quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo đã có những cống 

hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự 

hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nhất là thế hệ những cán bộ đã và đang 

công tác trong ngành Tuyên giáo. Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống của ngành 

Tuyên giáo là dịp để ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên 

giáo; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 



ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng 

cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng./. 

2. Ngày 10/8/1961- Ngày Vì nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam  

Từ năm 2004, ngày 10/8 hằng năm được lấy làm Ngày Vì nạn nhân chất độc 

da cam Việt Nam. Đây là ngày lễ kỷ niệm các nạn nhân trong cuộc chiến tranh chất 

độc da cam, dioxin kéo dài hơn 10 năm (1961 – 1971). Trong thời gian lịch sử này, 

chất độc da cam, dioxin đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, trong đó gần 3 triệu người 

bị nhiễm dioxin ở Việt Nam. Nhiều hành động, chính sách của Đảng và Nhà nước 

đã được thực thi nhằm giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ gây ra ở Việt Nam 

 

Trong dịp lễ kỷ niệm này, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt 

động nhân văn, ý nghĩa như vận động gây quỹ trợ giúp những gia đình nạn nhân có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thăm hỏi, tặng quà, khám, chữa bệnh; trao học bổng 

cho con cháu nạn nhân,… qua đó tạo điểm tựa để các nạn nhân da cam ổn định cuộc 

sống.  

3. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc 

Việt Nam 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của 

nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc 

Việt Nam. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ 

nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

 

 

Ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản tuyên ngôn Độc lập 
 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 



  Bối cảnh lịch sử và diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa 

Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Hồng 

quân Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi quyết định trên chiến trường châu Âu, giải 

phóng một loạt nước và tiến thẳng vào sào huyệt phát xít Đức tại Béc-lin. Ngày 9-5-

1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh kết thúc ở châu Âu. Ngày 8-

8-1945, Hồng quân Liên Xô tiến công như vũ bão vào quân đội Nhật. Ngày 14-8-

1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. 

Theo thỏa thuận của các nước Đồng minh, sau khi phát xít Nhật đầu hàng, quân đội 

Anh và Tưởng sẽ vào Đông Dương để giải giáp quân đội Nhật. Trong khi đó, thực 

dân Pháp lăm le dựa vào Đồng minh hòng khôi phục địa vị thống trị của mình; đế 

quốc Mỹ đứng sau các thế lực này cũng sẵn sàng can thiệp vào Đông Dương; những 

phần tử phản động, ngoan cố trong chính quyền tay sai Nhật đang âm mưu thay thầy 

đổi chủ, chống lại cách mạng. 

Ở trong nước, trải qua các cuộc diễn tập, đến năm 1945, phong trào cách mạng 

dâng cao. Ngày 9-3-1945, phát xít Nhật làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp. Ngay 

trong đêm đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng quyết định phát động 

một cao trào cách mạng làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa, thay đổi các hình thức tuyên 

truyền, cổ động, tổ chức và đấu tranh cho thích hợp. Tháng 3-1945, Trung ương 

Đảng ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Tháng 4-1945, 

Trung ương triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định nhiều vấn đề 

quan trọng, thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân. Ngày 

16-4-1945, Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị tổ chức các Ủy ban Dân tộc giải phóng các 

cấp và chuẩn bị thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ lâm 

thời cách mạng Việt Nam. 

Từ tháng 4-1945 trở đi, cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ, phong 

phú về nội dung và hình thức. Đầu tháng 5-1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên 

Quang, chọn Tân Trào làm căn cứ chỉ đạo cách mạng cả nước và chuẩn bị Đại hội 

quốc dân. Ngày 4-6-1945, Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập, đặt dưới sự lãnh 

đạo của Ủy ban chỉ huy lâm thời, trở thành căn cứ địa của cả nước. Tháng 8-1945, 

Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) khẳng định: 

“Cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới” và quyết định phát động toàn dân khởi 

nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân Đồng minh 

vào Đông Dương; đề ra ba nguyên tắc bảo đảm tổng khởi nghĩa thắng lợi, đó là: tập 

trung, thống nhất, kịp thời. 23 giờ ngày 13-8-1945, Ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh 

số 1 hiệu triệu toàn dân tổng khởi nghĩa. Ngày 16-8-1945, Đại hội Quốc dân họp tại 

Tân trào thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh”; thông qua “Lệnh tổng khởi 

nghĩa”; quy định quốc kỳ, quốc ca; thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, 

tức Chính phủ Lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh gửi thư kêu gọi nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa, trong đó chỉ rõ: “Giờ quyết 



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

mà tự giải phóng cho ta”. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng 

loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Từ ngày 14 đến ngày 

18-8, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc 

Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã: Bắc Giang, Hải 

Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam... Ngày 19-8, khởi nghĩa giành chính quyền 

thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23-8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Cạn, Hòa Bình, 

Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu... Ngày 

25-8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn - Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, 

Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre... Ở Côn Đảo, Đảng bộ nhà tù Côn Đảo đã 

lãnh đạo các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nổi dậy giành chính quyền. 

Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8-1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành 

thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân. 

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) lịnh sử, trước cuộc mít 

tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm 

thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: 

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam). Từ đó, ngày 2-9 là Ngày Quốc khánh của nước ta. 

 Nguyên nhân thắng lợi 

- Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mau lẹ do nhiều nguyên nhân, 

trong đó nguyên nhân quan trọng, có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn, 

sáng suốt, khéo léo của Đảng; là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin 

trong điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo. 

Đảng có phương pháp, chiến lược, chiến thuật cách mạng phù hợp, linh hoạt; nhận 

thức được thời cơ, chủ động đón thời cơ và kiên quyết chớp thời cơ, tiến hành tổng 

khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 

- Cách mạng Tháng Tám thành công là do tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí 

quật cường của các tầng lớp nhân dân ta, không chịu sống mãi kiếp nô lệ của người 

dân mất nước; một lòng đi theo Đảng và được Đảng lãnh đạo qua các cuộc tổng diễn 

tập, đã quyết vùng lên giành độc lập cho dân tộc. Trải qua 15 năm đấu tranh cực kỳ 

gian khổ và anh dũng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã có biết bao đồng bào, chiến sĩ 

đã không hề tiếc máu xương, hy sinh oanh liệt vì mục tiêu độc lập dân tộc. 

- Cách mạng Tháng Tám được tiến hành trong bối cảnh quốc tế có những thuận 

lợi nhất định. Chủ nghĩa phát xít Đức, Ý, Nhật đã bị đánh bại, phong trào đấu tranh 



giải phóng của các dân tộc bị áp bức và của các lực lượng tiến bộ trên thế giới phát 

triển mạnh. 

 Ý nghĩa lịch sử 

- Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của 

nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc 

Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - 

Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến 

ở Việt Nam; kết thúc hơn hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát 

xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, 

làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến 

trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành 

một Đảng cầm quyền. 

- Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng 

sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam; là thắng lợi của tư tưởng 

Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa 

xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; là sự thể nghiệm thành công đầu 

tiên chủ nghĩa Mác-Lênin tại một nước thuộc địa ở châu Á. Đây còn là quá trình phát 

triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí 

quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với 

chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với xu thế của thời đại vì hòa bình, dân 

chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

- Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng 

dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Nó khẳng định 

rằng, trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng 

của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém 

phát triển, nơi mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc mà còn có thể thành công ở 

ngay một nước thuộc địa nửa phong kiến lạc hậu để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con 

đường của chủ nghĩa xã hội. 

 Một số bài học kinh nghiệm 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 để lại nhiều bài học quý báu, nổi bật là: 

Bài học thứ nhất là có một đảng tiên phong thật sự cách mạng, tiếp thu chủ 

nghĩa Mác-Lênin, được tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đã nắm vững hoàn cảnh cụ 

thể của mỗi giai đoạn lịch sử, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, có phương pháp 

và hình thức đấu tranh phù hợp; biết nắm bắt thời cơ, xây dựng lực lượng và tổ chức, 



sử dụng lực lượng; phát huy được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để dẫn 

dắt quần chúng đứng lên giành và giữ chính quyền. 

Bài học thứ hai là vấn đề giành và giữ chính quyền. Đảng ta đã biết chăm lo 

xây dựng lực lượng cách mạng, làm cho lực lượng cách mạng đủ mạnh, thu hút được 

đông đảo quần chúng tham gia, từ đó làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch, 

tạo ra thời cơ cách mạng để đưa cuộc cách mạng đến thành công. Để giữ vững chính 

quyền, Đảng và Nhà nước ta đã dựa chắc vào nhân dân, tạo nên sức mạnh vật chất 

và tinh thần để đấu tranh thắng lợi với thù trong giặc ngoài. Đảng ta biết kiên quyết 

dùng bạo lực cách mạng và sử dụng bạo lực cách mạng thích hợp và đúng lúc để đập 

tan bộ máy nhà nước cũ, lập ra nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Bài học thứ ba là vấn đề nắm bắt được thời cơ, đề ra được những quyết định 

chính xác và kịp thời. Nghệ thuật chỉ đạo tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh trong việc chọn đúng thời cơ, ra quyết định Tổng khởi nghĩa đúng lúc thể hiện 

cụ thể trong chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng tháng 3-1945 “Nhật - Pháp bắn 

nhau và hành động của chúng ta” và bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn 

quốc phát đi đêm 13-8-1945. Cũng nhờ chọn đúng thời cơ mà sức mạnh của nhân 

dân ta trong Cách mạng Tháng Tám được nhân lên gấp bội, đã tiến hành tổng khởi 

nghĩa thành công trong phạm vi cả nước trong thời gian ngắn. 

 

 

Thanh niên khởi nghiệp từ chăn nuôi 

Tinh thần và sức của thanh niên là rất lớn nhưng ở địa phương miền núi chưa 

phát triển nhiều các ngành công nghiệp dịch vụ để thu hút thanh niên lao động 

tại địa phương, thanh niên phải đi tìm cho mình công việc để tạo nguồn thu 

nhập để trang trải cho cuộc sống nhưng bên cạnh đó cũng có một số thanh niên 

đã đem sức trẻ của mình để vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất thân yêu 

của quê hương. 

 

Có lẽ ở thôn Địch Tây, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam không ai 

là không biết đến một tấm gương khởi nghiệp từ một vùng quê nghèo khó. 

Sinh ra trong một gia đình thuần nông nguồn thu nhập chính phụ thuộc chủ yếu vào 

mấy sào ruộng nước trời mỗi năm chỉ xuống giống được một vụ thu hoạch cũng 

không nhiều và diện tích đất vườn chỉ quanh quẩn vài con gà và mấy cây chuối kinh 

tế chỉ tạm gọi là đủ ăn, chính vì hoàn cảnh gia đình khó khăn anh Nguyễn văn Phương 

là người anh cả trong gia đình sau anh Phương còn hai em nhỏ hiện đang học văn 

hoá tại địa phương. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về lại địa phương  anh 

V. THANH NIÊN QUẢNG NAM THỜI KỲ MỚI 



Nguyễn Văn Phương đã trăn trở để thay đổi đời sống cho bản thân cũng như giúp đỡ 

gia đình. 

Là con trai lớn trong nhà anh phương sau khi tốt nghiệp THPT anh không tiếp tục 

con đường học vấn mà để nhường lại cho 2 em. Năm 2016 anh Phương hoàn thành 

xong nghĩa vụ quân sự về quê mạnh dạng vay vốn và đầu tư vào chăn nuôi bó BBB 

và heo siêu nạc, tận dụng diện tích vườn nhà bỏ không anh Phương bắt tay vào trồng 

cỏ voi và cỏ tím, bên cạnh đó anh cũng chủ động đào ao lấy nước để tưới tiêu và thả 

thêm một ít cá để thêm thu nhập. Mô hình được hình thành song bước đầu cũng gặp 

không ít khó khăn.... đàn heo phát trển không như mong đợi xuất hiện bệnh dịch tả 

lợn châu Phi viêm da nổi cục ở trâu bò xuất hiện trên địa hết sức phức tạp làm anh 

Phương hết sức lo lắng. Nhưng không vì thế mà anh dừng bước anh học hỏi từ những 

người đi trước, tham khảo thêm tài liệu và anh áp dụng để phòng ngừa cho trang trại 

mình nhờ đó đã qua được khó khăn ban đầu. Sau khi đã bước đầu vượt qua thì anh 

mong muốn được nhân rộng mô hình lên để có thêm thu nhập nhưng khó khăn về 

kinh tế để mở rộng quy mô của mô hình lại một lần nữa làm cho anh Phương phải 

suy nghỉ. Trong lúc khó khăn, Đoàn thanh niên Xã Tiên Phong đã giới thiệu cho anh 

vay vốn giải quyết việc làm của ngân hàng xã hội huyện Tiên Phước được 

100.000.000đ từ đó anh đã mạnh dạng mở rộng trang trại của mình lên với hơn 10 

con bò BBB và hơn 50 con heo thịt và 5 heo nái  bước đầu đã mang lại hiệu quả đáng 

kể.   

  

 
                              Anh Phương đang bỏ cỏ cho bò của mình. 

Sau mô hình của mình, anh Phương muốn chia sẽ những kinh nghiệm mình có được 

cho các bạn thanh niên khác để có thể thoát khỏi khó khăn và làm giàu từ vùng đát 



của quê hương mình nên anh Phương cùng với BCH Đoàn Xã Tiên Phong đã tổ chức 

nhiều hoạt động để hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế với việc thành lập tổ 

chăn nuôi bò thâm canh với phương châm “mỗi một thanh niên trong chi đoàn là 

một tấm gương về hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế”; 

Hiện nay bản thân anh là hội viên của tổ chăn nuôi bò thâm canh do Hội nông dân, 

Đoàn thanh niên cùng những hội viên là ĐVTN, bà con nhân dân, cán bộ nghỉ hưu 

của xã đứng ra tổ chức thành lập với mục tiêu tạo ra môi trường giao lưu học hỏi, hỗ 

trợ giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế. Ngoài ra thông qua mô hình sẽ tạo được 

tiền đề để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho ĐVTN ý chí quyết tâm xây dựng và 

phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương của mình. 

Với mong muốn lập nghiệp trên mảnh đất quê hương thì sau gần 7 năm anh Nguyễn 

Văn Phương đã có cho mình một trang trại với tổng đàn 7 con bò nái sinh sản và 4 

bò thịt, 5 lợn nái, 50 lợn thịt với chi phí đầu tư ban đầu là 310 triệu.  Anh là tấm 

gương sáng để nhân rộng mô hình khởi nghiệp làm giàu trên quê hương để làm nền 

tảng để thanh niên xã nhà có định hướng khởi nghiệp, “ làm giàu không cần phải đi 

xa mà có thể trên chính mảnh đất cảu quê hương mình”..... 

                                                    Nguồn: Vũ Thành Đạt 

 

 

1. Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường mạng 

Có hiệu lực từ ngày 15/8/2022, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ban hành ngày 

24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ 

quan nhà nước trên môi trường mạng. 

Nghị định quy định cơ quan nhà nước công khai trên môi trường mạng các 

thông tin cho tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Công 

nghệ thông tin, phải bảo đảm cung cấp các thông tin như sau: 

Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý hành chính thuộc thẩm quyền 

ban hành hoặc được giao chủ trì soạn thảo, trong đó nêu rõ: hình thức văn bản, thẩm 

quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản cho 

phép tải về, cung cấp công cụ tìm kiếm văn bản. 

Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quy trình giải quyết công việc 

của cơ quan nhà nước tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm thống nhất, tích 

hợp từ cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. 

VII. VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH MỚI  
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Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức 

của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện 

tử của cơ quan nhà nước; họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ thư 

điện tử chính thức của cán bộ, công chức làm đầu mối liên hệ;… 

2. UBND cấp xã được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn 

Có hiệu lực từ ngày 8/8/2022, Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 

của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch. 

Theo đó, đối tượng được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn 

tập trung gồm: 

1- Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cấp nước sạch. 

2- Ủy ban nhân dân cấp xã. 

3- Doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần có vốn nhà nước (sau đây gọi là 

doanh nghiệp có vốn nhà nước) có chức năng sản xuất, kinh doanh nước sạch theo 

quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về sản xuất, 

kinh doanh nước sạch. 

4- Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch. 

3. 3 hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản 

Theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP  ngày 29/6/2022 về xây dựng, quản lý và 

sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có hiệu lực từ ngày 

15/8/2022, việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động 

sản phải tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin và các pháp luật khác 

có liên quan. 

Trong đó, có 3 hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản gồm: 

1- Qua Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động 

sản (http://www.batđongsan.xaydung.gov.vn); cổng thông tin điện tử của Sở Xây 

dựng. 

2- Thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu. 

3- Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị 

trường bất động sản và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 

sản theo quy định của pháp luật. 
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Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, 

dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, đơn vị 

được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

theo các hình thức sau: Nộp trực tiếp theo hình thức văn bản cho Bên cung cấp; Gửi 

qua đường công văn, fax, bưu điện; Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử 

của Bên cung cấp. 

Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, Bên 

cung cấp xem xét cấp quyền truy cập quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về 

nhà ở và thị trường bất động sản hợp lệ; trường hợp từ chối cung cấp quyền khai 

thác, sử dụng, Bên cung cấp phải trả lời nêu rõ lý do. 

4. Vận chuyển vật liệu để rơi vãi sẽ bị phạt đến 4 triệu đồng 

Theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 25/8/2022,  phạt 

tiền từ 2- 4 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển nguyên liệu, vật liệu không che 

chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông. 

Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi đốt ngoài trời 

phụ phẩm từ cây trồng cạnh khu vực dân cư, sân bay, các tuyến giao thông chính. 

5. Hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất cho hộ nghèo dân tộc thiểu số 

Có hiệu lực từ 15/8/2022, Thông tư 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc 

hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I từ năm 2021-2025. 

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ nhà ở gồm: Hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

(DTTS&MN), hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), 

thôn ĐBKK vùng đồng bào DTTS&MN chưa có nhà ở, hoặc nhà ở bị dột nát, hư 

hỏng. 

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng 1 căn nhà theo phong tục tập quán 

của địa phương. Nội dung hỗ trợ áp dụng theo quy định tại điểm c khoản 5 Mục III 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 ban hành 

kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào 

DTTS&MN, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã ĐBKK, thôn ĐBKK vùng đồng 

bào DTTS&MN sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp chưa có đất sản xuất, có nhu 

cầu hỗ trợ đất sản xuất, thì được chính quyền địa phương xem xét hỗ trợ trực tiếp 

bằng đất sản xuất. 
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6. Xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện, văn hóa cơ sở 

Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành 

thư viện có hiệu lực từ ngày 15/8/2022. 

Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng I được áp dụng ngạch lương của 

viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55. 

b) Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II được áp dụng ngạch lương 

của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38. 

c) Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III được áp dụng ngạch lương 

của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98. 

d) Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV được áp dụng ngạch lương 

của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06. 

* Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành Thông tư 03/2022/TT-

BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành văn hóa cơ sở có hiệu lực từ ngày 25/8/2022. 

7. Cách xếp lương viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 08/2022/TT-BTTTT quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên 

ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin có hiệu lực từ 15/8/2022. 

a- Chức danh công nghệ thông tin hạng I, an toàn thông tin hạng I được áp 

dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) có 6 bậc, từ hệ số lương 6,20 

đến hệ số lương 8,00; 

b- Chức danh công nghệ thông tin hạng II, an toàn thông tin hạng II được áp 

dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) có 8 bậc, từ hệ số lương 4,40 

đến hệ số lương 6,78; 

c- Chức danh công nghệ thông tin hạng III, an toàn thông tin hạng III được áp 

dụng hệ số lương của viên chức loại A1 có 9 bậc, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 

4,98; 

d- Chức danh công nghệ thông tin hạng IV, an toàn thông tin hạng IV được áp 

dụng hệ số lương của viên chức loại B có 12 bậc, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 

4,06. Trường hợp viên chức có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị trí 

việc làm có yêu cầu chức danh nghề nghiệp hạng IV thì được xếp vào bậc 2; nếu có 



thời gian tập sự thì trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 của chức 

danh nghề nghiệp hạng IV. 

8. Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc là 300.000 đồng/chứng chỉ 

Thông tư 38/2022/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 

kiến trúc sư, được áp dụng từ 8/8/2022. 

Theo Thông tư, mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

cho tổ chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân được quy định 

như sau: 

Mức thu lệ phí cấp lần đầu, điều chỉnh hạng, chuyển đổi: Chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng cho tổ chức 1.000.000 đồng/chứng chỉ; chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng cho cá nhân 300.000 đồng/chứng chỉ. 

Mức thu lệ phí cấp lại, bổ sung nội dung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ bằng 

50% mức thu lệ phí nêu trên. 

Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài: 

2.000.000 đồng/giấy phép. 

9. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở 

Đây là nội dung tại Thông tư số 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, 

có hiệu lực từ ngày 15/8/2022. 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở thuộc một trong các trường hợp 

sau: 

1- Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền 

chắc (trong ba kết cấu chính là nền - móng, khung - tường, mái thì có ít nhất hai kết 

cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc). 

2- Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 

8m2. 

3- Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của 

Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức xã hội khác. 



10.  Giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới 

Có hiệu lực từ 1/8/2022, Thông tư số 36/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC về thu nộp lệ phí cấp 

giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương 

tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. 

Cụ thể, lệ phí cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới; Giấy chứng 

nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho xe cơ giới, linh kiện, 

thiết bị, xe máy chuyên dùng, xe bốn bánh có gắn động cơ, xe đạp điện; Giấy chứng 

nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy 

chuyên dùng được giảm từ 50.000 đồng/giấy xuống còn 40.000 đồng/giấy. 

Riêng Giấy chứng nhận cấp cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe 

cứu thương) giảm từ 100.000 đồng/giấy xuống còn 90.000 đồng/giấy. 

11. Quy định mới về lãi suất rút trước hạn tiền gửi 

Thông tư số 04/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc 

áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài có hiệu lực từ 1/8/2022. So với hiện hành, Thông tư 04/2022/TT-

NHNN đã phân chia quy định lãi suất rút trước hạn tiền gửi trong trường hợp rút 

trước hạn toàn bộ tiền gửi và rút trước hạn một phần tiền gửi. 

Thông tư 04/2022/TT-NHNN nêu rõ, có 4 hình thức tiền gửi rút trước hạn 

gồm: 1- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn; 2- Tiền gửi có kỳ hạn; 3- Chứng chỉ tiền gửi, 

kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu do TCTD phát hành; 4- Các hình thức nhận tiền gửi 

có kỳ hạn khác theo quy định tại Luật Các TCTD. 

Trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi, TCTD áp dụng mức lãi 

suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của TCTD đó theo đối 

tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút 

trước hạn tiền gửi. 

Trong trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi. Đối với phần 

tiền gửi rút trước hạn, TCTD áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi 

không kỳ hạn thấp nhất của TCTD đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại 

đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi. 

Đối với phần tiền gửi còn lại, TCTD áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối 

với khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước hạn một phần. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 



 

 



 
 

 


