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Đồng chí Bùi Quang Huy được bầu làm Bí thư thứ 

nhất Trung ương Đoàn 

Chiều 25/8, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, đồng 

chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường 

trực BCH Trung ương Đoàn đã được bầu làm Bí thư thứ nhất BCH Trung ương 

Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 

Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang 

Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí 

Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nguyên Bí 

thư thứ nhất Trung ương Đoàn; các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương 

Đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, 

Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và A03 

Bộ Công an. 

 

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 

Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng Tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi 

Quang Huy 

I. TIN TỨC, SỰ KIỆN 



  

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư 

Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng đồng chí Nguyễn 

Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất BCH Trung ương 

Đoàn được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và đồng chí Bùi 

Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư thứ 

nhất BCH Trung ương Đoàn.  

  

 

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung 

ương chúc mừng đồng chí Bùi Quang Huy 

  

"Đảng đang dành sự quan tâm, tin tưởng rất lớn đối với cán bộ Đoàn. Với sự tin 

tưởng này, tôi rất mong các đồng chí tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để xứng đáng với sự 

tin tưởng của Đảng", đồng chí Trương Thị Mai nhắn nhủ.  

Chúc mừng đồng chí Bùi Quang Huy được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

bầu làm Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, đồng chí Trương Thị Mai mong 

muốn đồng chí Bùi Quang Huy tiếp tục cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban 

Bí thư Trung ương Đoàn giữ vững sự đoàn kết trong nội bộ, nỗ lực, phấn đấu để lãnh 

đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có những bước phát triển mới, để 

Đoàn xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng. 

  



 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, 

nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Quang Huy - 

Tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn 

  

Đồng chí Trương Thị Mai cũng nhắn nhủ, đối với người trẻ có nhiều con đường 

để đóng góp, cống hiến. Các cán bộ Đoàn làm sao phải thổi được ngọn lửa đó vào 

trong lớp trẻ để cống hiến, để dấn thân, để phục vụ.  

"Với nhiệm vụ được Đảng giao phó, cá nhân tôi đặt rất nhiều niềm tin với lớp 

trẻ, hướng về đào tạo lớp trẻ để đất nước có sự chuyển tiếp chắc chắn, vững vàng các 

thế hệ lãnh đạo. Đoàn Thanh niên phải là một trong những nguồn cung cấp cán bộ 

tin cậy cho Đảng, tin cậy về lý tưởng, về sự cống hiến, về sự dấn thân, về tinh thần 

trách nhiệm, về phẩm chất đạo đức. Yêu cầu của Đảng với lớp trẻ rất lớn. Những 

mục tiêu sắp tới thì thế hệ trẻ phải là người đảm đương phần lớn để cùng với Đảng, 

đất nước để đi đến những mục tiêu năm 2030, 2045", đồng chí Trương Thị Mai nói 

  



 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng đồng chí Tân Bí thư thứ nhất  

Trung ương Đoàn 

 

Cảm ơn sự tin tưởng của Đảng và các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, 

tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy hứa sẽ tiếp tục nỗ lực rèn 

luyện, học tập, tu dưỡng và cố gắng trong công việc với tinh thần trách nhiệm cao 

nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước, tổ chức đoàn giao phó. 

  

 

Tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị 



  

Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh các cấp bộ đoàn đang tổ chức đại hội, đồng chí 

Bùi Quang Huy cho rằng, trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc, nhiều câu hỏi lớn đặt 

ra như: Làm thế nào để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho TTN hiệu 

quả hơn? Làm thế nào để phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo trong các bạn trẻ, trên 

các lĩnh vực? Làm thế nào để thanh niên thực sự trở thành lực lượng nòng cốt và 

khẳng định vai trò quan trọng của đoàn trong chuyển đổi số quốc gia? Làm thế nào 

để khát vọng tự cường, vươn lên khởi nghiệp, lập nghiệp trong mỗi thanh niên được 

hình thành và phát triển mạnh mẽ? Làm thế nào để cán bộ đoàn giỏi hơn, năng động 

hơn, tích cực, sáng tạo hơn?... Để tìm câu trả lời cho những câu hỏi này đòi hỏi sự 

đoàn kết, chung tay, một lòng của anh em cán bộ đoàn các cấp, của BCH, BTV, Ban 

Bí thư Trung ương Đoàn và sự đồng lòng ủng hộ của đông đảo đoàn viên thanh niên.  

Nhân dịp nhận nhiệm vụ mới, đồng chí mong muốn các đồng chí Ủy viên BCH 

Trung ương Đoàn và các cán bộ Đoàn trong cả nước cùng đoàn kết, quyết tâm, sáng 

tạo để tìm ra và thực hiện cho bằng được những câu hỏi trên. “Tôi xin hứa với các 

đồng chí, bản thân sẽ là trung tâm đoàn kết để đồng hành cùng các đồng chí trong 

thực hiện các nhiệm vụ quan trọng này”, tân Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang 

Huy nói. 

  

 

Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH 

Trung ương Đoàn trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên 

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn 

  



Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cũng chia tay đồng chí Nguyễn 

Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nguyên Bí thư 

thứ nhất Trung ương Đoàn. 

Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

- Ngày sinh: 25/3/1977         

- Quê quán: xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học, cử nhân Luật  

- Lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị - hành chính 

- Quá trình công tác: 
+Từ năm 1995 - 2000: Sinh viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Bí 

thư Chi Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn 

trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Từ năm 2000 - 2004: Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí 

Minh. 

+ Từ năm 2004 - 8/2007: Bí thư Đoàn trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí 

Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí 

Minh (8/2005 - 9/2007); Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn thành phố Hồ Chí 

Minh (11/2005 - 11/2007). 

+ Tháng 9/2007: Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành đoàn thành phố Hồ 

Chí Minh. 

+ Từ tháng 10/2007 - 5/2010: Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia thành phố 

Hồ Chí Minh (10/2007 - 6/2010); Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố 

Hồ Chí Minh (11/2007 - 11/2010); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa 

IX (từ tháng 12/2007); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia thành 

phố Hồ Chí Minh (từ tháng 01/2008 - 8/2010); Phó trưởng ban Công tác Sinh viên 

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (02/2008 - 5/2010). 

+ Từ tháng 6/2010 - 4/2012: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Thanh niên 

Trường học Trung ương Đoàn. 

+ Từ tháng 4/2012 - 3/2013: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó chánh Văn phòng Trung 

ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 

Đoàn khóa X, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đoàn (từ tháng 12/2012). 

+ Từ tháng 4/2013 - 3/2015: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên 

Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh 

viên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ 

Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và 

Phát triển Sinh viên Việt Nam (6/2014 - 6/2015). 

+ Từ tháng 4/2015 - 9/2016: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Trung 

ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ tháng 8/2015). 

+ Từ tháng 9/2016 - 12/2017: Bí thư Trung ương Đoàn khóa X, Trưởng ban Tổ 



chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức 

Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn. 

+ Từ tháng 12/2017 đến 11/2020: Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, Chủ nhiệm Ủy 

ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn; 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn, 

Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên 

Việt Nam (từ tháng 12/2018). 

+ Từ tháng 12/2020 - 12/2021: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII (tháng 1/2021); Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XI; 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI (đến tháng 12/2020); Phó 

Bí thư Đảng ủy (Từ tháng 2/2021), Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương 

Đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (đến tháng 12/2021). 

+ Từ tháng 12/2021 đến nay: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XIII; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI; Phó Bí thư Đảng ủy 

Trung ương Đoàn. 

 

5 giải nhất tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 

Dự án phần mềm nhận dạng cử chỉ trong dạy học cho học sinh khuyết tật vận 

động ở cấp tiểu học là một trong 5 giải nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28. 

Ngày 21.8, tại Quảng Nam đã diễn ra buổi trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ 

toàn quốc lần thứ 28. Tham dự có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban 

Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn và đồng chí Lê 

Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội Tỉnh 

Quảng Nam. 

 

  

https://thanhnien.vn/quang-nam/
https://thanhnien.vn/ba-lam-thi-phuong-thanh-phai-chu-dong-phan-bac-nhung-thong-tin-sai-trai-post1489135.html


Hội thi năm nay được triển khai chủ động từ cấp tỉnh, thành phố. Đã có 48 tỉnh, 

thành tổ chức hội thi cấp tỉnh và 37 tỉnh, thành Đoàn có thí sinh tham dự vòng chung 

kết toàn quốc. 

Vòng khu vực hội thi năm nay với sự tham dự của 1.072 thí sinh (tăng 20% so 

với năm 2021), trong đó 796 thí sinh được lựa chọn từ hội thi cấp tỉnh, thành và 276 

thí sinh tự do thông qua vòng sơ khảo của ban tổ chức theo hình thức trực tuyến. 170 

thí sinh đã được lựa chọn vào vòng chung kết. 

Năm nay, Ban tổ chức trao 5 giải nhất (gồm 1 giải nhất bảng A, 1 giải nhất bảng 

B, 1 giải nhất bảng C1, 1 giải nhất bảng C2 và 1 giải nhất bảng D3). Mỗi giải nhất 

được nhận Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo do Ban Chấp hành T.Ư Đoàn trao tặng; Bằng 

khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, kèm theo phần thưởng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng. 

 

 

  

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao 12 giải nhì, 27 giải ba và 83 giải khuyến khích, 

mỗi giải thưởng nhận được bằng khen, giấy chứng nhận và phần thưởng tương ứng 

theo thể lệ. 

Giải tập thể gồm giải nhất, nhì, ba toàn đoàn và giải thưởng đơn vị tổ chức hội 

thi cấp tỉnh tốt nhất, mỗi giải thưởng nhận được bằng khen và phần thưởng tương 

ứng. 

 

        Đặc biệt, năm nay Quảng Nam đạt 2 giải khuyến khích và 2 giải Ba gồm: em 

Trần Công Triết giải Ba bảng A; em Nguyễn Cao Đức giải Ba bảng D2; em Vũ Gia 

https://thanhnien.vn/tuyen-duong-52-dien-hinh-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac-post1460401.html


An giải khuyến khích bảng A; đội em Trần Phước Khoa và Nguyễn Thị Khả Vi đồng 

giải khuyến khích bảng D2. 

Một trong những dự án được đánh giá cao của ban giám khảo, đó chính là dự 

án phần mềm ứng dụng kỹ thuật nhận dạng cử chỉ trong dạy học, cho học sinh khuyết 

tật vận động ở cấp tiểu học, do hai học sinh Đinh Thành Nhật và Trần Đình Phước 

(học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – TP.Đà Nẵng) thực hiện. Đây 

là 1 trong 5 giải nhất hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28. 

 

Đảm bảo tính minh bạch công bằng 

Phát biểu tại buổi trao giải, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28 đã để lại nhiều 

thành công rất ấn tượng, rất tốt đẹp. Hội thi đã trở thành sân chơi rất bổ ích của giới 

trẻ ngày nay. 

 

  

“Tôi tin tưởng rằng thông qua hội thi này, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục ứng dụng 

mạnh mẽ kiến thức này trong quá trình phát triển để sánh vai với các địa phương 

trong cả nước”, đồng chí Dũng nhấn mạnh. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Quang Huy cho biết, năm 2022 là năm bản lề 

xác định các nhiệm vụ trọng tâm của công tác đoàn và phong trào thiếu nhi. Các cấp 

bộ đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào “tuổi trẻ sáng tạo” với nhiều hoạt động hữu 

ích tạo môi trường hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi rèn luyện, hoàn thiện bản thân. 

Đồng thời, khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt của thanh niên trong ứng dụng 
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thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phục vụ cho công cuộc phát 

triển kinh tế xã hội của đất nước. Đặc biệt, là tham gia tích cực vào quá trình chuyển 

đổi số quốc gia trong thời gian qua. 

Đồng chí Huy đánh giá cao sự nỗ lực đổi mới sáng tạo của ban tổ chức Hội thi 

Tin học trẻ toàn quốc trong nội dung, lẫn phương thức tổ chức. Hội thi đảm bảo cập 

nhật sự phát triển trên thế giới, đảm bảo tính minh bạch công bằng, đồng thời phù 

hợp, hấp dẫn với các bạn trẻ. 

 

  

Theo đồng chí Huy, nhiều bài thi có chất lượng chuyên môn cao, thể hiện trí 

tuệ, sức sáng tạo mạnh mẽ. Những kết quả đó cho thấy hội thi đã hoàn thành mục 

tiêu đề ra, đó là tạo nên một sân chơi lành mạnh bổ ích, hấp dẫn cho học sinh, giúp 

các bạn thỏa mãn niềm đam mê với lĩnh vực lập trình, thiết kế, tạo ra sản phẩm sáng 

tạo. Đồng thời, cũng là dịp để các em học sinh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với 

những người bạn cùng sở thích. 

“Tại buổi lễ tổng kết hôm nay, thay mặt Ban bí thư T.Ư đoàn, tôi biểu dương 

48 tỉnh, thành đoàn đã nỗ lực tích cực triển khai hội thi đến đông đảo đoàn viên, 

thanh thiếu nhi, tổ chức tốt hội thi cấp tỉnh, tuyển chọn những thí sinh xuất sắc tham 

gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc. Tôi tin tưởng rằng, đây sẽ là sự khích lệ, nguồn 

động lực để các em tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực số của bản thân, chuẩn bị 

hành trang để lập thân, lập nghiệp”, đồng chí Huy nói. 

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc do T.Ư Đoàn, Bộ KH-CN, Bộ GD-ĐT, Bộ TT-

TT, Đài truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức. 
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Trải qua 28 năm tổ chức, Hội thi ngày càng khẳng định sự hấp dẫn với số lượng thí 

sinh dự thi được duy trì đông đảo và có xu hướng tăng dần. Điều đó khẳng định, sự 

phát triển ngày càng lớn mạnh của phong trào tin học ở các địa phương và tiềm năng 

to lớn của thanh thiếu nhi Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn 
 

 
 

 

Thường xuyên “vun gốc, tỉa cành” 
 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi 

công việc” và “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. 

Bác còn chỉ rõ: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng 

những cây cối quý báu”. Quán triệt tư tưởng của Người, trong mọi giai đoạn 

cách mạng, Đảng luôn quan tâm đến công tác cán bộ và xác định việc xây dựng 

đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định sự 

thành bại của cách mạng. 

 

 

1. Mỗi kỳ đại hội Đảng toàn quốc, công tác cán bộ luôn là một trong những vấn 

đề quan trọng được xem xét, bàn thảo kỹ lưỡng, về những thành tựu, hạn chế cũng 

như nguyên nhân của hạn chế, yếu kém. Đặc biệt, trên cơ sở tổng kết 10 năm đổi 

mới, BCH Trung ương Đảng khóa VIII đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 

18-6-1997 về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước phát huy 

quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt 

Nam trong sạch, vững mạnh”. 

Những năm gần đây, BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã 

ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận về công tác cán bộ. 

Trong đó phải kể đến Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp 

tục đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 

2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 26-NQ/TW (khóa XII) về “Tập trung 

II. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 

https://thanhnien.vn/cong-nghe-game/


xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và 

uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. 

Sau 23 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW, đội ngũ cán bộ các cấp đã có 

bước trưởng thành, phát triển nhiều mặt. Sự trưởng thành, phát triển của đội ngũ cán 

bộ nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói riêng đã góp phần quan 

trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước, 

giúp đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín lớn mạnh nhất từ trước đến 

nay. 

Để xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, Đảng đã tăng cường kiểm tra, giám 

sát, kiểm soát quyền lực, lấy phòng ngừa làm trọng, lấy xây là chính; kịp thời nhắc 

nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, thiếu gương mẫu trong cuộc sống với mục đích 

“trị bệnh cứu người”. Đảng kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên cố tình vi 

phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, đến sự phát triển của đất nước. Rõ nhất 

là từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ thuộc diện 

Trung ương quản lý; một số cán bộ đã bị xử lý hình sự… 

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc chuẩn bị đại hội đảng các 

cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng đã có bài viết “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác 

chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng” chỉ rõ yêu cầu, nội dung, phương pháp, 

cách thức tiến hành. Qua đó khẳng định mục tiêu là phải lựa chọn được những đồng 

chí thật sự tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực 

công tác; kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn. 

Đồng thời không để lọt vào BCH Trung ương khóa XIII những người có một trong 

6 nhóm khuyết điểm đã được chỉ ra. Đó là những người có biểu hiện cơ hội chính trị, 

tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ; thiếu chính 

kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; kê khai tài sản không trung 

thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải 

trình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, 

lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính… 

Để có được nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, đặc biệt từ khi 

có Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, nhiều văn bản của 

Đảng về công tác cán bộ được ban hành. Trong đó nổi bật là Quy chế đánh giá cán 

bộ, công chức (ban hành theo Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 8-2-2010 của Bộ 

Chính trị khóa X). Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá 

cán bộ, Bộ Chính trị (khóa XII) có Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4-8-2017 về khung 

tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý 



các cấp và Quy định số 90-QĐ/TW ngày 4-8-2017 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí 

đánh giá cán bộ thuộc diện BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Tiêu 

chuẩn cán bộ và khung tiêu chí đánh giá từng loại cán bộ được ban hành theo Quy 

định số 89-QĐ/TW, Quy định số 90-QĐ/TW đã thể hiện quyết tâm của Đảng trong 

đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đấu tranh không khoan nhượng với 

tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống, lợi ích nhóm trong một bộ phận cán bộ lãnh 

đạo, quản lý. Đây cũng là công cụ để Đảng kiểm soát quyền lực cán bộ, nhân dân 

giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng 

quyền lực được giao.   

Việc thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và 

nghị quyết các kỳ đại hội; nghị quyết, quy định của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đã đạt được những kết quả đáng ghi 

nhận. Đội ngũ cán bộ các cấp của Đảng không ngừng được kiện toàn, được đào tạo 

cơ bản và tương đối toàn diện về chính trị cũng như chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc 

biệt là đã xuất hiện nhiều cán bộ trẻ tài năng, là nguồn kế cận thế hệ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý cấp chiến lược trong tương lai với tư duy, tầm nhìn mới. 

2. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, công tác cán bộ của Đảng vẫn còn gặp 

nhiều khó khăn, thách thức. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, chưa phản ánh đúng 

thực chất. Đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh. Năng lực chưa đồng đều; nhiều 

cán bộ thiếu tính chuyên nghiệp. Trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các 

thế lực thù địch, những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường và những mặt trái 

của quá trình toàn cầu hóa, một bộ phận cán bộ của Đảng đã bị thoái hóa, biến chất, 

tình trạng ngại phấn đấu, rèn luyện đã xuất hiện trong số cán bộ trẻ. 

Điều đáng quan tâm là một số cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

đến mức tha hóa, biến chất, tham nhũng, vi phạm kỷ luật, pháp luật, bị khai trừ Đảng, 

bị xử lý hình sự những năm qua thật đau xót. Trong đó có những đảng viên 30-40 

tuổi đảng, cán bộ cấp Trung ương quản lý, phần đông cán bộ có chức vụ chính quyền 

và đều tham gia cấp ủy, hoặc đứng đầu cấp ủy. Nhiều người có học hàm giáo sư, phó 

giáo sư, là tiến sĩ, nhiều người có 2-3 bằng thạc sĩ, cử nhân và phần lớn cán bộ các 

cấp vi phạm kỷ luật và phạm tội nêu trên đều có trình độ lý luận chính trị cao cấp. 

Trong đó, vụ việc gần đây khi nhiều cán bộ bị bắt liên quan đến Công ty Việt Á hay 

các chuyến bay giải cứu công dân trong bối cảnh đại dịch đã gây nhiều bức xúc đối 

với dư luận… 

Điểm lại như thế để thấy rất rõ không chỉ có số lượng vụ án tham nhũng, mà 

hành vi tham nhũng và đối tượng tham nhũng ngày càng tinh vi, tập trung vào những 

người có chức quyền, học thức, đã từng có nhiều đóng góp cho đất nước trên cương 

vị công tác của bản thân. Điều này một lần nữa giong lên hồi chuông báo động về 



tình trạng tham nhũng, tiêu cực, cần phải kiên quyết, có biện pháp đủ mạnh để ngăn 

chặn. 

Câu chuyện về chống tham nhũng và quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 

việc xử lý những cán bộ thoái hóa, biến chất đến nay vẫn là bài học kinh nghiệm còn 

nguyên giá trị. Bác ví von độc đáo, một thân cây đã bị sâu đục những lỗ to, chảy hết 

nhựa, muốn cứu cái cây phải bắt giết hết những con sâu. Với loài sâu mọt đục khoét 

nhân dân cũng thế, nếu phải giết đi một con sâu mà cứu được cả rừng cây thì việc đó 

là cần thiết, hơn nữa còn là một việc làm nhân đạo. 

3. Với quyết tâm chính trị cao, vận dụng sáng tạo và hiệu quả tư tưởng của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ vào thực tiễn, Đảng đề ra nhiều biện pháp tiếp 

tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đại hội Đảng lần thứ XIII khẳng định: "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Đây là lần đầu tiên nội 

dung “xây dựng, chỉnh đốn Đảng về cán bộ” được cụ thể, nhắc đến với tư cách là nội 

dung thứ năm nằm trong mệnh đề về xây dựng Đảng, nhằm tiếp tục khẳng định và 

nhấn mạnh hơn nữa vị trí, vai trò của cán bộ và công tác cán bộ. Dành sự quan tâm 

đặc biệt để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, đồng thời tạo điều kiện 

để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, sở trường trong công tác, ngay đầu nhiệm 

kỳ XIII, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 về chủ 

trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Điều 

này một lần nữa khẳng định đây là vấn đề được Đảng rất quan tâm, qua đó giúp cán 

bộ, đảng viên tự tin hơn, dám bước qua những lối mòn, thách thức, có thêm những 

cơ hội để cống hiến cho đất nước, nhân dân. Đây chính là sự cụ thể hóa phương 

hướng của nhiệm kỳ Đại hội XIII là xây dựng, hoàn thiện chính sách phát hiện, thu 

hút, sử dụng nhân tài; có cơ chế bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, 

dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm. Mặt khác, nhằm khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, 

Kết luận 14-KL/TW nêu vấn đề “khi cán bộ thực hiện thí điểm mà kết quả không đạt 

hoặc chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì cấp có 

thẩm quyền phải kịp thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá 

công tâm để xem xét, xử lý phù hợp. Những định hướng này góp phần tạo niềm tin 

và động lực để cán bộ, đảng viên dám dấn thân cống hiến vì lợi ích chung. Việc xây 

dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, 

dám đột phá, dám chịu trách nhiệm là giải pháp căn cơ đối với công tác cán bộ, qua 

đó thúc đẩy sự phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương và rộng hơn là sự phát 

triển của cả đất nước. Đây chính là cơ chế tạo động lực cho sự đổi mới, bứt phá, khơi 

dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, của cán bộ. 



Cùng với sự khuyến khích đột phá, Bộ Chính trị ban hành Quy định 41-QĐ/TW 

ngày 3-11-2021 về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, mở đường cho sự tự sàng 

lọc cán bộ sát với thực tế hiện nay. Quy định nêu rõ kiên quyết, kịp thời xem xét cho 

miễn nhiệm, từ chức với cán bộ khi có đủ căn cứ. Việc ban hành Quy định số 41-

QĐ/TW là một bước hoàn thiện hơn công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng ta, để việc từ chức của những cán bộ lãnh đạo, 

quản lý yếu về năng lực trình độ dần trở thành nét "văn hóa" trong hoạt động của 

Đảng. 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 

thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong đó tiếp tục xác định cán bộ, công tác 

cán bộ là vấn đề then chốt của then chốt. Các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng 

cùng với việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tổ chức luân chuyển rèn luyện thực sự là 

“công việc gốc của Đảng” thường xuyên “vun gốc, tỉa cành” nhằm xây dựng được 

một đội ngũ cán bộ “có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng 

lực nổi bật, 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” để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam 

phồn vinh, hạnh phúc. 

Nguồn: xaydungdang.org.vn 

 

 

 

  Ngày 2/9: Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 

(2/9/1945-2/9/2022) 

  Ngày 6/9: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh (6/9/1902 - 6/9/2022) và 80 năm ngày 

mất của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1942 - 6/9/2022) 

  Ngày 12/9: Kỷ niệm 92 năm ngày Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 

(12/9/1930-12/9/2022) 

  Ngày 20/9: Kỷ niệm 45 năm ngày Việt Nam trở thành thành viên Liên hợp 

quốc (20/9/1977-20/9/2022) 

  Ngày 23/9: Ngày Nam bộ kháng chiến, chiến tranh Việt Nam (23/9/1945-

23/9/2022) 
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* TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ NGÀY KỶ NIỆM TRONG THÁNG 9 

 1. Tinh thần Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt 

Cách đây 77 năm, vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, 

Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn 

Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt 

Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và 

độc lập”, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân 

đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 Sự kiện vô cùng quan trọng này là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước 

và giữ nước của dân tộc ta, mở ra thời kỳ lịch sử mới đối với dân tộc Việt Nam. Cách 

mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời là thắng lợi vĩ 

đại của Nhân dân ta, đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phát 

xít hơn 80 năm, chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam, giành chính 

quyền về tay nhân dân. Nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một 

nước độc lập, tự do. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, 

làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình. Từ đây, đất nước Việt Nam, dân tộc 

Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Cách mạng Tháng Tám là sự kiện có tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc; là 

nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc 

lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

 



 77 năm qua, thực hiện lời thề thiêng liêng tại Lễ Tuyên ngôn độc lập, toàn thể 

dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để đấu 

tranh giữ vững quyền tự do và độc lập; Nhân dân ta đã đổ biết bao công sức, trí tuệ, 

hy sinh biết bao xương máu để giữ vững thành quả và thực hiện các mục tiêu cao cả 

của Cách mạng Tháng Tám: độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân. 

Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta đã đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù 

địch, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ; bằng đường lối, chủ trương đúng đắn, 

sáng tạo, Đảng ta đã xây dựng, củng cố chính quyền, xây dựng và phát triển cơ sở 

kinh tế, chính trị, xã hội, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần để bảo đảm tiến hành 

cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ giành thắng lợi, mà đỉnh cao là Chiến dịch 

Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tiếp đó, 

nhân dân ta lại phải tiến hành các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây 

Nam và biên giới phía Bắc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. 

 Qua hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh 

đạo, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong xây 

dựng và phát triển đất nước. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã ra khỏi 

khủng hoảng kinh tế - xã hội, vượt qua ngưỡng nước nghèo, kém phát triển, vươn 

lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình thấp; đời sống nhân dân 

được cải thiện đáng kể; chính trị - xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền, thống nhất, 

toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày được mở rộng; uy tín, vị 

thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp 

của quốc gia đã tăng lên đáng kể, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục phát 

triển với những triển vọng tốt đẹp, Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “ Đất nước ta 

chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế quốc tế như ngày hôm nay”. Đây là niềm 

vinh dự, phấn khởi và rất tự hào của Nhân dân ta. Thắng lợi vĩ đại và những thành 

tựu to lớn của Nhân dân ta trong 77 năm qua được nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế 

cảm phục, đánh giá cao, trở thành hành trang quý báu của dân tộc ta trong công cuộc 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

 Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay trong 

không khí phấn khởi và đầy tự hào về thành tựu của đất nước, đây là động lực để 

toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn 

đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tận tâm tận lực, nâng cao ý chí, giữ vững 

thành quả cách mạng, tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng Tháng 

Tám và Lời thề Độc lập khắc sâu trong tim mỗi người Việt Nam; thực hiện thắng lợi 

hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ vững chắc độc lập, 

chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ 

Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa 

bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế; 



đem lại cuộc sống thực sự tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Nhận thức sâu sắc 

về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử trọng đại và những bài học thắng lợi của Cách mạng 

Tháng Tám, chúng ta càng tự hào về những thành tựu to lớn, những chiến công oanh 

liệt của Nhân dân ta trong suốt 77 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch 

Hồ Chí Minh vĩ đại, tự hào về đất nước và dân tộc Việt Nam anh hùng, càng tăng 

thêm nghị lực, niềm tin để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách 

mạng mới./. 

Nguồn: quangnam.dcs.vn 

 

2. Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - Người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo 

tài năng 

 

  

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị nô lệ, cuộc sống của nhân dân 

vô cùng cực khổ bởi ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến, thực dân. 

Chứng kiến những cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh yêu nước của đồng bào 

ta bị kẻ thù đàn áp đẫm máu, Lê Hồng Phong sớm nuôi trong mình tư tưởng yêu 

nước và ý chí làm cách mạng cứu nước, cứu dân. Sau khi học hết bậc Sơ học yếu 

lược, do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, không thể tiếp tục đi học, Lê Hồng 

Phong rời quê ra thành phố Vinh, làm công nhân tại nhà máy Diêm Bến Thuỷ. Trong 

thân phận người làm thuê và được tận mắt chứng kiến cuộc sống lầm than của những 

người lao động, Lê Hồng Phong đã vận động công nhân đứng lên đấu tranh. Sau sự 

kiện này, Lê Hồng Phong bị đuổi việc. Từ đây, đồng chí bôn ba tìm đường cứu nước, 

cứu dân ở Thái Lan, Trung Quốc, Liên Xô. Đồng chí tham gia tổ chức Tâm Tâm xã 

(một tổ chức cách mạng do Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn thành lập) và hăng hái 

tham gia hoạt động, phát triển Tâm Tâm Xã thành một tổ chức hạt nhân cách mạng.   

 

         Ở nước ngoài, đồng chí Lê Hồng Phong đã được dự lớp chính trị do Nguyễn 

Ái Quốc phụ trách, trở thành một trong những cán bộ đầu tiên của cách mạng Việt 

Nam được trang bị lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Bên cạnh đó, đồng chí còn 

Người lãnh đạo kiên định và tài năng của 

Đảng 

Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy 

Doãn, sinh năm 1902 trong một gia đình nông 

dân ở làng Đông Thôn, tổng Thông Lạng (nay 

là xã Hưng Thông), huyện Hưng Nguyên, tỉnh 

Nghệ An), một vùng đất giàu truyền thống văn 

hiến và cách mạng, quê hương của nhiều văn 

thân, sỹ phu yêu nước nổi tiếng...  

 

 



tìm cách gây dựng lại hệ thống tổ chức của Đảng; mở lớp huấn luyện, đào tạo cán 

bộ, gây dựng cơ sở cách mạng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh biên 

giới phía Bắc. 

  Ở trong nước, cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) thất bại, địch khủng 

bố dã man, đẩy phong trào cách mạng Việt Nam vào giai đoạn vô cùng khó khăn. 

Hàng ngàn cán bộ, đảng viên và chiến sĩ yêu nước bị bắn giết hoặc bị tù đầy. Các cơ 

sở đảng từ Trung ương đến địa phương bị tan vỡ. Nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt 

của Đảng đã bị bắt hoặc bị sát hại. Trong bối cảnh đó, cuối năm 1931, đồng chí Lê 

Hồng Phong nhận chỉ thị của Quốc tế Cộng sản trở về nước chỉ đạo việc tổ chức khôi 

phục và phát triển các cơ sở đảng, tiếp tục đưa phong trào cách mạng tiến lên. Để 

giải quyết vấn đề thiếu cán bộ, việc đầu tiên Lê Hồng Phong làm là mở lớp đào tạo 

cán bộ như lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã làm trước đây. Lê Hồng Phong quyết định 

chuyển về Long Châu (một thị trấn nhỏ sát biên giới Việt - Trung) và liên tục mở các 

lớp huấn luyện cho cán bộ từ trong nước sang học tập. Sau khi đào tạo, ngay lập tức, 

họ được đưa về nước hoạt động, nhờ thế mà các tổ chức đảng trong nước được khôi 

phục, nhất là các đảng bộ của các tỉnh biên giới như Cao Bằng, Lạng Sơn và các 

đảng bộ của các thành phố lớn như Hải Phòng, Hà Nội…   

Đối với tổ chức Đảng Cộng sản Đông Dương của Việt Kiều tại Xiêm và Lào, tình 

hình có những vấn đề phức tạp. Nhân danh phái viên của Quốc tế Cộng sản uỷ nhiệm, 

đồng chí Lê Hồng Phong cải tổ lại cơ cấu tổ chức của Đảng ở những nơi này. Đồng 

chí cho rằng tổ chức đảng ở Xiêm (trong đó có cả các đảng viên người Hoa), tự đứng 

ra lập Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (gồm 5 người) là một sáng kiến nhưng 

không đúng tổ chức của Đảng. Thay mặt Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong 

chỉ đạo cải tổ lại thành các đảng bộ của Việt kiều trực thuộc Trung ương sẽ được 

thành lập lại nay mai.   Khoảng thời gian cuối năm 1932, đồng chí Lê Hồng Phong 

còn chỉ đạo thành lập một ban lãnh đạo lâm thời của Đảng. Ban lãnh đạo thống nhất 

chủ trương tuyên truyền, học tập và hành động theo nội dung của bản kế hoạch: 

“Chương trình hành động của Đảng” do Lê Hồng Phong tham gia soạn thảo đã được 

Quốc tế Cộng sản thông qua. Đây là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi trong 

lúc cách mạng Việt Nam bị khủng bố trắng, giữa lúc Đảng đang gặp thoái trào, những 

tư tưởng dao động, cơ hội đang thừa cơ trỗi dậy. Chương trình hành động của Đảng 

như một luồng gió mới tiếp sức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng giữ được niềm 

tin vững chắc và tiền đồ cách mạng, đẩy lùi tư tưởng cầu an, hoang mang giao động, 

tạo điều kiện cho việc khôi phục nhanh chóng hệ thống tổ chức của Đảng và phong 

trào cách mạng của quần chúng.  

Như vậy, cho đến cuối năm 1933, bằng năng lực, trí tuệ và quyết tâm phi 

thường, Lê Hồng Phong đã bước đầu hoàn thành trọng trách mà Quốc tế Cộng sản 

giao cho, xây dựng lại hệ thống tổ chức của Đảng trong cả nước, khôi phục các cơ 

sở cách mạng và khơi dậy niềm tin của quần chúng với Đảng, với cách mạng. Dưới 

sự lãnh đạo của đồng chí Lê Hồng Phong, các tổ chức đảng trong nước dần dần hoạt 

động trở lại và ngày càng lớn mạnh, phong trào cách mạng hồi sinh.   



Tháng 3-1934, Ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài (còn gọi là Ban Chỉ huy ở 

ngoài) được chính thức thành lập tại Ma Cao (Trung Quốc). Ban chỉ huy ở ngoài có 

chức năng như Ban Chấp hành Trung ương lâm thời do đồng chí Lê Hồng Phong 

làm Bí thư. Ban lãnh đạo của Đảng đã quyết định triệu tập Hội nghị cán bộ trong 

nước tới họp ở Ma Cao (Trung Quốc), để nhận định tình hình, đề ra chủ trương mới 

nhằm củng cố Đảng. Đầu năm 1935, Lê Hồng Phong dẫn đầu đoàn đại biểu của Đảng 

đi Mát-xcơ-va dự Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản. Cũng tại Đại hội này, Đảng 

ta được công nhận là chi bộ chính thức của Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng 

Phong (với bí danh Hải An), được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng 

sản. Khi đó, Đại hội Toàn quốc lần thứ I của Đảng đã thành công, đồng chí Lê Hồng 

Phong (được bầu vắng mặt) làm Tổng Bí thư của Đảng.   

Cùng với việc khôi phục hệ thống cơ sở, tổ chức đảng trong nước, vấn đề khôi 

phục bộ chỉ huy, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng ở nước ngoài cũng được đồng 

chí Lê Hồng Phong hết sức chú trọng. Đồng chí Lê Hồng Phong quyết định thành 

lập Ban Lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài (còn gọi là Ban chỉ huy ở ngoài). Tháng 

3-1934, dưới sự chủ trì của Lê Hồng Phong, hội nghị thành lập Ban chỉ huy ở ngoài 

của Đảng được tiến hành. Đặc biệt hội nghị bàn bạc và thông qua các bản điều lệ của 

công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Nông hội đỏ… Sau một thời gian ngắn nhận 

nhiệm vụ trở về nước, mặc dù mạng lưới mật thám lùng sục gắt gao, đồng chí Lê 

Hồng Phong vẫn kiên định mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng, tìm bắt liên lạc được với 

cơ sở đảng trong nước, từ đó móc nối, khôi phục tổ chức, đào tạo cán bộ, bổ sung 

cho đội ngũ cán bộ đã bị bắt, bị giết trong thời kỳ khủng bố trắng, dần dần khôi phục 

lại hệ thống cơ sở đảng trong toàn quốc. Các tổ chức đảng ở nước ngoài như Đảng 

bộ Việt kiều ở Xiêm, Lào cũng được chỉnh đốn, củng cố, góp phần đưa phong trào 

cách mạng phát triển lên một bước mới. 

 Với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng 

Phong cùng với Trung ương Đảng đã triệu tập và chủ trì Hội nghị toàn quốc của 

Đảng (tháng 7-1936) tại Thượng Hải. Hội nghị đã quyết định chuyển hướng mục tiêu 

và nhiệm vụ trước mắt của cách mạng, xác định rõ mục tiêu trực tiếp là đấu tranh 

chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh đế quốc, đòi dân 

chủ, dân sinh và hoà bình. Kẻ thù chủ yếu trước mắt của nhân dân Đông Dương là 

bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay sai. Theo đề nghị của Lê Hồng Phong, Hội nghị 

quyết định thành lập Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương, đặt tiền đề cơ sở cho 

cao trào đấu tranh dân chủ diễn ra trong cả nước thời gian sau đó.   Việc thành lập 

Ban Chỉ huy ở ngoài (vai trò như Ban Chấp hành Trung ương lâm thời) đã có tác 

động hết sức to lớn đối với phong trào cách mạng trong nước, trước hết là duy trì 

niềm tin của quần chúng đối với Đảng, đồng thời khẳng định sức sống mãnh liệt và 

vị trí lãnh đạo của Đảng, không một thế lực nào có thể dập tắt được. Với sự hoạt 

động tích cực của Ban Chỉ huy ở ngoài, trong đó phải kẻ đến những cống hiến to lớn, 

hoạt động không mệt mỏi của đồng chí Lê Hồng Phong đã góp phần quan trọng đưa 

Đảng ta trở lại vai trò lãnh đạo cách mạng, hệ thống tổ chức của Đảng từ cơ sở tới 



Trung ương đã dần dần được khôi phục tạo tiền đề quan trọng cho các bước phát 

triển của cao trào cách mạng cả nước ở giai đoạn sau. 

Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Là thế hệ cán bộ đầu tiên được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp tuyển chọn, 

huấn luyện và đào tạo, Lê Hồng Phong đã được nghe những bài giảng đầu tiên về 

lịch sử, phong trào cách mạng quốc tế và cách mạng giải phóng dân tộc, về những 

nguyên lý của Chủ nghĩa Mác - Lênin… Những bài học đó đã dẫn dắt và nâng tầm 

nhận thức của Lê Hồng Phong, từ một thanh niên giàu lòng yêu nước, dám xả thân 

vì sự cứu nước, cứu dân, trở thành người công sản và là một học trò xuất sắc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ khi được dự khoá huấn luyện chính trị ở Quảng Châu 

(1925), đồng chí Lê Hồng Phong đã bộc lộ tư chất, tài năng của người cán bộ cách 

mạng và được Nguyễn Ái Quốc phát hiện. Chính vì thế, Người đã gửi đồng chí vào 

những cơ sở đào tạo cán bộ cao cấp của chính phủ Trung Hoa và trường đào tạo lãnh 

tụ của Quốc tế Cộng sản ở Liên Xô. 

Trong suốt thời gian đồng chí Lê Hồng Phong đi đào tạo ở Liên Xô, lãnh tụ 

Nguyễn Ái Quốc vẫn thường xuyên liên lạc thông qua đường dây của Quốc tế Cộng 

sản. Điều đó thể hiện sự theo dõi, quan tâm đặc biệt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối 

với Lê Hồng Phong. Không phụ lòng của người thầy dẫn dắt - lãnh tụ Nguyễn Ái 

Quốc, đồng chí Lê Hồng Phong đã từng bước trưởng thành cả về nhận thức, lý luận 

và năng lực lãnh đạo. 

  Với những đóng góp to lớn đối với việc khôi phục và phát triển phong trào cách 

mạng Việt Nam trong những năm 1932-1935, đồng chí được mời tham dự Đại hội 

VII Quốc tế Cộng sản và được bầu làm uỷ viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản; 

được Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương bầu làm Tổng Bí thư của 

Đảng.   

 

        Trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương 1936-1939, với vai trò Uỷ viên 

thường vụ Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Lê Hồng Phong đã có rất nhiều 

đóng góp vào việc hình thành chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần đưa cách 

mạng Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới. Đồng chí Lê Hồng Phong đã thể 

hiện một tấm gương sáng ngời của người cộng sản: Sống vì Đảng, chết không rời 

Đảng, trọn đời hy sinh, phấn đấu vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phục của nhân 

dân. Đồng chí xứng đáng là một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh. 

   Người cộng sản kiên cường 

Ngày 22-6-1939, đồng chí Lê Hồng Phong bị thực dân Pháp bắt tại Sài Gòn. 

Biết đồng chí là một cán bộ cáo cấp của Đảng, bọn mật thám dùng mọi thủ đoạn tra 

tấn dã man; dụ dỗ, lừa phỉnh, nhưng chúng không thể lay chuyển được tinh thần và 

ý chí của người cộng sản kiên cường. Không đủ chứng cớ để buộc tội, toà án của đế 



quốc Pháp đành kết án đồng chí 6 tháng tù giam và 3 năm quản thúc ở Nghệ An. 

Mặc dầu bị quản thúc, theo dõi chặt chẽ, đồng chí vẫn dành thời gian viết báo, bí mật 

gửi cho các tờ báo của Đảng như tờ Dân chúng, Đông Phương tạp chí… thể hiện tinh 

thần chiến đấu ngoan cường của người cách mạng kiên trung.  

 Thực dân Pháp rất sợ người lãnh tụ cộng sản mà chúng gọi là “tên phiến loạn 

nguy hiểm” nên khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, dù đang trong thời gian quản 

thúc tại quê, nhưng mật thám Nam Kỳ vẫn ra Nghệ An bắt Lê Hồng Phong và áp giải 

vào giam giữ tại Sài Gòn. Gần một năm trời bị tra tấn, hành hạ, kẻ địch tìm mọi cách 

để khép đồng chí vào tội tử hình nhưng không đủ chứng cứ. Chúng dở đủ mọi thủ 

đoạn, kể cả dùng đòn tâm lý hòng lung lạc tinh thần của đồng chí. Biết đồng chí Lê 

Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai là vợ chồng, có con nhỏ Hồng Minh mới 

được mấy tháng, chúng đưa Nguyễn Thị Minh Khai đến gặp Lê Hồng Phong, hy 

vọng hai người sẽ nhận nhau, qua đó chúng có cớ khép tội đồng chí dính líu tới “âm 

mưu lật đổ chính phủ Nam Kỳ”. Dù lâu ngày không được gặp nhau, nay gặp lại trong 

cảnh tù đày, sống chết chia ly, không biết thế nào, lòng đầy thương cảm, nhưng đồng 

chí vẫn kìm nén tình cảm riêng, kiên quyết phủ nhận mọi chứng cứ của kẻ thù đưa 

ra làm thất bại âm mưu của chúng. Mặc dù vậy, thực dân Pháp vẫn buộc tội đồng chí 

phải “chịu trách nhiệm tinh thần” cho cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, kết án 5 năm tù giam 

và 10 năm quản thúc đày ra Côn Đảo.  

Trong những ngày bị biệt giam trong hầm đá, hoặc trong Banh II, nơi giam giữ 

tù cộng sản, kẻ thù luôn tìm cách đánh, hành hạ, tra tấn, đánh đập dã man đồng chí 

Lê Hồng Phong, làm nhụt tinh thần, ý chí của người lãnh đạo công sản. Có lần đồng 

chí vừa bưng bát cơm lên ăn, thì bọn cai ngục xông vào đánh túi bụi. Bát cơm của 

đồng chí bị nhuộm đỏ do máu chảy ra từ đầu, từ mặt rớt vào, nhưng đồng chí vẫn 

thản nhiên, tiếp tục ngồi ăn “bát cơm chan máu”, với quyết tâm phải sống để “còn 

sống còn chiến đấu”. Những trận đòn thù tàn ác, dã man, liên tục đã làm Lê Hồng 

Phong dần dần kiệt sức, đồng chí đã vĩnh biệt anh em, đồng chí vào trưa ngày 6-9-

1942.   

       Đồng chí Lê Hồng Phong hy sinh khi mới 40 tuổi đời, trong đó có hơn 20 năm 

liên tục hoạt động, cống hiến cho Đảng, cho cách mạng. Trước lúc đi xa, đồng chí 

Lê Hồng Phong còn căn dặn: “Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, tới giờ phút cuối 

cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin thắng lợi vẻ vang của cách mạng”. Đó là lời 

chào của người cộng sản bất tử Lê Hồng Phong với anh em, đồng chí trước khi về 

cõi vĩnh hằng. Cho đến giờ phút cuối cùng, đồng chí vẫn tỏ rõ khí phách hiên ngang, 

ý chí kiên cường, bất khuất. Đồng chí là người chiến sỹ cộng sản tiêu biểu cho chủ 

nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. 

Ngày nay, tên của đồng chí Lê Hồng Phong được đặt cho nhiều đường phố trên 

cả nước. Nhiều ngôi trường có thành tích học tập tốt mang tên Lê Hồng Phong như 

trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tại TP. Hồ Chí Minh, Trường THPT chuyên 

Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định... Hình ảnh, tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí mãi 



mãi được khắc ghi trong trái tim, tâm hồn của các thế hệ người Việt Nam hôm nay 

và mai sau. 

Nguồn: tapchidangcongsan 

3. Tầm vóc và ý nghĩa quốc tế của Xô Viết Nghệ Tĩnh 

Xô Viết Nghệ Tĩnh là điểm nhấn điển hình nhất, là đỉnh cao của phong trào 

cách mạng trong cả nước 1930 - 1931. Chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh là kết quả 

của cuộc đấu tranh giai cấp rung trời chuyển đất của liên minh công nông và Nhân 

dân lao động dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa mới ra 

đời. Kỷ niệm 92 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 2022), ngoài ôn lại ý nghĩa 

lịch sử trọng đại của sự kiện này nói chung, xin nói thêm về ý nghĩa quốc tế của Xô 

Viết Nghệ Tĩnh.  

Có thể khẳng định, ngay cả trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức ra 

đời, Đông Dương Cộng sản Đảng tổ chức và lãnh đạo thành công lễ kỷ niệm 12 năm 

ngày Cách mạng tháng Mười Nga thành công (7/11/1917 - 7/11/1929) ở Nghệ An. 

Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm đó, Xứ ủy Trung kỳ cũng đã kịp thành lập các cơ quan 

ấn loát, cho in rất nhiều truyền đơn và áp phích, trong đó có: “Lập chính phủ Xô Viết 

công - nông - binh Đông Dương”, “Thực hiện công - nông chuyên chính, giao nhà 

máy cho thợ thuyền, giao ruộng đất cho dân cày”... Cũng nhân lễ kỷ niệm đó, Xứ ủy 

Trung Kỳ đã phân phát với số lượng lớn số báo ra ngày 1/11/1929 của tờ báo “Búa 

liềm” (cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản Đảng) với nội dung là tuyên 

truyền về Cách mạng tháng Mười Nga và kêu gọi quần chúng khắp nơi noi gương 

Liên bang CHXHCN Xô viết. 

 
Đội tự vệ đỏ ở Hòa Quân - Đông Sớ trong cao trào Xô vVết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931). 

 Ảnh tư liệu 
  

Tiếp đó, thực hiện chủ trương hướng tới kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 

1/5/1930 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên ở nước ta, ngay từ 

giữa tháng 4/1930, Xứ ủy Trung Kỳ và Đảng bộ Nghệ An đã tích cực triển khai công 

tác chuẩn bị và quyết định lấy ngày Quốc tế Lao động làm ngày phát động phong 

trào đấu tranh của nhân dân trong toàn tỉnh. Trong cuộc biểu tình với quy mô lớn tại 

Vinh - Bến Thủy sáng ngày 1/5/1930, công nhân và nông dân nội, ngoại thành thành 
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phố Vinh - Bến Thủy dương cao cờ đỏ búa liềm và biểu ngữ, hàng ngũ chỉnh tề, hô 

vang khẩu hiệu: “Đánh đổ đế quốc Pháp và Nam triều phong kiến chế độ”, “Ủng hộ 

Xô Nga”… và hát vang bài “Quốc tế ca”. 

Rõ ràng, trước khi ra đời Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhiều người cách mạng và dân 

chúng Nghệ An đã biết và hướng về Cách mạng tháng Mười, về nước Nga Xô viết 

và Liên Xô. Có thể thấy, sự xuất hiện của chính quyền Xô Viết ở Nghệ An không 

phải là một sự ngẫu nhiên. Từ sau năm 1917, trong cao trào cách mạng dưới ảnh 

hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, trên thế giới đã bắt đầu xuất hiện hình thức 

chính quyền Xô Viết (hoặc là mang những tính chất giống với Xô Viết ở Nga) tại 

một số nước châu Âu (ở Đức, 1918 - 1923; ở Hunggari, 1919) và Trung Quốc (1927-

1934). Công xã Paris và Xô viết ở Nga, Đức, Hunggari là những chính quyền chuyên 

chính vô sản xuất hiện trong phong trào cách mạng vô sản ở các nước đế quốc tư 

bản, đồng thời nó ra đời sau khi nhân dân tiến hành khởi nghĩa vũ trang thành công 

ở các thành, thị. Ở Trung Quốc, một nước phong kiến nửa thuộc địa, đất rộng người 

đông, lại bị nhiều đế quốc xâu xé, các thế lực quân phiệt hỗn chiến liên miên, nên 

chính quyền Xô Viết có điều kiện thành lập ở nhiều tỉnh. 

Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh. 

 

Trong khi đó, chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh ra đời gắn với hoàn cảnh lịch sử 

của cách mạng Việt Nam và do vậy cũng mang những đặc điểm riêng và có đóng 

góp của mình vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Đây là chính quyền Xô viết nông 

dân ra đời ở một nước thuộc địa với nền kinh tế lạc hậu, ngay khi Đảng cộng sản vừa 

ra đời; là mô hình nhà nước công - nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. 
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Có thể nói, đây là bằng chứng sinh động của sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa 

Mác - Lênin vào hoàn cảnh cách mạng Việt Nam. Khi cuộc đấu tranh của nhân dân 

nổ ra mạnh mẽ, bộ máy chính quyền thực dân, phong kiến ở làng xã bị tê liệt, thì đòi 

hỏi phải có một tổ chức đứng ra quản lý trật tự nông thôn. Trước yêu cầu cấp bách 

đó, các “xã bộ nông”, từ chức năng một đoàn thể của nông dân, đã nhanh chóng 

chuyển sang làm chức năng chính quyền cách mạng của dân, chịu trách nhiệm sắp 

xếp tổ chức và phụ trách các công việc trong thôn xã: Sử dụng đội tự vệ Đỏ để chống 

địch khủng bố, trấn áp bọn cường hào và giữ gìn trật tự nông thôn; lãnh đạo chia lại 

ruộng đất công, xóa bỏ các thứ thuế vô lý do đế quốc phong kiến đặt ra; tổ chức cho 

nhân dân học chữ Quốc ngữ; tổ chức việc tuyên truyền, cổ động và lãnh đạo các đoàn 

thể... Thông qua hoạt động của “xã bộ nông”, “thôn bộ nông”, có thể khẳng định: 

Chính quyền Xô viết ở Nghệ An thực hiện hai chức năng chủ yếu là xây dựng và trấn 

áp. Nó mang vừa mang tính chất là một công cụ chuyên chính của nhân dân (chủ yếu 

là của nông dân) để chống lại thực dân phong kiến, vừa mang tính chất là một chính 

quyền trực tiếp điều hành mọi hoạt động của làng xã. 

Hình thức tổ chức và quy mô hoạt động của chính quyền Xô Viết ở Nghệ An 

rất đa dạng. Hầu hết các Xô Viết đều được tổ chức dưới hình thức Ban Chấp hành 

Nông hội đỏ nắm chính quyền dưới sự lãnh đạo của chi bộ cộng sản. Ngoài ra, trong 

giai đoạn đầu của cao trào cách mạng, khi chưa có các điều kiện thuận lợi, ở một số 

địa phương chi bộ Đảng tranh thủ, sử dụng các hào lý làm việc, phục vụ cho cách 

mạng. Nghĩa là, vẫn để cho hào lý nắm quyền điều hành làng xã bình thường nhưng 

chịu sự chỉ đạo, kiểm soát của các chi bộ Đảng. Tuy hình thức bên ngoài vẫn là của 

chế độ cũ song thực chất và nội dung hoạt động bên trong đã thuộc về chính quyền 

nhân dân. Một khi phong trào đấu tranh của dân chúng làm cho bộ máy cai trị của 

địch tan rã hoàn toàn thì chi bộ Đảng lãnh đạo nhân dân đứng ra nắm chính 

quyền. Như vậy, tùy theo so sánh lực lượng giữa ta và địch, có nơi Xô viết hình thành 

sớm, có nơi hình thành muộn. Cũng có những nơi do địch khủng bố tàn bạo làm cho 

phong trào đấu tranh tạm lắng xuống thì chi bộ Đảng lại chỉ đạo đưa người của mình 

ra làm lý trưởng để đảm bảo bí mật, tránh được sự tàn sát, khủng bố của kẻ thù, đồng 

thời tạo điều kiện cho chính quyền cách mạng hoạt động có hiệu quả. Đây là kiểu Xô 

Viết mang tính sáng tạo độc đáo của nhân dân Nghệ An dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Một điều khác biệt của chính quyền Xô Viết Nghệ An so với các nơi khác trên 

thế giới là nó được hình thành ra ở cấp xã, chứ không phải ở cấp huyện, và thời gian 

ra đời, tồn tại của các Xô viết cũng không giống nhau. Chính quyền Xô viết ở Nghệ 

An được hình thành theo tác động dây chuyền từ làng này sang làng khác, tùy theo 

đặc điểm của phong trào đấu tranh ở từng vùng. Ngoài ra, thời gian tồn tại của các 

chính quyền Xô viết nói chung là khoảng 9 tháng, nhưng ở các làng xã cũng mỗi nơi 

một khác, có nơi do địch khủng bố mạnh nên ra đời chưa bao lâu thì đã tan rã, nhưng 

cũng có nhiều nơi khi địch khủng bố gắt gao thì tạm thời lắng xuống sau đó phục hồi 

trở lại.  



Như vậy, chính quyền cách mạng ở Nghệ Tĩnh trong những năm 1930 - 1931 

được gọi là “Xô Viết”, với ý nghĩa là Đảng bộ và nhân dân lao động Nghệ An đã lập 

được chính quyền cách mạng đúng với tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lênin. Không 

những bản thân tên gọi đó cũng làm nổi bật ý nghĩa quốc tế của Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

mà chính Xô Viết Nghệ Tĩnh đã thực sự cho thấy đóng góp trên phương diện vĩ mô 

của mình. 

Sau khi nhận được thông báo của Trung ương Đảng về phong trào Xô Viết ở 

Nghệ An, Nguyễn Ái Quốc một mặt ca ngợi và biểu dương tinh thần đấu tranh kiên 

cường của quần chúng công nông Nghệ An, mặt khác góp ý với Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng trong công tác chỉ đạo phong trào cách mạng ở Nghệ An. Theo 

Người, nhiệm vụ cần thiết trước mắt mà các cơ sở Đảng ở Nghệ An phải chú trọng 

thực hiện là: “Tập hợp, tổ chức, vận động nông dân đấu tranh giành những quyền lợi 

hàng ngày, chứ không phải để tiến hành một cuộc khởi nghĩa địa phương”. [“Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam, tập I”, Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1981, tr.149.]. Ngày 

29/9/1930, Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư cho Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, trong 

đó trình bày cụ thể tình hình đấu tranh cách mạng của công nông Nghệ Tĩnh, đồng 

thời yêu cầu Quốc tế Cộng sản có ý kiến chỉ đạo đối với phong trào. Tiếp đó, trong 

bức thư gửi Quốc tế Nông dân (5/11/1930), Người báo cáo về các cuộc đấu tranh của 

quần chúng nhân dân, việc thành lập chính quyền Xô Viết ở Nghệ An, lên án cuộc 

khủng bố đàn áp dã man của đế quốc Pháp và đề nghị tổ chức này giúp đỡ gấp cho 

các nạn nhân bị khủng bố…” [Văn kiện Đảng toàn tập, tập II (1930), Nxb. Chính trị 

Quốc gia, 1998, tr.224]. Ngày 19/2/1931, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục gửi báo cáo cho 

Quốc tế Cộng sản dưới tiêu đề “Nghệ Tĩnh Đỏ”. Trong bản báo cáo lần này, sau khi 

đã trình bày chi tiết tình hình đấu tranh chung của công nhân và nông dân Nghệ An, 

Người đã khẳng định: “Bom đạn, súng máy đốt nhà, đồn binh…, tuyên truyền của 

chính phủ, báo chí... đều bất lực, không dập tắt nổi phong trào cách mạng của Nghệ 

Tĩnh” [Văn kiện Đảng toàn tập, tập III (1931), Nxb. Chính trị Quốc gia, 1998, 

tr.53]. Trong khi đó, Quốc tế Cộng sản đã nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao 

phong trào. Báo Vô sản Pháp số ra tháng 10/1931 đã đánh giá: “Cuộc vận động này 

là một bước lớn trong cuộc phản đế và điền thổ, có ảnh hưởng to lớn trong lịch sử 

giải phóng Đông Dương”. 



 
 

Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930 - 1931. 

 

Như vậy, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh không chỉ là cuộc tập dượt lãnh đạo 

cách mạng đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam từ khi ra đời, là đỉnh cao của phong 

trào cách mạng trong những năm 1930-1931 mà ý nghĩa của nó đã vươn tầm quốc 

tế, mang ý nghĩa thời đại sâu sắc. Tuy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và còn sơ khai 

nhưng phong trào đã để lại những dấu ấn tốt đẹp về một Nhà nước công - nông đầu 

tiên, chưa có trong tiền lệ lịch sử, đáp ứng khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của 

người dân mất nước, nô lệ. Xô Viết Nghệ Tĩnh không chỉ được ghi dấu mãi mãi trong 

lịch sử đấu tranh cách mạng Việt Nam, mà còn là sự kiện mang ý nghĩa quốc tế, minh 

chứng cho nhận định: Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới; 

những nhà cách mạng tiền bối ở Nghệ Tĩnh nói riêng, Việt Nam nói chung đã có 

nhiều đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp phát triển chung của lịch sử nhân loại tiến 

bộ... 

PGS.TS. Nguyễn Công Khanh 
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Bí thư Đoàn xã Đại Hồng với ước mơ đưa nông sản quê hương đi 

xa 

Từ chút vốn ít ỏi tích cóp được cộng với khoản vay mượn từ gia đình, bạn bè, 

anh Huỳnh Tấn Nguyên (34 tuổi) - Bí thư Đoàn xã Đại Hồng (Đại Lộc) khởi nghiệp 

với các dòng bột ngũ cốc dinh dưỡng và trà ngũ cốc thảo mộc. Anh Nguyên đang ấp 

ủ giấc mơ đưa nông sản của quê hương đi khắp mọi miền. 

 

Khởi nghiệp từ bột 

Là một thủ lĩnh thanh niên, anh Huỳnh Tấn Nguyên nhận thấy cần phải dấn thân, đi 

tiên phong trong phong trào khởi nghiệp. Qua nghiên cứu các mô hình trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và tham quan thực tế nhiều nơi, anh lựa chọn hướng 

khởi nghiệp từ những loại đậu được trồng tại địa phương và một số loại hạt giàu dinh 

dưỡng được nhập từ các công ty uy tín. 

  

 

Anh Huỳnh Tấn Nguyên tại Lễ trao giải thưởng Lương Định Của năm 2021 

  

IV. THANH NIÊN QUẢNG NAM THỜI KỲ MỚI 



Cơ sở của anh Nguyên hiện liên kết tiêu thụ nông sản cho hơn 20 hộ thanh niên và 

tạo việc làm ổn định cho 15 thanh niên địa phương. Năm 2021, anh Nguyên đăng ký 

tham gia cuộc thi “Dự án, ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam” năm 2021 

và đạt giải khuyến khích. 

Năm 2022 này, anh Nguyên đang hướng tới xây dựng thêm một sản phẩm OCOP 

cấp tỉnh là trà ngũ cốc thảo mộc. Trà túi lọc ngũ cốc thảo mộc có nhiều vị như: chè 

dây, hoa nhài, cỏ ngọt, các loại đậu (7 loại), với 70% nguyên liệu bản địa, còn lại 

nhập từ Đông Giang. 

Anh đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất rộng 124m2 kết hợp gian trưng bày sản 

phẩm. Để có đủ nguyên liệu an toàn phục vụ sản xuất, anh liên kết với một số hộ dân 

chuyên trồng các loại đậu theo quy trình đáp ứng “hệ thống phân tích mối nguy và 

kiểm soát điểm tới hạn” - HACCP và VietGap, bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra với 

giá ổn định hơn thị trường. 

Năm 2018, sản phẩm bột ngũ cốc Hồng An ra đời từ hơn chục loại hạt dinh dưỡng 

và 8 loại đậu như: đậu nành, đậu đen xanh lòng, đậu đen, đậu đỏ, gạo lức, hạt sen, 

hạt điều, đậu ván, mè đen, đậu ngự, đậu trắng… 

Anh Nguyên còn dành thời gian nghiên cứu công dụng từng loại hạt, thời gian ngâm 

hạt, rang hạt, làm sao để giữ nguyên hương vị, dưỡng chất của sản phẩm và phối hợp, 

chế biến sản phẩm theo công thức riêng. Năm 2020, 2021, cơ sở của anh thu mua 7 

tấn nguyên liệu các loại mỗi năm phục vụ sản xuất. 

Cơ sở tập trung sản xuất 6 dòng sản phẩm gồm: bột mầm ngũ cốc cao cấp, bột mầm 

đậu nành nguyên sơ, ngũ cốc giảm cân, ngũ cốc mẹ bầu, ngũ cốc ăn dặm và trà ngũ 

cốc thảo mộc. Sản phẩm bột ngũ cốc lấy thương hiệu là Hồng An được công nhận là 

sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2020; sản phẩm trà ngũ cốc thảo mộc Hồng An 

cũng đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện năm 2021, đang nỗ lực 

để tham gia chương trình OCOP cấp tỉnh. 

“Đây là hướng khởi nghiệp đem lại cho tôi nhiều niềm vui. Việc đi đầu trong khởi 

nghiệp từ làng, thí điểm khoanh vùng sản xuất, liên kết với nông dân tạo vùng nguyên 

liệu an toàn, đạt chuẩn VietGAP, Global GAP… là hướng đi mà chúng tôi hướng 

tới. Dẫu lắm khó khăn, nhất là mấy năm qua do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song 

nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn chảy” - anh Nguyên chia sẻ. 

Gương thủ lĩnh năng nổ 

Hơn 3 năm qua, cơ sở sản xuất Hồng An do anh Nguyên làm chủ đã dần đi vào hoạt 

động ổn định. Cơ sở có hơn 20 đại lý lớn nhỏ trong và ngoài tỉnh. Sản phẩm được 

bảo hộ thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, đạt chuẩn HACCP, đã có website. Doanh 

thu trong 3 năm 2019 - 2021 của cơ sở đạt hơn 6 tỷ đồng. 

  



 

  

So với nhiều dòng bột ngũ cốc trên thị trường, bột ngũ cốc Hồng An được đánh giá 

cao về mặt chất lượng, hàm lượng dinh dưỡng trong sản phẩm cao, giá thành ổn định. 

Ban đầu, sản phẩm chỉ có 17 - 18 loại hạt và đậu nhưng sau cơ sở đã chủ động tăng 

lên hơn 20 loại hạt và đậu. Hiện, anh Nguyên đã chủ động liên kết sản xuất với người 

dân một cách bền vững. 

Không chỉ là thủ lĩnh đoàn năng nổ trong phát triển sản xuất, kinh doanh, anh Nguyên 

cũng là một Bí thư Đoàn xã năng nổ, nhiệt huyết với phong trào thanh niên. Đoàn xã 

Đại Hồng luôn sát sao, đồng hành với thanh niên trên chặng đường khởi nghiệp; giới 

thiệu, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất; thành lập các tổ hợp tác, hợp tác 

xã sản xuất, kinh doanh của thanh niên. 

Năm 2017, tổng vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế qua kênh quản lý của 

Đoàn xã là 2,7 tỷ đồng, tính đến đầu năm 2022 là 3,8 tỷ đồng. Với những nỗ lực 

trong sản xuất, kinh doanh cũng như những đóng góp, cống hiến cho phong trào 

thanh niên, cuối năm 2021, anh Huỳnh Tấn Nguyên vinh dự được trao Giải thưởng 

Lương Định Của - giải thưởng do Trung ương Đoàn trao tặng cho các nhà nông trẻ 

xuất sắc và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Nguồn: doanthanhnien.vn 

 



 

                               

 

 

 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm duyệt công tác 

chuẩn bị Đại hội Đoàn Quảng Nam 

Ngày 31/8, Trung ương Đoàn tổ chức duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027 bằng 

hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn và 

điểm cầu tại Tỉnh uỷ Quảng Nam. 

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Lê 

Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam đồng chủ trì hội nghị. 

  

 

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm- Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam trong công tác chuẩn bị đại hội 

  

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức vào ngày 

30/9-1/10/2022, tại Hội trường Trung tâm hội nghị UBND tỉnh. Tổng số đại biểu 

chính thức là 250 đại biểu. Nội dung báo cáo chính trị của đại hội gồm hai phần. 

Theo đó, phần thứ nhất đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2022-2027 

 



Đoàn toàn tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, phần thứ hai nêu nhiệm vụ, giải pháp công tác 

đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ 

chức các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, hội nghị cán bộ chủ chốt tiến 

hành quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự tái cử, nhân sự mới dự kiến tham gia Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Ủy ban Kiểm tra (UBKT), 

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Để chuẩn bị cho đại hội, BTV Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, 

phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong 

và sau đại hội. Tỉnh đoàn đã công bố bài hát chính thức, logo chính thức của đại hội. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể vào nội dung, 

chương trình đại hội; đặc biệt là nội dung báo cáo chính trị, công tác tuyên truyền, 

công tác nhân sự và hậu cần phục vụ Đại hội. 

  

 

Điểm cầu tại Quảng Nam 

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn 

Dũng cảm ơn Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm và đoàn công tác của 

Trung ương Đoàn đã quan tâm chỉ đạo toàn diện, góp ý cụ thể vào nội dung, chương 

trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIX. 

Đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nghiêm túc tiếp thu 

ý kiến của các thành viên đoàn công tác và các đại biểu để đại hội của tuổi trẻ toàn 

tỉnh thành công tốt đẹp, trong đó, đưa dấu ấn của Quảng Nam vào văn kiện Đại hội. 



Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tường Lâm- Bí thư Trung ương Đoàn đánh 

giá cao Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam trong công tác chuẩn bị đại hội, đặc 

biệt là nội dung tổng kết, ký kết với UBND tỉnh và sự cố gắng trong chỉ đạo đại hội 

đoàn các cấp. 

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp thu 

nghiêm túc, đầy đủ những ý kiến trao đổi, góp ý của các đại biểu, ý kiến chỉ đạo của 

đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để hoàn chỉnh nội dung báo cáo chính trị 

và các nội dung khác liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội. 

Đồng thời, đồng chí cũng nhất trí thời gian tổ chức đại hội, số lượng đại biểu 

dự đại hội. Trong đó, lưu ý bổ sung thêm các diễn đàn thảo luận, các hoạt động an 

sinh xã hội… vào chương trình Đại hội. /. 

Nguồn: doanthanhnien.vn 
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1. Cản trở hoạt động tố tụng bị phạt tiền đến 80 triệu đồng 

Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xử phạt 

vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng có hiệu lực từ ngày 

1/9/2022. Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi cản trở hoạt động tố tụng 

của cá nhân là 40 triệu đồng, của tổ chức là 80 triệu đồng. 

Đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng hình sự, Pháp lệnh quy định phạt cảnh 

cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng - 1.000.000 đồng đối với người tham gia tố tụng 

đã được triệu tập mà vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại 

khách quan và việc vắng mặt của họ gây trở ngại cho hoạt động tố tụng. 

Từ 1/9, gửi hàng xe khách phải cung cấp đầy đủ, chính xác 6 thông tin 

Từ 1/9/2022, Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ về kinh doanh 

và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực thi hành. 

Trong đó, bổ sung điểm đ khoản 3 Điều 11: Đơn vị kinh doanh vận tải hành 

khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô 

(người gửi hàng hóa không đi theo xe) phải yêu cầu người gửi hàng hóa cung cấp 

đầy đủ, chính xác các thông tin về: Tên hàng hóa, cân nặng (nếu có), họ và tên, địa 

chỉ, số chứng minh thư nhân dân/số thẻ căn cước công dân, số điện thoại liên hệ của 

người gửi và người nhận.  

2.  Sáu trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng 

Có hiệu lực từ ngày 12/9/2022, Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế 

giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-

CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP. 

VI. VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH MỚI  

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206477
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206171&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206273&classid=1&typegroupid=4


Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 4 đối với hoạt động chuyển nhượng 

bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) 

giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng. 

Giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng được quy định cụ thể với 6 trường 

hợp. 

3. Quy định mới về chế độ trợ cấp đối với người có công 

Có hiệu lực từ ngày 5/9/2022, Thông tư 44/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy 

định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu 

đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và 

người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội 

quản lý. 

Thông tư nêu rõ, 2 đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng gồm: Cán bộ, 

chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác 

trong ngành công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định 

số 53/2010/QĐ-TTg; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 

20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết 

định 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg. 

Bên cạnh đó, thực hiện trợ cấp hàng tháng và trợ cấp 1 lần đối với người tham 

gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào 

sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 

số 62/2011/QĐ-TTg;... 

4. Hướng dẫn quy trình công nhận, thực hiện chế độ ưu đãi người có công 

Thông tư số 55/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy trình công 

nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách 

nhiệm của Bộ Quốc phòng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2022. 



Thông tư này hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với 

người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, tại Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh 

Ưu đãi người có công với cách mạng. 

Thông tư hướng dẫn cụ thể về 24 quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu 

đãi đối với người có công với cách mạng với 23 đối tượng, trường hợp khác nhau. 

5. Từ 1/9, làm từ thiện phải ghi chép đầy đủ kết quả tiếp nhận, phân phối, 

sử dụng nguồn đóng góp 

Theo Thông tư số 41/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp 

dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện có hiệu lực từ 1/9/2022, các cá nhân có các 

hoạt động xã hội, từ thiện có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin về kết quả 

tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện phải thực hiện theo quy 

định; đồng thời lập báo cáo và công khai tình hình tiếp nhận, phân phối và sử dụng 

nguồn đóng góp theo quy định của pháp luật. 

6. Chương trình Giáo dục thường xuyên mới cấp THPT 

Có hiệu lực từ ngày 10/9/2022, Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông được 

thực hiện từ năm học 2022-2023 đối với lớp 10; từ năm học 2023-2024 đối với lớp 

11 và từ năm học 2024-2025 đối với lớp 12. 

Chương trình bao gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc; các môn 

học lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp; các chuyên đề học tập lựa chọn; các môn 

học và hoạt động giáo dục tự chọn. 

Cụ thể, các môn học bắt buộc gồm 7 môn học, trong đó: Ngữ văn, Toán, Lịch 

sử là 3 môn học bắt buộc và 4 môn học lựa chọn trong số các môn học Địa lý, Giáo 

dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ. 



Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc. Ngoài ra 

còn có các môn học, hoạt động tự chọn gồm Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc thiểu số, Nội 

dung giáo dục địa phương. 

Thời gian học của mỗi năm học là 35 tuần/lớp. Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi 

không bố trí quá 5 tiết học; mỗi tiết học 45 phút. 

7. Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài 

Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên 

kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 10/9/2022. 

Cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài phải cung cấp thông tin về 

các yếu tố bảo đảm chất lượng như: Đề thi bảo đảm độ tin cậy, tính chính xác, khách 

quan, minh bạch, công bằng trong đánh giá năng lực ngoại ngữ của thí sinh; không 

vi phạm pháp luật, thuần phong, mỹ tục, văn hóa của Việt Nam; đề thi mẫu được 

công bố để thí sinh tiếp cận dễ dàng, đầy đủ; Bảng quy đổi kết quả thi với Khung 

tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) được cơ quan quy định công nhận;... 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

 

 



 
 

 


