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I. TIN TỨC, SỰ KIỆN
Chương trình "Triệu cây xanh-Vì một Việt Nam xanh"
Ngày 19/11, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng
chương trình “Triệu cây xanh-Vì một Việt Nam xanh” trồng rừng phòng hộ tại
huyện Tây Giang.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, anh
Phạm Việt Bách-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, đồng chí
Cơlâu Hoài-Bí thư huyện đoàn Tây Giang, ông Võ Viết Tân-Cán bộ Quản lý bảo vệ
rừng huyện Tây Giang cùng đoàn viên thanh niên và các hộ dân đảm nhận trồng
rừng xã Lăng.
Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Hoàng Văn Thanh-Phó Bí thư Tỉnh đoàn
cho biết: Chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” do Trung ương
Đoàn và Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp triển
khai, với mong muốn nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân
dân về vai trò của rừng, vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, các vấn đề về bảo
vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, chương trình nhằm góp phần hiệu quả vào việc phục hồi rừng đầu
nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ
sinh quyển, bảo vệ và tái tạo nguồn nước;... hưởng ứng Đề án trồng 1 tỉ cây xanh
của Chính phủ và thực hiện chỉ tiêu trồng mới 30 triệu cây xanh do Đại hội Đoàn
toàn quốc lần thứ XI đề ra.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, chương trình xác định mục tiêu tổ chức trồng và
chăm sóc 1 triệu cây xanh rừng đầu nguồn tại các khu vực thường chịu ảnh hưởng
bởi thiên tai, bão lụt, sạt lở...
Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết thêm, trong năm 2021, chương trình “Triệu cây
xanh-Vì một Việt Nam xanh” dự kiến trồng 39.000 cây trồng mới rừng đầu nguồn
(khoảng 26.3 hecta) tại tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi. Riêng Quảng Nam
triển khai trồng 18.000 cây trồng rừng phòng hộ tại 02 địa phương huyện Nam Trà
My, Tây Giang.
THU VUI

Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và chương trình "Bước chân ươm
mầm xanh"
Ngày 19/11, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối
hợp Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh và các Câu
lạc bộ, Đội, Nhóm thiện nguyện tổ chức chương trình Ngày hội “Tôi yêu Tổ
quốc tôi” và chương trình “Bước chân ươm mầm xanh”; Phát động chương
trình Tình nguyện mùa đông – Xuân tình nguyện năm 2022 tại xã Lăng, huyện
Tây Giang. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh đoàn –Hoàng Văn Thanh, anh Phạm
Việt Bách-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh.

Tại Ngày hội, đoàn công tác đã trao tặng 200 suất quà cho học sinh nghèo
vượt khó; tặng 200 suất quà gồm nhu yếu phẩm và hạt giống cho Nhân dân có hoàn
cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 20 hộ gia đình
chính sách. Sau khi kết thúc chương trình đã có tổ chức giao lưu thể dục thể thao
giữa các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, đoàn đã phát động hoạt động trồng cây hưởng ứng chương trình
“Triệu cây xanh-Vì một Việt Nam xanh” do Trung ương Đoàn phát động.
Hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương
thân tương ái của cán bộ, hội viên, thanh niên chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và
nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo góp phần
thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Thông qua các
hoạt động tình nguyện tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng
thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng dân tộc thiểu số, tôn
giáo, biên giới, hải đảo; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội và các
thành viên tập thể ngày càng vững mạnh.
THU VUI

Thanh niên Cadong mong được nhập ngũ
Nhiều thanh niên đồng bào dân tộc huyện miền núi Bắc Trà My tự
nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự với mong muốn được được là người
lính cụ Hồ, được phục vụ đất nước dù trong tình hình dịch bệnh khó khăn nhất.

Để chuẩn bị cho công tác giao quân năm 2022, huyện miền núi Bắc Trà My
đang gấp rút triển khai công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự trong điều kiện tuân
thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tại xã Trà Tân, 99%
thanh niên địa phương đã hăng hái tham gia khám sức khỏe, chấp hành nghiêm quy
định phòng chống dịch Covid-19.
Thanh niên được gọi khám ngồi đúng khoảng cách, thực hiện đeo khẩu trang,
đo thân nhiệt, vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn… theo hướng dẫn. Hội đồng
nghĩa vụ Quân sự huyện Bắc Trà My đã lấy mẫu test nhanh Covid-19 tất cả thanh
niên lên trạm đợt này. Toàn xã Trà Tân có 132 thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến
27. Dự kiến, địa phương sẽ tuyển chọn 7 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ đợt này.
Anh Nguyễn Thanh Hải - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Trà Tân (Bắc Trà
My) cho biết: “Mặc dù tình hình dịch bệnh khó khăn, nhưng địa phương chỉ có 1
trường hợp thanh niên đi làm về từ vùng dịch về phải thực hiện cách ly nên chưa lên
trạm khám theo quy định. Nhiều thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số tại
địa phương đã tự nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này”.
Thanh niên Đinh Văn Hà – dân tộc Cadong, (thôn 1, Trà Tân) là một trong
những thanh niên tự nguyện làm đơn tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này. Gia đình

anh Hà có 4 anh, chị em, anh trai đầu của Hà đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự về lại
địa phương. Hôm nay, thanh niên Đinh Văn Hà quyết định mình viết đơn xin được
tham gia nhập ngũ.

“Tôi mong muốn được vào quân đội để rèn luyện, học tập và cống hiến sức
trẻ xây dựng quê hương. Trong tình hình dịch bệnh khó khăn thì tôi thấy mỗi thanh
niên cần có trách nhiệm hơn nữa trong việc tham gia nghĩa vụ quân sự. Tôi đã sẵn
sàng, đi mô cũng được" - anh Đinh Văn Hà chia sẻ. Để đảm bảo chất lượng công tác
giao quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Bắc Trà My đã chỉ đạo 13 xã, thị trấn
trên địa bàn huyện thực hiện đúng các bước điều tra, xét thực lực ở thôn, tổ dân phố
từ xã đến huyện. Theo đó, toàn huyện có 1.335 công dân đủ điều kiện khám sức
khỏe nghĩa vụ quân sự, 375 thanh niên đã được gọi khám. Dự kiến, Bắc Trà My sẽ
giao 95 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022 sắp đến.
“Tính đến nay, huyện Bắc Trà My cơ bản hoàn thành công tác sơ tuyển, khám
tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại 8/13 xã, thị trấn. Hội đồng nghĩa vụ quân sự
huyện đã thực hiện thống nhất, chặt chẽ các khâu, các bước. Trong đó, chú trọng
công tác phòng chống dịch Covid-19, địa phương đã phát hiện 2 trường hợp dương
tính với Covid-19 trong quá trình test nhanh trước khi khám tuyển. Với phương
châm “tuyển người nào chắc người đó”, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Bắc Trà
My phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao với chất lượng tốt nhất” - Trung tá Trần
Phước Xạ, Phó Chỉ huy trưởng Cơ quan quân sự huyện Bắc Trà My cho biết.
TUẤN TÚ – THÚY VÂN

Diễn đàn Trao đổi cơ chế, chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ
và công bố ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh năm 2021
Chiều 27.11, tại hội trường cơ quan Tỉnh đoàn, UBND tỉnh Quảng Nam cùng
Tỉnh đoàn, Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ
tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức diễn đàn Trao đổi cơ chế, chính sách hỗ trợ
khoa học công nghệ và công bố ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh
năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, Giám đốc Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh - Nguyễn Phi Thạnh và đồng chí Phạm Ngọc Sinh – Phó Giám
đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đồng chủ trì diễn đàn.

Tại Diễn đàn, đã ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu sôi nổi của các chủ thể khởi
nghiệp, trao đổi của các cơ quan, ban ngành xung quanh các cơ chế chính sách hỗ
trợ khoa học công nghệ; việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, nguồn hỗ trợ khởi
nghiệp từ các cơ chế, chính sách của trung ương, tỉnh và địa phương.

Kết luận tại diễn đàn,
Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Hồ Quang Bửu
đánh giá cao tinh thần
khởi nghiệp của thanh
niên, phụ nữ Quảng
Nam trong thời gian
qua và sự cố gắng của
đội ngũ cán bộ phụ
trách công tác khởi
nghiệp của tỉnh và các
địa phương. Đồng thời,
đề nghị các ngành, địa
phương cần quan tâm,
chủ động hơn trong
việc hỗ trợ doanh
nghiệp để cơ chế chính
sách phát huy hiệu quả;
Các chủ thể sản phẩm OCOP, khởi nghiệp cần tiếp tục lan tỏa, phát triển nâng tầm
sản phẩm, trong đó có vấn đề xuất khẩu nhằm lan tỏa mạnh mẽ các sản phẩm Quảng
Nam. Khởi nghiệp cần quan tâm đến các lĩnh vực ưu tiên như phát triển dược liệu,
logistis, cơ khí...
Kết luận tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá cao
tinh thần khởi nghiệp của thanh niên, phụ nữ Quảng Nam trong thời gian qua và sự
cố gắng của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác khởi nghiệp của tỉnh và các địa
phương. Đồng thời, đề nghị các ngành, địa phương cần quan tâm, chủ động hơn
trong việc hỗ trợ doanh nghiệp để cơ chế chính sách phát huy hiệu quả; Các chủ thể
sản phẩm OCOP, khởi nghiệp cần tiếp tục lan tỏa, phát triển nâng tầm sản phẩm,
trong đó có vấn đề xuất khẩu nhằm lan tỏa mạnh mẽ các sản phẩm Quảng Nam.
Khởi nghiệp cần quan tâm đến các lĩnh vực ưu tiên như phát triển dược liệu, logistis,
cơ khí...
Dịp này, UBND
tỉnh công bố và khen
thưởng 44 ý tưởng, dự án
khởi nghiệp sáng tạo cấp
tỉnh năm 2021, gồm 2
giải Nhất, 5 giải Nhì, 5
giải Ba, 15 giải Khuyến
khích và 16 ý tưởng, dự
án được công nhận nhưng
không có giải. Đồng thời,
phát động “Ý tưởng, dự
án khởi nghiệp sáng tạo
năm 2022”.
Thu Vui

Trao tặng hơn 280 triệu đồng cho các gia đình khó khăn ở
Phước Sơn
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng đoàn công tác
Đài Tiếng nói Nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa đến thăm hỏi, tặng quà nhiều gia
đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh tại vùng cao
Phước Sơn.

Đoàn công tác chia sẻ những khó khăn của bà con do tác động của thiên tai
và dịch Covid-19; đồng thời trao tặng 40 suất quà với số tiền 283 triệu đồng. Những
phần quà này được Đài Tiếng nói Nhân dân TP.Hồ Chí Minh vận động nhà hảo tâm
trong cả nước.
THÀNH CÔNG - QUỐC HUY

II. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chủ tịch Hồ Chí MinhHỒ
với CHÍ
QuânMINH
đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, là người
Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang cách mạng. Người đã trực tiếp sáng lập, tổ
chức, giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với tầm nhìn chiến lược và sự nhạy bén, ngay từ những năm 1920, lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc đã tích cực chuẩn bị cho sự ra đời của một quân đội cách mạng.
Người trực tiếp mở các lớp đào tạo cán bộ, lựa chọn các học viên đi học ở Trường
Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc). Đồng thời, viết, xuất bản nhiều sách, báo về
lĩnh vực quân sự. Giữa năm 1940, Người đã giới thiệu đồng chí Võ Nguyên Giáp
đi học Trường Quân chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Diên An và căn dặn
“cố gắng học thêm quân sự”.
Sau 30 năm bôn ba khắp năm châu, bốn bể tìm đường cứu nước, ngày
28/01/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng
(Cao Bằng) trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam và xây dựng Cao
Bằng thành căn cứ địa cách mạng đầu tiên của cả nước lãnh đạo cách mạng Việt
Nam. Người vẫn tiếp tục cử đồng chí Võ Nguyên Giáp ở lại Trung Quốc học tập
“Chú Văn (tên gọi khác của Đại tướng Võ Nguyên Giáp) phải chú trọng thêm
quân sự”.
Tại Pác Bó, từ ngày 10 - 19/5/1941, Người chủ trì Hội nghị Trung ương lần
thứ VIII quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng và phát triển lực lượng
vũ trang để chuẩn bị tranh thủ thời cơ đi từ “khởi nghĩa từng phần trong từng địa
phương” để “mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn giành chính quyền
trong cả nước”.
Tháng 10/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ cho các đồng chí Lê
Thiết Hùng, Lê Quảng Ba, Hoàng Sâm có nhiệm vụ phối hợp với nhau cùng mở

lớp huấn luyện quân sự tập trung đầu tiên tại Pác Bó để tiến tới thành lập đội vũ
trang cách mạng. Người trực tiếp tham gia huấn luyện cho các đội viên. Để có tài
liệu giảng dạy, Người đã biên soạn các tài liệu quân sự quan trọng như: “Mười
điều kỷ luật”; “Cách đánh du kích”; “Những hiểu biết cơ bản về quân sự”; “Kinh
nghiệm du kích Nga”...
Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chỉ đạo, lực lượng cách mạng phát
triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Từ việc xây dựng đội quân chính trị của quần
chúng, giác ngộ về đường lối cứu nước giải phóng dân tộc, từ các đội du kích vũ
trang bảo vệ cơ sở, chống cướp phá của địch, lực lượng vũ trang tập trung dần dần
hình thành. Đặc biệt, căn cứ địa Cao Bằng đã mở nhiều lớp huấn luyện quân sự về
lý luận chiến tranh giải phóng, về cách đánh du kích đã trang bị cho lớp cán bộ
đầu tiên của Quân đội ta những kiến thức quân sự cơ bản.
Giữa năm 1944, tình hình thế giới có nhiều chuyển biến nhanh chóng. Tháng
8/1944, Trung ương Đảng kêu gọi nhân dân “Cầm vũ khí, đuổi thù chung”. Không
khí chuẩn bị khởi nghĩa sôi sục khắp nơi. Cuối năm 1944, nhân dân vùng Cao Bắc - Lạng sẵn sàng hưởng ứng khởi nghĩa. Lãnh tụ Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Bây
giờ thời kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã qua nhưng thời kỳ toàn dân khởi
nghĩa chưa tới... Cuộc đấu tranh bây giờ phải từ hình thức chính trị tiến lên hình
thức quân sự. Song hiện nay, chính trị còn trọng hơn quân sự. Phải tìm ra một
hình thức thích hợp thì mới có thể đẩy phong trào tiến lên”.
“Hình thức thích hợp” lúc bấy giờ, theo lãnh tụ Hồ Chí Minh là thành lập
đội quân giải phóng - đội quân chủ lực đầu tiên - Đội Việt Nam tuyên truyền Giải
phóng quân (VNTTGPQ). Trong Chỉ thị thành lập Đội do Người soạn thảo, Người
nói rõ: “Tên Đội VNTTGPQ nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự”, nguyên tắc tổ
chức lực lượng là “sẽ chọn lọc trong hàng ngũ những đội du kích Cao - Bắc Lạng, số cán bộ và đội viên kiên quyết, hăng hái nhất và sẽ tập trung một phần
lớn vũ khí để lập ra đội chủ lực”; về chiến thuật “vận dụng lối đánh du kích, bí
mật, nhanh chóng, tích cực, nay Đông mai Tây, lai vô ảnh, khứ vô tung”.
Người bày tỏ sự tin tưởng: “Đội VNTTGPQ là đội quân đàn anh, mong cho
chóng có những đội đàn em khác. Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền
đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ
Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam chúng ta”. Trung ương Đảng và lãnh tụ Hồ
Chí Minh giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp tổ chức lãnh đạo và tuyên bố thành
lập đội.
Thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Nguyên Giáp và
đồng chí Lê Quảng Ba cùng Liên Tỉnh ủy Cao - Bắc - Lạng họp bàn, tích cực khẩn
trương chuẩn bị việc chọn người và tập trung vũ khí, thống nhất kế hoạch tổ chức

cụ thể.
Ngày 22/12/1944, Lễ thành lập Đội VNTTGPQ được cử hành trọng thể tại
triền núi Dền Sinh, nhánh núi Slam Cao thuộc dải Khau Giáng (rừng Trần Hưng
Đạo), tổng Hoàng Hoa Thám (xã Tam Kim), châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
Tham dự buổi lễ có đại biểu Liên Tỉnh ủy Cao Bằng - Bắc Kạn - Lạng Sơn, đại
diện các đoàn thể Cứu quốc và đại biểu tiêu biểu đại diện cho nhân dân các dân
tộc: Tày, Nùng, Dao, Mông của châu Nguyên Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn. Đội gồm
34 chiến sĩ với 34 khẩu súng các loại, có chi bộ Đảng lãnh đạo, do đồng chí Võ
Nguyên Giáp chỉ huy. Trong số 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội có 25 chiến sĩ là con
em các dân tộc tỉnh Cao Bằng (trong đó, đồng chí Xích Thắng tức Dương Mạc
Thạch làm Chính trị viên). Từ đội quân chủ lực đầu tiên, dưới sự lãnh đạo của Chủ
tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát
triển, thể hiện đội quân vững vàng về chính trị, tài giỏi về quân sự, chiến đấu và
chiến thắng trong Cách mạng Tháng Tám, trong 30 năm kháng chiến chống thực
dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược. Đó là Đội quân Anh hùng của Dân tộc Anh hùng.
Quá trình hình thành, phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam gắn liền với
cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh nên Quân đội ta đã được nhân
dân gọi với cái tên rất thân mật nhưng cũng rất đỗi tự hào “Bộ đội cụ Hồ”.
Nguồn: http: http://www.baobackan.com.vn/

III. THEO DÒNG LỊCH SỬ
- 01/12/1958: Kỷ niệm Ngày Quốc tế phòng, chống AIDS.
- 03/12: Ngày Quốc tế Người khuyết tật.
- 06/12/1989: Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
- 19/12/1946: Kỷ niệm Ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp.
- 20/12/1960: Kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam
Việt

Nam.

- 22/12/1944: Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
- 22/12/1989: Kỷ niệm Ngày Hội quốc phòng toàn dân.
- 26/12/1997: Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam.

IV. VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH MỚI
1. Giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước trong 6 tháng
Từ 01/12/2021, Nghị định 103/2021/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối
với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe
ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có hiệu lực thi hành.
Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ
moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022:
Bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP và các Nghị quyết
hiện hành của HĐND hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi,
bổ sung, thay thế (nếu có).
Đơn cử như: Theo Nghị định 20/2019/NĐ-CP thì mức thu lệ phí trước bạ lần
đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống là 10%, nếu được giảm 50% thì mức
thu lệ phí trước bạ sẽ giảm còn 5%.
Nghị định 103/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày
31/5/2022.
2. Quy định mới về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng với công chức, viên
chức
Từ ngày 10/12/2021, Nghị định 89/2021/NĐ-CP, ngày 18/10/2021 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/9/2017
của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sẽ chính thức có
hiệu lực thi hành.
Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của Nghị định này là chính thức
không còn quy định công chức phải đi học bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học như trước
đây, mà chỉ còn phải học bồi dưỡng lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng và an
ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước; kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí
việc làm.
Ngoài ra, Nghị định 89/2021/NĐ-CP cũng không còn quy định công chức
trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như Hiệu trưởng
các trường công lập thuộc đối tượng phải tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo quy định
của Nghị định 101/2017/NĐ-CP.
3. 11 thông tin cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Theo Quyết định 31/2021/QĐ-TTg về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác
Cổng Dịch vụ công quốc gia (có hiệu lực từ ngày 09/12/2021), các thông tin cung
cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm có:
- Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quyết định công
bố thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Thông tin hướng dẫn, hỏi đáp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công
trực tuyến, thực hiện nghĩa vụ tài chính có liên quan.

- Thông tin, thông báo về tiếp nhận, trả kết quả, hướng dẫn hoàn thiện, bổ
sung hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, về tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành
chính, dịch vụ công trực tuyến.
- Thông tin tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị trong thực hiện thủ tục
hành chính, dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.
- Thông tin về đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ
công trực tuyến; khảo sát sự hài lòng của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục
hành chính, dịch vụ công trực tuyến.
- Thông tin báo cáo, số liệu, thống kê liên quan đến tình hình giải quyết thủ
tục hành chính, dịch vụ công khác.
- Thông tin địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử hướng dẫn của các cơ quan, cán
bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; thông tin chủ quản, quản
lý, duy trì hoạt động Cổng Dịch vụ công; thông tin đường dây nóng, tổng đài hỗ trợ.
- Thông tin về nghĩa vụ tài chính và thanh toán nghĩa vụ tài chính qua Cổng
Dịch vụ công quốc gia.
- Thông tin về dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện thủ tục hành chính,
dịch vụ công trực tuyến.
- Thông tin về điều khoản sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Các thông tin khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Nguồn: Thư viện pháp luật

V. KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: Cựu TNXP nêu cao tinh thần “Thời trẻ
xung phong, về già gương mẫu”
Sáng nay 30.11, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Quảng
Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Quang cảnh đại hội

Dự đại hội có Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim;
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường;
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy
Huỳnh Thị Thùy Dung; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan; Phó
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh
Tuấn; Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước, cùng 123 đại
biểu chính thức đại diện cho 9.703 hội viên cựu TNXP toàn tỉnh.

Đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Cựu TNXP trong tỉnh vận động hỗ trợ xây dựng
144 nhà tình nghĩa với kinh phí hơn 4,4 tỷ đồng; trao tặng 437 sổ tiết kiệm với hơn
1,7 tỷ đồng; tặng hơn 16 nghìn suất quà và hơn 10 tấn gạo cho hội viên gặp khó khăn
trong dịp lễ, tết trị giá hơn 5,5 tỷ đồng…
Hội Cựu TNXP tỉnh phối
hợp với Tỉnh đoàn xác
nhận đề nghị Trung ương
Đoàn trao tặng 2.444 kỷ
niệm chương TNXP. Đồng
thời phối hợp thực hiện
chế độ chính sách theo
Quyết định 40 cho 391
trường hợp; theo Quyết
định 112 cho 53 trường
hợp; theo Quyết định 62
cho 177 trường hợp...

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhiệt liệt chúc
mừng, biểu dương, ghi nhận và tri ân sự nỗ lực, đóng góp to lớn của các thế hệ cựu
TNXP trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cấp hội tiếp tục quan tâm xây dựng
tổ chức hội vững mạnh. Vận động cán bộ, hội viên phát huy truyền thống cách mạng,
gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước. Đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong
trào “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng làm theo lời Bác” và hoạt động “Nghĩa
tình đồng đội”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
Đồng chí Phan Việt Cường gửi gắm: “Dưới mái nhà chung của Hội Cựu
TNXP, cán bộ, hội viên cần nêu cao tinh thần “Thời trẻ xung phong, về già gương
mẫu”, khắc phục mọi khó khăn của tuổi tác, bệnh tật, tích cực tham gia các cuộc vận
động, phong trào thi đua yêu nước và công tác xã hội ở địa phương. Tiếp tục cống
hiến sức mình cho quê hương, bằng những việc làm thiết thực, đóng góp vào sự phát
triển chung của địa phương, mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo”.
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng cần
khẩn trương rà soát các chế độ chính sách cho cựu TNXP, nâng cao mức sống cho
cựu TNXP có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân
cư nơi cư trú trên địa bàn tỉnh, không để bất kỳ cựu TNXP nào thuộc diện hộ nghèo,
nhất là những đồng chí tuổi cao, bệnh tật, neo đơn.

Anh Lê Quang Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn thay mặt tuổi trẻ Quảng Nam phát biểu tri ân
các thế hệ cựu TNXP đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thường xuyên quan tâm tới đời sống hằng ngày, chăm sóc sức khỏe, giải
quyết công ăn việc làm không chỉ cho các cựu TNXP mà còn đối với con em họ.
Giữ gìn, tôn tạo các di tích lịch sử của TNXP để tạo các địa chỉ đỏ giáo dục truyền
thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Trong khi đó, ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt
Nam mong muốn các cấp Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Nam đổi mới, sáng tạo hơn
trong nội dung và phương thức hoạt động để khẳng định vai trò, xứng đáng là hội
được Đảng và Nhà nước chỉ đạo thành lập và giao nhiệm vụ; là tổ chức hội có tính
thống nhất cao trong phạm vi cả nước. Ông Vũ Trọng Kim tin tưởng, thời gian đến
Hội Cựu TNXP ở một số địa phương đã sáp nhập sẽ trở về đúng với tôn chỉ, mục
đích mà Chính phủ đã quy định và được thể hiện trong Điều lệ của Hội Cựu TNXP
Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
gồm 25 thành viên; ông Bùi Phan Toản tái đắc cử Chủ tịch hội. Trung ương Hội Cựu
TNXP Việt Nam cũng trao tặng đại hội bức trướng và tặng Bằng khen 4 cá nhân có
thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.
VINH ANH

