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I. TIN TỨC SỰ KIỆN:  

KHÁT VỌNG THANH XUÂN 

 
Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa tổ chức chương trình tọa đàm "Khát vọng 

thanh xuân" nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu 

nước (05/6/1911-05/6/2021).   

 

Chương trình có sự tham gia của các vị khách mời gồm Tiến sĩ Nguyễn Thị 

Hoài Phương- Giảng viên cao cấp, Nguyên Trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí 
Minh, Học viện Chính trị Khu vực III; đồng chí Trần Thị Thùy Trang, Bí thư 

Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành và đồng chí Dương Quốc 

Bảo – đoàn viên xã Tam Dân, huyện Phú Ninh. Tại đây, các vị khách mời đã 
có những trao đổi, trò chuyện và phân tích những điểm cơ bản trong hành 

trình ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên 21 tuổi- Nguyễn Tất 

Thành cũng như khát vọng của tuổi trẻ.  
 

Dưới góc độ nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh, nhiều vấn đề liên quan đến 
quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước của Bác, khát vọng thanh 

xuân, những bước ngoặt lớn trong hành trình của Người, sự lựa chọn giải 

phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản và tính đúng đắn của con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng đã được Giảng viên cao cấp- 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoài Phương làm sáng tỏ với khán giả qua những dẫn 

chứng, những luận điểm đầy tính chuyên môn. Bên cạnh đó, với vai trò là 
những người trẻ, những cán bộ, đoàn viên thanh niên sinh ra và lớn lên khi 

đất nước hòa bình, thừa hưởng những thành quả bắt nguồn từ hành trình ra đi 

tìm đường của Bác Hồ năm ấy, các vị khách mời còn lại cũng đã có những 
chia sẻ về trách nhiệm của thế hệ trẻ và việc áp dụng những bài học quý báu 

từ hành trình, khát vọng tuổi trẻ của Bác từ đó áp dụng trong cuộc sống, học 

tập, công tác, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  
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 Tọa đàm “Khát vọng thanh xuân” lần này được tổ chức với hình thức trực 

tuyến thông qua tiện ích Livestream của mạng xã hội Facebook. Phát sóng 
lúc 19h00, ngày 05/6/2021 trên Fanpage Tuổi trẻ Quảng Nam với hình thức 

mới mẻ, bắt kịp xu hướng truyền thông và sự thuận tiện trong việc theo dõi 

cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch, chương trình lần này của Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn đã thu hút gần 3000 lượt xem trực tuyến của đoàn viên 

thanh niên với hơn 100 lượt chia sẻ và bình luận đánh giá cao nội dung 
chương trình. 
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BÀN GIAO CÔNG TRÌNH MĂNG NON “KHÔNG GIAN SINH HOẠT 

ĐỘI VÀ KHÔNG GIAN ĐỌC SÁCH” 

Hội đồng Đội tỉnh vừa tổ chức Lễ bàn giao Công trình Măng non vì đàn 

em thân yêu “Không gian sinh hoạt Đội và không gian đọc sách” cho 

Liên đội trường THCS Nguyễn Hiền (huyện Phú Ninh). Đồng chí Lê 

Quang Quỳnh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh tham 

gia chương trình. 

 

 Công trình được xây dựng trên khuôn viên sân trường có diện tích hơn 30m2, 

gồm các hạng mục như: vẽ tranh bích họa mô tả các hoạt động trò chơi dân 

gian; trang trí khung không gian xưa; làm hàng rào lan can gắn với hành trình 

thứ 2 của lốp xe, bố trí các bàn trò chơi dân gian như cờ vua, cờ gánh, ô ăn 

quan,… và đặc biệt không gian thư viện xanh dành cho các em đội viên, học 

sinh được xây dựng quy mô với trên 200 đầu sách các loại.  
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Bên cạnh đó, Hội đồng Đội tỉnh đã trao 2 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn; trao bảng tượng trưng công trình và tặng bổ sung một số đầu sách 

trưng bày tại Không gian đọc sách.  

  

 
 

Dịp này, Hội đồng Đội tỉnh cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên Công An 

tỉnh trao 05 phần quà cho học sinh khó khăn và tặng các phần quà cho đội 

viên Liên đội trường THCS Nguyễn Hiền nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 

(01/6).  

 

Việc xây dựng “Không gian sinh hoạt Đội và không gian đọc sách” công 

trình mang ý nghĩa, thiết thực nhằm thể hiện sự quan tâm, chung tay, đồng 

hành của tổ chức Đoàn, Đội trong việc chăm lo cho các em thiếu niên, nhi 

đồng; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần phát triển kỹ năng 

cho thiếu niên, nhi đồng, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh 

thần, khơi gợi khả năng sáng tạo cho các em.  
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Được biết công trình đã chính thức đi vào hoạt động vào trung tuần tháng 

4/2021, tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội đồng 

Đội tỉnh Quảng Nam đã dời thời gian tổ chức Lễ bàn giao trùng với Ngày 

Quốc tế Thiếu nhi năm nay. 

 

TUỔI TRẺ QUẢNG NAM ĐỒNG LOẠT RA QUÂN HƯỞNG ỨNG 

NGÀY CHỦ NHẬT XANH LẦN THỨ 2 

Hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ 2 năm 2021, đồng 

loạt các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh đã sôi nổi đồng loạt ra quân hưởng 

ứng. Chương trình được tổ chức nhằm phát huy vai trò xung kích, tình 

nguyện của tuổi trẻ toàn tỉnh trong bảo vệ môi trường và phòng chống 

biến đổi khí hậu, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6). 

 

 
 

Theo đó, đồng loạt 100% cơ sở Đoàn toàn tỉnh đã ra quân tham gia bảo vệ 

môi trường với các hoạt động ý nghĩa như: dọn vệ sinh tại các nhà bia, khu di 

tích, nghĩa trang liệt sĩ và các nhà văn hóa trên địa bàn; trồng và chăm sóc 

cây xanh; triển khai công trình thanh niên bảo vệ môi trường... 

 

Tại Duy Xuyên, các cơ sở đoàn hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh với các phần 
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việc sôi nổi, ý nghĩa như nạo vét kênh mương, tổng vệ sinh khu vực nghĩa 

trang, phát quang các tuyến đường, trồng cây xanh, triển khai và nhân rộng 

mô hình hầm ủ phân hữu cơ vi sinh, tuần tra bảo vệ rừng, tháo gỡ các bẫy 

thú… 

  

 
 

Tại Đại Lộc, Huyện đoàn đã trao 20 bình lọc nước sạch cho các hộ dân và 

ĐVTN; tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh môi trường tại các điểm công 

cộng, lắp đặt 16 cái pano tuyên truyền từ lốp xe tái chế với chủ đề chung tay 

bảo vệ môi trường, nguồn nước trên địa bàn; ra quân bóc gỡ biển quảng cáo, 

dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc cũng cố các tuyến đường thanh niên tự 

quản, các khu di tích, nghĩa trang, các bãi tập kết rác, khẩu hiệu tuyên truyền 

bảo vệ nguồn nước; lắp đặt các biển cảnh báo phòng chống đuối nước tại các 

khe, suối,... hỗ trợ khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, các hệ thống 

thoát nước.  
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Tại Bắc Trà My, ĐVTN ra quân dọn vệ sinh, chăm sóc tuyến đường hoa 

thanh niên; cắm 15 biển đổ rác đúng nơi quy định ở các suối, thác; cắm 20 

biển an toàn giao thông;…  

 

 
 



9 
 

 
 

Tại Hiệp Đức, tuổi trẻ toàn huyện ra quân phát quang, nạo vét 8km đường, 
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dọn vệ sinh các suối, khe, điểm du lịch; sửa chửa 03 nhà cho người dân; 

trồng mới hơn 300 cây xanh; chăm sóc tuyến đường hoa thanh niên;  Thắp 

sáng 1km đường quê;…  

 

 
  

Tại TP.Tam Kỳ, Thành đoàn còn phát động ra quân chiến dịch “Thanh niên 

tình nguyện hè” năm 2021. Tuổi trẻ thành phố theo từng cụm, đơn vị đã tham 

gia dọn vệ sinh, lắp đặt giỏ rác thông minh, tặng gió rác cho các hộ dân; khởi 

công công trình thanh niên “Bích họa làng quê”; tặng quà, trao đàn gà “Khăn 

quàng đỏ” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…  

  

Ghi nhận tại huyện Thăng Bình, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đã đồng 

loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực: tổng 

vệ sinh nghĩa trang, bãi biển; phát quang các tuyến đường; xóa bỏ quảng cáo, 

rao vặt trái quy định…  
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Trong đợt ra quân đồng loạt lần này, huyện đoàn Nam Giang cũng đã xây 

dựng 03 lò đốt rác; trồng mới hơn 8.500 cây xanh; phát dọn 3km đường; thu 

gom 1 tấn rác;… 

 

 
 

Nam Trà My, tuổi trẻ trên địa bàn huyện ra quân dọn vệ sinh tại các điểm bầu 

cử trên địa bàn huyện; khai thông kênh mương; tặng 02 suất quà cho 02 hộ 

gia đình có nhà bị cháy; trồng mới hơn 500 xây xanh; mở hơn 500m 
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đường;…  
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Huyện đoàn Tây Giang đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân với sự 

tham gia của hơn 500 lượt đoàn viên thanh niên ra quân trồng mới 2000 cây 

như: thông, lội, lim xanh,…; nạo vét hơn 500m kênh mương;…  

 

 
 

Hưởng ứng ngày Chủ nhật Xanh, Đoàn Thanh niên CA tỉnh chỉ đạo TCCS 

Đoàn tổ chức dọn vệ sinh và trồng cây xanh trong và ngoài đơn vị. 

Đoàn Trường ĐH Quảng Nam ra quân dọn dẹp vệ sinh quang cảnh xung 

quanh trường Đại Học Quảng Nam và gỡ biển dán Quảng cáo trên các tuyến 

đường Lê Lợi, Nguyễn Đình Chiểu, Hùng Vương...  
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Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc đã trở thành phong trào sôi nổi 

trong đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên; là cơ hội để các bạn trẻ thể 

hiện vai trò, ý thức trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ môi trường. 
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LÃNH ĐẠO TỈNH THĂM, TẶNG QUÀ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH 

KHÓ KHĂN 

 
Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, ngày 28/5, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng đại diện Sở LĐ-TB&XH, Ban Dân tộc 

tỉnh, Tỉnh đoàn...đã đến thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My và xã Trà Leng, huyện Nam Trà 

My. Đồng chí Lê Quang Quỳnh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội 

đồng Đội tỉnh tham gia đoàn công tác. 

  

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thăm hỏi, dặn dò các em nhỏ giữ sức 

khỏe, chú ý vệ sinh sạch sẽ phòng chống dịch bệnh. 

Đến thăm các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà 

My, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng đoàn công tác đã tặng 100 

suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng, cho trẻ em tại đây. Các suất quà 

được trích từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa và bảo trợ trẻ em tỉnh. 

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị chính quyền địa 

phương tăng cường hơn nữa công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đặc biệt 

trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.   
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Đồng chí Trần Văn Tân tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. 

Cùng ngày Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và đoàn công tác đã tới 

thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà Leng, huyện 

Nam Trà My,. Tại đây, đồng chí Trần Văn Tân đã trao tặng 100 suất quà, mỗi 

suất trị giá 600 nghìn đồng, cho các em nhỏ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần 

Văn Tân ân cần thăm hỏi, dặn dò các em giữ sức khỏe, đảm bảo ăn chín uống 

sôi, thường xuyên rửa tay sạch, phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, yêu cầu 

chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa tới đời sống của các em nhỏ có 

hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em bị mất người thân trong vụ sạt lở vừa 

qua. 

Được biết, xã Trà Leng là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt thiên tai 

tháng 10/2020. Trong đó, hai ngôi làng Ông Đề và Tắc Pát đã bị sạt lở, xóa 

sổ. Xã có hơn 1.100 trẻ em, trong đó đa số có hoàn cảnh khó khăn, thiếu 

thốn. Đặc biệt có 14 trẻ em trong vụ sạt lở tại làng Ông Đề bị mất người thân, 

hiện sống cùng bà con, họ hàng. Hiện nay, UBND tỉnh cùng chính quyền địa 

phương đã xây dựng Khu dân cư Bằng La là nơi tái định cư cho 39 hộ dân 

làng Ông Đề và làng Tắc Pát . 
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MÀU ÁO XANH TÌNH NGUYỆN TRONG “NGÀY HỘI NON SÔNG” 

 

Không chỉ hoàn thành quyền và nghĩa vụ của cử tri trẻ, hàng nghìn đoàn 

viên, thanh niên tỉnh nhà đã tình nguyện túc trực ở các điểm bầu cử, để 

lại những hình ảnh đặc biệt trong lòng người dân, góp phần vào thành 

công chung của “Ngày hội non sông”. 

 

       

 

Sáng ngày 23/5, từ sáng sớm, tại các điểm bầu cử  đoàn viên thanh niên đã có 

mặt, mỗi người mỗi nhiệm vụ: công tác khử khuẩn, cấp phát khẩu trang, đo 
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thân nhiệt, hướng dẫn cử tri khai 

báo y tế… Bên cạnhcác tình 

nguyện viên còn mang hòm phiếu 

phụ đến tận nhà các cử tri thuộc 

diện cách ly hoặc cử tri khuyết tật... 

trước đó, lực lượng Đoàn thanh 

niên luôn chủ động, trách nhiệm 

trong công tác chuẩn bị bầu cử từ 

việc trang trí cờ hoa, pa nô, khẩu 

hiệu... Họ nhiệt huyết, hòa mình 

vào ngày hội toàn dân, thực hiện 

quyền bầu cử thiêng liêng của mình 

tại điểm bầu cử. 
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Những màu áo xanh trở nên đẹp đẽ, thiêng liêng trong ngày hội non sông. Họ 

đã tích cực, chủ động và nhiệt thành với công việc, trở thành một cánh tay 

đắc lực không thể thiếu tại mỗi điểm bầu cử. 
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TRAO TẶNG ĐỘI NGŨ Y BÁC SĨ HÀNG NGHÌN KHẨU TRANG VÀ 

VẬT TƯ Y TẾ 

Chiều ngày 21.5, Thường trực Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã 

đến thăm, động viên tinh thần và hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế cho các 

cán bộ, y bác sĩ tại một số bệnh viện trên địa bàn gồm: bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Quảng Nam, bệnh viên Đa khoa tỉnh và bệnh viện 

Thái Bình Dương. 

  

 
 

Tiếp đón đoàn có Dược sĩ CK 2 Lương Tấn Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Quảng Nam và THS.BS. Bùi Thị Viễn Phương, Bí thư 

Đoàn Thanh niên bệnh viện. Dược sĩ CK 2 Lương Tấn Đức đã thông tin với 

đoàn về tình hình hoạt động của bệnh viện và tinh thần xung kích tình 

nguyện của đoàn viên là y bác sĩ trẻ xung phong tham gia công tác tại bệnh 

viện.  

  

Đồng chí Nguyễn Xuân Đức, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN 

Việt Nam tỉnh chia sẻ, động viên với những vất vả của đội ngũ y bác sỹ và 
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cán bộ nhân viên của bệnh viện, đồng thời mong muốn các y, bác sỹ và đội 

ngũ cán bộ nhân viên của Đa khoa Trung ương Quảng Nam sẽ tiếp tục nỗ lực 

cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ sức khỏe của nhân dân và góp phần chung sức 

cùng các cấp, các ngành của tỉnh sớm đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh 

Covid-19. Tại đây, đoàn công tác đã trao tặng Bệnh viện 1.000 khẩu trang y 

tế, 2.000 ly giấy, 1.000 đôi găng tay y tế, 300 bộ đồ bảo hộ, 150 lít nước rửa 

tay sát khuẩn (05 can 30 lít).  

  

 

Tại các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; bệnh viện Thái Bình Dương, đồng 

chí Nguyễn Xuân Đức, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam 

tỉnh cũng trực tiếp đến thăm, động viên đội ngũ y bác sỹ, cán bộ, chiến sỹ 

đang làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh tại 

các đơn vị. Chia sẻ và thấu hiểu những vất vả mà các cán bộ, chiến sỹ đang 

ngày đêm làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, gửi lời cảm ơn 

đến những cống hiến của các cán bộ, y bác sỹ, những người đã luôn nêu cao 

ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần xung kích để hoàn thành tốt các nhiệm 

vụ được giao. Tại 2 đơn vị đến thăm, đoàn đã trao tặng tổng số 2.000 khẩu 

trang y tế, 6.000 ly giấy, 1.500 đôi găng tay y tế, 300 bộ đồ bảo hộ, 150 lít 

nước rửa tay sát khuẩn, với những món quà ý nghĩa này, đoàn công tác mong 

muốn đội ngũ các cán bộ, y bác sỹ tham gia công tác phòng chống dịch bệnh 

sẽ thật nhiều sức khỏe, khắc phục khó khăn, không ngừng nỗ lực để hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.  

  

Đây là một trong những  hoạt động Ngày Hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác 

năm 2021 nhằm thiết thực nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và chuyên môn 

của thầy thuốc trẻ cùng với xã hội trong việc hỗ trợ phòng chống Covid-19, 

đặc biệt là trong thời điểm tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp 

hiện nay. 

 

Trước đó, để phục vụ công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng 
Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình mới, 6000 khẩu trang, 

nước sát khuẩn, nước uống đóng chai các loại đã được đoàn công tác trao tận 

tay cho các xã Quế Long, Quế Châu và thị trấn Hương An để đảm bảo phòng 
chống dịch tại các tổ bầu cử.  
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Cũng trong khuôn khổ hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam đã 
trao tặng 15.000 khẩu trang cho cán bộ, chiến sĩ Biên phòng làm nhiệm vụ 

chống dịch, nhân dân vùng biên giới Việt- Lào.  

 

 
 

Trao đổi với các đơn vị tại chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Xuân Đức bày tỏ 
mong muốn những phần quà của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ góp phần đảm 

bảo an toàn, tăng cường công tác phòng chống dịch cho các tổ bầu cử cũng 

như đồng hành với vùng biên trong việc ngăn chặn Covid-19 lây lan trong 
cộng đồng.  

Gửi lời cảm ơn đến Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đại tá Hoàng Văn Mẫn – 

Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh ghi nhận tình cảm của Tỉnh 
đoàn với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng chí cho biết ngay từ những 

ngày đầu xuất hiện Covid-19, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn đã đến tận các chốt 

kiểm soát dịch trên tuyến biên giới Việt- Lào, thăm và tặng nhiều phần quà 
động viên cán bộ chiến sĩ. Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Bộ 

đội Biên phòng tỉnh và Tỉnh đoàn cũng đạt rất nhiều kết quả trên các mặt 

công tác. Đồng chí mong muốn thời gian tới hai đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành 
trong các hoạt động an sinh xã hội cho đồng bào vùng biên cũng như trong 

công tác phòng chống dịch Covid-19. 
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LÁ PHIẾU NIỀM TIN 

 

Tỉnh đoàn vừa phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tổ chức 

chương trình tọa đàm phát thanh trực tiếp: Tuổi trẻ Quảng Nam với 

cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm 

kỳ 2021-2026, với chủ đề “Lá phiếu niềm tin”. 

Chương trình tọa đàm phát thanh trực tiếp “Lá phiếu niềm tin” là chương 

trình phát thanh lần đầu tiên được ekip thực hiện live tream trực tiếp trên 

trang Facebook Phát thanh Quảng Nam – QRT. 

 
 

Có 3 vị khách mời tham gia tọa đàm, gồm: đồng chí Trần Thị Kim Hoa – 
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh 

Quảng Nam; đồng chí  Đặng Thị Bảo Trinh – Bí thư Thị đoàn Điện Bàn và 

cử tri trẻ Lê Tôn Bảo Huy – đoàn viên trường THPT Trần Cao Vân, TP. Tam 
Kỳ. Tại chương trình các vị khách mời đã chia sẽ công tác chuẩn bị cho cuộc 

bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026, từ công tác giới thiệu, hiệp thương lựa chọn người ứng cử, đảm 
bảo các điều kiện tổ chức cuộc bầu cử an toàn, thành công, thông tin cần biết 

về cuộc bầu cử để mọi cử tri thực hiện quyền bầu cử đúng quy định, đặc biệt 

là sự háo hức, chờ đợi ngày bầu cử của cử cử tri trẻ lần đầu tiên tham gia bầu 
cử. Dịp này, các vị khách mời gửi gắm niềm tin vào các ứng viên đại biểu 

Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. 
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 Chương trình tọa đàm phát thanh trực tiếp “Lá phiếu niềm tin” mong 

muốn mỗi cử tri trẻ tham gia bầu cử phát huy  quyền làm chủ thật sự của 

người dân nói chung, tuổi trẻ Quảng Nam nói riêng, sáng suốt lựa chọn 
những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng 

và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
 

 

II. HỌC VÀ LÀM THEO BÁC  

CÁCH MẠNG VIỆT NAM KIÊN ĐỊNH ĐI THEO CON ĐƯỜNG BÁC 

CHỌN 

1. Năm nay, kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đúng vào dịp Đảng ta vừa tổ chức rất thành công Đại hội lần thứ XIII, 

các tầng lớp nhân dân trong cả nước đang ra sức thi đua chào mừng 

ngày sinh của Người và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một trong những nhiệm vụ quan 

trọng hàng đầu trong quá trình phát triển đất nước. Trong ảnh: Dây chuyền 
sản xuất tại Nhà máy ô tô Vinfast (thành phố Hải Phòng). Ảnh: Gia Linh 
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Đầu thế kỷ XX, giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường 

lối cứu nước, ngày 5-6-1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm 

đường cứu nước với khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do cho đất nước. 
Nguyễn Tất Thành đã bất chấp mọi hiểm nguy, gian khổ, đi qua nhiều nước 

châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và Người đã bắt gặp ánh sáng của chủ nghĩa 

Mác - Lênin để tìm ra con đường cứu nước. 
Nguyễn Ái Quốc đã xác định con đường cứu nước muốn thành công phải kết 

hợp phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân quốc tế. Ngày 3-

2-1930, Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế cộng sản chủ trì hội nghị tại 
Hồng Kông để hợp nhất ba tổ chức cộng sản trong nước thành Đảng Cộng 

sản Việt Nam. Từ ngày có Đảng lãnh đạo, cả dân tộc đoàn kết lập nên những 

kỳ tích vang dội trong hơn 90 năm qua. 
Thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt 

Nam xứng đáng với niềm tin của dân tộc và sự giao phó của lịch sử. Dưới sự 

lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng nước ta đã giành hết 
thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vang dội trong thế kỷ 

XX và hơn hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Đó là thắng lợi của Cách mạng 

Tháng Tám năm 1945 lật đổ ách thống trị gần 100 năm của thực dân Pháp và 
xóa bỏ triều đình phong kiến, lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông 

Nam châu Á. 

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 

(nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đó là thắng lợi vẻ vang 

của cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, góp phần 
làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. 

Ngày 2-9-1969, Bác Hồ đã vĩnh biệt chúng ta và để lại cho toàn Đảng, toàn 

dân, toàn quân ta bản Di chúc mang tầm tư tưởng và trí tuệ của thời đại. Thực 
hiện bản Di chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dưới sự lãnh đạo 

của Đảng, hơn nửa thế kỷ qua cách mạng Việt Nam đã không ngừng tiến lên 

giành được nhiều kỳ tích vĩ đại. 
Sau 21 năm chiến đấu gian khổ, oanh liệt, ngày 30-4-1975, dưới sự lãnh đạo 

của Đảng, quân và dân ta đã thực hiện lời dạy của Bác: “Đánh cho Mỹ cút, 

đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, 
đưa cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 

hội, tiến hành thắng lợi sự nghiệp đổi mới, kinh tế ngày càng phát triển, từ 
hơn 10 năm nay đã ra khỏi nhóm nước nghèo và trở thành nước đang phát 

triển có thu nhập trung bình, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao. Công 

cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo tiến hành sau 35 năm 
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đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đảng ta thường 

xuyên tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường giáo dục nền tảng tư 

tưởng của Đảng và quan tâm xây dựng thế hệ cách mạng cho đời sau. 
Thực hiện Di chúc của Bác: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một 

việc làm rất quan trọng và rất cần thiết”, Đảng ta luôn chú ý đào tạo và bồi 

dưỡng thế hệ trẻ làm người kế tục sự nghiệp cách mạng của thế hệ cha anh. 
Đồng thời luôn chú trọng phát huy tinh thần quốc tế vô sản chân chính, kết 

hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, không ngừng nâng cao vị thế 

của đất nước trên trường quốc tế. 
Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay trong bối 

cảnh tình hình quốc tế có thuận lợi là hợp tác, hòa bình và phát triển vẫn là 

xu thế lớn, kinh tế thế giới tiếp tục có những tín hiệu tích cực trên đà phục 
hồi, tăng trưởng ở một số nền kinh tế sau thời kỳ “đỉnh” của đại dịch Covid-

19, nhất là với hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc. 

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại nhiều cơ hội cho các quốc 
gia đang tìm kiếm con đường phát triển. Châu Á - Thái Bình Dương vẫn là 

hai khu vực năng động, có nhiều dư địa để phát triển hơn. Những nỗ lực giảm 

căng thẳng và hòa giải ở một số khu vực có bước tiến khả quan. Tuy nhiên, 
cuộc đấu tranh cho hòa bình, ổn định, bình đẳng trên phạm vi toàn cầu còn 

nhiều khó khăn, thách thức gay gắt; nhân loại luôn phải đối mặt với nhiều 

vấn đề phức tạp, khó lường, gây bất an, bất ổn ở nhiều nước, nhiều khu vực. 
Nguyên nhân chủ yếu bởi các siêu cường không ngừng gia tăng cạnh tranh 

chiến lược toàn cầu, leo thang chạy đua vũ trang và chiến tranh thương mại. 

Điển hình nhất là quan hệ giữa Mỹ và Nga rơi vào tình trạng thấp nhất từ sau 
thời kỳ chiến tranh lạnh đến nay; căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung 

Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tình hình Biển Đông và biển Hoa Đông có 

nhiều diễn biến phức tạp. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ 
nghĩa dân túy làm phát sinh một số trào lưu xã hội rất đáng lo ngại, dung 

dưỡng cho cái gọi là “dân chủ”, “nhân quyền” theo kiểu phương Tây để kích 

động, gây rối loạn xã hội ở nhiều nước. 
Ở trong nước, thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng đem lại niềm tin 

tưởng và khát vọng mới cho nhân dân cả nước. Toàn Đảng, toàn dân, toàn 

quân chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, 
sáng tạo, ra sức thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép": Vừa 

chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện 

đời sống nhân dân. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an 
toàn xã hội được bảo đảm. Việt Nam ngày càng thể hiện rõ uy tín, vị thế 

không ngừng nâng cao trong khu vực và quốc tế. 
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Tuy nhiên, tính bền vững trong phát triển kinh tế, xã hội chưa cao; khả năng 

tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và cạnh tranh quốc tế chưa mạnh. Biến 

đổi khí hậu, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và 
các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Bốn nguy cơ: Chệch hướng xã hội chủ 

nghĩa; tụt hậu xa hơn về kinh tế; tham nhũng, quan liêu và “diễn biến hòa 

bình” của các thế lực thù địch vẫn còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn. Nguy 
cơ tụt hậu về kinh tế, rơi vào bẫy thu nhập trung bình còn lớn. 

Bên cạnh đó, bốn vấn đề bức xúc còn diễn biến phức tạp: An toàn thông tin 

mạng, an toàn giao thông, an toàn môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm 
đang hằng ngày, hằng giờ tác động đến tư tưởng, ảnh hưởng đến sức khỏe, 

tính mạng của cán bộ, nhân dân. 

2. Trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức nêu 
trên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện những lời dạy của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực hiện thắng 

lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo phương châm: “Tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh; khơi dậy phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, 
đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ 

vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta 

trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”[1]. 
Để đạt được các mục tiêu trên, cần phải nhận thức đầy đủ và vận dụng đúng 

các quy luật phát triển, hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để 
phân bổ và sử dụng có hiệu quả được các nguồn lực của đất nước mà trước 

hết, quan trọng nhất là nguồn lực con người. Phải có lộ trình, kế hoạch để 

thực hiện từng bước có hiệu quả cao nhất trong việc đầu tư và sản xuất, kinh 
doanh. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng 

trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. Phát triển nền kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ. Nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Trong bối cảnh hiện nay, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển 

khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về chính trị, tư tưởng, 
đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm 

quyền và sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn 
kết trong Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây 

dựng Đảng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; kiên 
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quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống 

trong cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Đảng có thực sự vững mạnh thì mới tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp cách mạng 
thành công trong giai đoạn mới. Trên tinh thần đó, phải ngăn chặn, đấu tranh, 

xử lý triệt để, đúng pháp luật các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, 

tư tưởng cục bộ, bè phái, chạy chức, chạy quyền… Trước mắt, cần tập trung 
kiểm tra, xử lý dứt điểm những vụ tham nhũng phức tạp đang gây bức xúc 

trong xã hội, bất bình trong nhân dân. Đặc biệt, cần công khai các vụ việc 

phức tạp đã xử lý như V.I. Lênin đã dạy: “Tính công khai như thanh bảo 
kiếm, nó phanh phui cắt bỏ những ung nhọt, đồng thời làm lành vết thương 

của chúng ta”. 

Tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hòa giữa 
kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới 

chính trị, văn hóa, xã hội… Chủ động dự báo đúng tình hình, không để bị 

động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trường hòa 

bình, ổn định để đưa đất nước tiếp tục phát triển. Phát huy hiệu quả sức mạnh 

tổng hợp của đất nước kết hợp với sức mạnh của thời đại. 
Toàn Đảng triển khai Nghị quyết Đại hội XIII trong bối cảnh đại dịch Covid-

19 trên thế giới và trong nước đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó 

lường. Tổng thư ký Liên hợp quốc đã nhận định “đây là kẻ thù chung của 
nhân loại”. Đảng và Nhà nước ta xác định “chống dịch như chống giặc”, 

“mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch”, đến nay về cơ bản 

việc thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh 
tế - xã hội tiếp tục triển khai có hiệu quả. 
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III. THEO DÒNG LỊCH SỬ 

 

THỜI TRAI TRẺ TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA BÁC: 

CÁNH CHIM BẰNG BAY TRÊN BÃO TÁP 

 

 
Người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước với 

30 năm bôn ba qua 3 đại dương, 4 châu lục, qua gần 30 quốc gia, hàng trăm 

thành phố. Đó là quãng đời “thanh niên sôi nổi” vượt qua muôn vàn gian 

khổ, chông gai. Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu 
nước, Báo Quân đội nhân dân Điện tử xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 

loạt bài phần nào ghi chép lại câu chuyện về bản lĩnh, ý chí của một người 

trai chí lớn đã truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay và mai sau… 
 

Bến cảng Nhà Rồng và ngày 5-6-1911 là cột mốc đánh dấu hành trình 

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Nhưng chúng tôi muốn cùng bạn đọc lùi 
lại một mốc khác, đó là mùa Thu năm 1910, khi tròn 20 tuổi, Người đã dừng 

chân ven bờ biển Phan Thiết. Hành trình cứu nước đã bắt đầu từ những bước 
chân buổi ấy…  
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Người thầy bất đắc dĩ và khát vọng đi xa.  

Phan Thiết, một ngày mùa Thu tháng 9 năm 1910. Chàng trai trẻ 
Nguyễn Tất Thành dừng chân mà lòng ngổn ngang trăm mối. Cuốn Hồ Chí 

Minh-biên niên tiểu sử (do Viện Hồ Chí Minh thuộc Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh xuất bản năm 2006) ghi: Ngày 4-12-1908, Nguyễn Tất 
Thành khi đang là học sinh với lòng yêu nước thương dân đã tham gia cuộc 

biểu tình chống thuế của nông dân Thừa Thiên và bị thực dân Pháp theo dõi. 

Ông Nguyễn Sinh Huy (cha của Nguyễn Tất Thành), một vị quan thanh liêm 
đang làm việc ở Huế cũng bị chúng khiển trách.  

 

Sang năm 1909, Nguyễn Tất Thành theo cha, lúc đó là Phó bảng vào huyện 
Bình Khê thuộc tỉnh Bình Định nhậm chức tri huyện. Sau đó Người được cha 

gửi vào Quy Nhơn học tiếng Pháp. Những tưởng việc học hành sẽ thuận lợi 

nhưng chẳng bao lâu, tháng 1 năm 1910, cha Người bị triều đình bãi chức và 
triệu hồi về Huế. Việc học tập của Nguyễn Tất Thành nguy cơ dang dở.  

Tháng 9 năm ấy, Nguyễn Tất Thành quyết định từ Quy Nhơn vào Sài 

Gòn. Sau này, trả lời một nhà văn Mỹ, Người nói: “Nhân dân Việt Nam trong 

đó có ông cụ thân sinh ra tôi, lúc này thường tự hỏi nhau ai sẽ là người giúp 
mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp. Người này nghĩ là Anh, có người lại 

cho là Mỹ. Tôi thấy phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem xét họ 
làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào tôi”.  

Nhưng hành trình đâu dễ dàng. Đến Phan Thiết thì hết tiền, Người phải 
xin vào làm trợ giáo, dạy môn Thể dục tại Trường Dục Thanh, một ngôi 

trường tư thục nằm kề bên bờ sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết (Bình 
Thuận).  

Theo hồi ức của các học sinh: Thầy Thành dạy rất tận tâm, hết lòng 

thương yêu, chăm sóc trò. Thầy thường phổ biến cho học sinh những thơ ca 
yêu nước. Vừa phụ trách thể dục, thầy vừa chăm lo xây dựng tủ sách, hướng 

dẫn học sinh thăm phong cảnh trong vùng... Ngoài giờ lên lớp với số tiền 

lương ít ỏi, theo tư liệu ghi chép chỉ vỏn vẹn 8 đồng, Nguyễn Tất Thành tìm 
những cuốn sách quý để đọc. Lần đầu tiên Người được tiếp cận với những tư 

tưởng tiến bộ của các nhà khai sáng Pháp như Rousseau, Voltair, 
Montesquieu, càng thôi thúc Người tìm đường ra nước ngoài.  

Cuối năm Canh Tuất (1910), Nguyễn Tất Thành rời Trường Dục Thanh 
về Sài Gòn tiếp tục con đường đã định… Năm 1960, tập sách Bác Hồ do 

nhiều tác giả viết in tại Hà Nội đã được Bác Hồ xem. Khi đọc, Bác nói với 

đồng chí thư ký: 
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- Bác không có ý định dừng lại Phan Thiết song đến đó thì tiền lộ phí đã cạn 
mới quyết định ở lại tìm việc làm để có tiền đi tiếp cuộc hành trình.  

Đến Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành xin vào học một trường kỹ thuật do 

Pháp quản lý, dạy về hàng hải. Sau này, đồng chí Hà Huy Giáp kể lại, có lần 

Bác nói: "Bác đâu có ý định học thợ, nhưng trong lúc lang thang để tìm cách 
sang phương Tây, mà có nơi cho mình học, có cái ăn là mình vô thôi". Ít lâu 

sau, Người đã tìm đến thăm cha lúc này cũng ở miền Nam. Người cha già 

dặn dò: "Tìm thăm cha là tốt, nhưng cái cần hơn vẫn là tìm đường cứu dân 
tộc". Lời dặn ấy như càng củng cố thêm khao khát tột cùng bấy lâu nay 
Nguyễn Tất Thành nung nấu.  

Người con hiếu thảo gửi tiền cho cha khi nhận tháng lương đầu bếp 

ít ỏi  

Ngày 2-6-1911, Nguyễn Tất Thành nộp đơn xin việc làm ở tàu Amiral 

Latouche Tréville, một tàu lớn vừa chở hàng, vừa chở khách, đang chuẩn bị 
rời cảng Sài Gòn đi Marseille, Pháp. Một ngày sau, anh bắt đầu làm phụ bếp 
ở tàu với tên mới: Văn Ba.  

Ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành từ Bến cảng Nhà Rồng, thành phố 

Sài Gòn sang Pháp. Người thanh niên 21 tuổi ấy ra đi với mục đích gì? Để 
kiếm kế sinh nhai, hay để thoả mãn một ước mơ xa lạ nào đó của tuổi trẻ. 

Hơn mười năm sau chính anh đã trả lời nhà báo, nhà thơ Xô viết Osip 

Mandelstam: Khi là một cậu bé ở tuổi 13, tôi lần đầu tiên đã nghe đến những 
từ Pháp: tự do, bình đẳng, bác ái và tình anh em - đối với chúng tôi tất cả 

người da trắng đều là người Pháp. Tôi muốn tìm hiểu nền văn minh của Pháp 

để biết xem cái gì ẩn đằng sau những từ ấy. Nhưng ở các trường Pháp dành 
cho người bản xứ, người Pháp dạy như dạy con vẹt. Người ta ngăn cấm 

chúng tôi tiếp xúc với sách báo, không chỉ là những nhà văn mới mà ngay cả 

Rousseau và Montesquieu. Tôi đã làm gì? Tôi quyết định đi ra nước ngoài. 
Người An Nam bị xem là nông nô. Chúng tôi không chỉ bị cấm du lịch, mà 

còn bị cấm đi lại trong nước. Đường sắt được xây dựng cho các mục đích 

chiến lược riêng: trong con mắt người Pháp, chúng tôi chưa đủ trình độ để sử 
dụng những tuyến đường này. Tôi đã ra đi bằng đường biển. Lúc đó tôi 19 
tuổi. Ở Pháp, các cuộc bầu cử đang diễn ra. Giới tư sản đang lừa phỉnh nhau’.  

Rõ ràng là sự lựa chọn đi ra nước ngoài bằng đường biển của Bác Hồ là 

có chủ đích tìm đường cứu nước. Trả lời phỏng vấn này trùng khớp với 
những thông tin sau này về tiểu sử của Người.  

Con tàu xuyên đại dương ngay trong tháng 6 đã ghé cảng Singapore rồi 
Colombo, Sa’id (Ai Cập). Ngày 6-7-1911, sau một tháng vượt biển, tàu đến 

nước Pháp. Ở đây, Nguyễn Tất Thành tận mắt chứng kiến ở nước Pháp cũng 
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có những người nghèo như ở Việt Nam. Anh trăn trở: “Tại sao người Pháp 
không “khai hoá” đồng bào của nước họ trước khi đi “khai hoá” chúng ta”.  

Làm phụ bếp trên tàu nhưng khát vọng được học tập để mở mang vẫn 

cháy bỏng. Ngày 15-9-1911, Nguyễn Tất Thành viết đơn gửi Tổng thống 

Pháp trình bày nguyện vọng muốn vào học Trường Thuộc địa. Đơn có đoạn 
viết: “…Tôi rất ham học. Tôi muốn sẽ trở nên có ích cho nước Pháp đối với 

các đồng bào của tôi, đồng thời có thể giúp họ hưởng được những ân huệ của 
giáo dục...”.   

Thế nhưng nước Pháp không văn minh và bác ái như khẩu hiệu, lá đơn 
được quay về thuộc địa và người ta vì dị ứng với việc Người tham gia biểu 
tình năm 1908 đã bác bỏ nguyện vọng đó.  

Giữa tháng 10 năm ấy, theo hành trình, con tàu Amiral Latouche 

Tréville quay trở về Sài Gòn rồi lại ra đi. Sổ lĩnh lương tàu mà bản chụp hiện 

còn lưu tại Viện Hồ Chí Minh ghi rõ, Người nhận lương tại Sài Gòn, ngày 
16-10-1911. Dù làm việc vất vả nặng nhọc, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, 

nhưng mức lương lại rất bèo bọt. Sổ ghi, sau khi đóng tiền ăn, tiền nộp cho 

cai bếp, góp vào quỹ bảo hiểm cho thủy thủ người Pháp thì chỉ còn nhận 
được vỏn vẹn 10 franc.  

Có một chi tiết thật xúc động, theo chính Hồ sơ của Chánh mật thám 

ghi lại: Nhận lương ít ngày thì ngày 31-10-1911, từ Sài Gòn, Nguyễn Tất 

Thành gửi thư cho Khâm sứ Trung Kỳ, nhờ chuyển số tiền 15 đồng cho cha 
là Nguyễn Sinh Huy. Số tiền trên đã được ông Nguyễn Sinh Huy ký nhận 
ngày 9-11-1911.  

Giọt nước mắt bác ái rớt giữa đại dương.  

Bước sang năm 1912, con tàu tiếp tục hành trình đi vòng quanh châu 

Phi, đã có dịp dừng lại ở những bến cảng của một số nước như Tây Ban Nha, 

Bồ Đào Nha, Algeria, Tunisia, Democratic Republic of the Congo, Dahomey, 
Senegal, Réunion… Đến đâu, Nguyễn Tất Thành cũng thấy cảnh khổ cực của 

người lao động dưới sự áp bức bóc lột dã man, vô nhân đạo của bọn thống trị. 

Đến Dacar, bể nổi sóng rất dữ. Tàu không thể vào bờ. Cũng không thể thả ca 
nô xuống vì sóng to. Để liên lạc với tàu, bọn Pháp trên bờ bắt những người 

da đen phải bơi ra. Một, hai, ba, bốn người da đen nhảy xuống nước. Người 
này đến người kia, họ bị sóng bể cuốn đi.  

Cảnh tượng đó làm cho Nguyễn Tất Thành hết sức đau xót, anh khóc. 
Hỏi tại sao, anh buồn rầu trả lời: “Những người Pháp ở Pháp phần nhiều là 
tốt. Song những người Pháp thực dân rất hung ác và vô nhân đạo”.   
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Anh kể lại điều anh từng trông thấy trên bờ biển Phan Rang, Phan Thiết 

trước lúc ra đi: “Ở ta, tôi cũng thấy những chuyện như thế xảy ra ở Phan 

Rang. Bọn Pháp cười sặc sụa trong khi đồng bào ta chết đuối vì chúng nó. 
Đối với bọn thực dân, tính mạng của người thuộc địa, da vàng hay da đen 
cũng không đáng một xu”.   

Bóng tối dưới chân tượng nữ thần tự do.   

Cuối năm 1912, Nguyễn Tất Thành theo con tàu đến Mỹ. Điện tín của 

Chánh mật thám Sài Gòn sau này ghi lại: Ngày 15-12-1912, từ New York, 

Nguyễn Tất Thành gửi thư cho Khâm sứ Trung Kỳ nhờ cho biết tình hình và 
địa chỉ của cha. Thư cho biết, anh đã gửi cho cha mình ba ngân phiếu nhưng 
mới chỉ nhận được một lần trả lời.   

Thời gian ở Mỹ, Người dành một phần thời gian để lao động kiếm 

sống, còn phần lớn thời gian dành cho học tập, nghiên cứu. Nữ tác giả 

Josephine Stenson, một nhà sử học người Mỹ đã tự bỏ tiền túi ra để đi khắp 
những nơi mà Bác Hồ đặt chân tìm hiểu, sau này đã phát biểu sâu sắc về Bác 

Hồ tại Hội thảo quốc tế kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(1890-1990) ở Hà Nội.   

Bà viết: “…Tôi nghĩ ngay đến Tượng thần Tự do ở quê hương tôi. Tôi 
là nhà sử học, tôi đã lật ra xem những trang ghi cảm tưởng của mọi chính 

khách khi họ đến tham quan và chiêm ngưỡng Tượng thần Tự do và ca ngợi 

thần Tự do, Nguyễn Tất Thành khi đến New York cũng đã đến chiêm 
ngưỡng Tượng thần Tự do và mọi chính khách, sau khi đã đến tham quan 

thần Tự do đều ghi cảm tưởng bằng những lời ca ngợi Ngôi sao tỏa sáng trên 

vòng Nguyệt quế là ánh sáng tự do... Duy chỉ có Nguyễn Tất Thành đến xem 
thần Tự Do nhưng nhìn xuống dưới chân tượng và ghi “Ánh sáng trên đầu 

thần Tự Do tỏa rộng khắp trời xanh, còn dưới chân Tượng thần Tự Do thì 

người da đen đang bị chà đạp. Bao giờ người da đen được bình đẳng với 
người da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Và bao giờ người 

phụ nữ được bình đẳng với nam giới?”. Duy nhất chỉ có Nguyễn Tất Thành 

nhìn xuống chân Tượng thần Tự do và ghi lại những ý kiến trên. Nguyễn Tất 
Thành nhìn số phận con người chứ không chiêm ngưỡng hào quang tỏa sáng 
từ bức Tượng thần Tự do".   

Học tập khát vọng cháy bỏng.   

Lao động vất vả nhưng khát vọng học tập luôn cháy bỏng trong Nguyễn 

Tất Thành. Cùng với bức thư gửi cho cha, anh còn gửi một bức thư cho anh 

trai Nguyễn Sinh Khiêm (thời kỳ này đang giúp việc vặt ở Toà Khâm sứ 
Trung Kỳ), nhờ xin cho vào học Trường Thuộc địa tại Pari. Nhưng kết quả 

không khả quan hơn, vẫn với sự kỳ thị, toàn quyền trả lời: “…ông chủ sự 
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giáo dục Trung Kỳ, được hỏi ý kiến đã cho biết người thanh niên này đã bắt 

đầu học Trường Quốc học Huế, nay qua làm bồi ở Pháp, có thể tiếp tục học ở 
một trường tại thuộc địa trước khi có tham vọng trở thành sinh viên ở Pháp”.  

Đầu năm 1913, Nguyễn Tất Thành theo tàu rời Mỹ trở về Pháp, sau đó 

sang Anh. Đến nước Anh, lên bờ, làm gì để sinh sống là một câu hỏi quá khó 
khăn giữa thủ đô London hoa lệ. Nguyễn Tất Thành nhận cào tuyết cho một 

trường học. Công việc quá vất vả mệt nhọc, anh đành phải bỏ việc. Anh tìm 

được một việc khác là đốt lò. Từ 5 giờ sáng, anh đã phải chui xuống hầm để 
nhóm lửa, suốt ngày đổ than, thay than trong lò, sống trong cảnh tranh tối 
tranh sáng, ngột ngạt đáng sợ.  

Nhưng cũng ngay từ những ngày đầu tiên đến nước Anh, Nguyễn Tất 

Thành bắt tay ngay vào việc học ngoại ngữ. Hằng ngày, sáng sớm và buổi 
chiều, trước và sau giờ lao động để kiếm tiền sống, anh miệt mài tự học. 
Hằng tuần, vào ngày nghỉ, anh học tiếng Anh với một giáo sư người Ý.   

Giữa năm ấy, từ nước Anh, Nguyễn Tất Thành gửi thư cho cụ Phan 

Châu Trinh ở Pháp. Bức thư cho thấy anh rất quyết tâm học ngoại ngữ: "Mấy 

bốn tháng rưỡi nay thì chỉ làm với Tây, nói tiếng Tây luôn luôn. Tuy ở Anh 
nhưng chẳng khác gì ở Pháp và tháng ngày luống những chỉ lo làm việc khỏi 

đói, chớ chẳng học được bao nhiêu. Và cháu ước ao rằng bốn, năm tháng 
nữa, lúc gặp bác thì sẽ nói và hiểu được tiếng Anh nhiều nhiều…”.  

Gác lại những niềm riêng.   

Cuối năm 1913, việc đốt lò vất vả khiến Nguyễn Tất Thành ốm nặng, bị 
cảm, phải xin nghỉ việc. Bình phục, Nguyễn Tất Thành đến làm thuê ở khách 

sạn Drayton Court rồi sang làm phụ bếp ở khách sạn Carlton, một khách sạn 

sang nổi tiếng ở London, dưới sự điều khiển của vua đầu bếp người Pháp 
Escophier.  

Hằng ngày, anh để riêng những thức ăn còn sạch sẽ, có lúc là một phần 
tư con gà hoặc còn nguyên cả miếng bít tết để đưa lại cho nhà bếp. Vua đầu 

bếp hỏi tại sao không vứt đi như những người khác, anh trả lời: "Ông có thể 

cho người nghèo những thứ ấy". Ông ta tỏ ra cảm phục và nói: "Tạm thời anh 
hãy gác ý nghĩ cách mạng của anh lại một bên, và tôi sẽ dạy cho anh cách 
làm bếp, làm ngon và anh sẽ được nhiều tiền".   

Từ đó, Nguyễn Tất Thành được ông vua bếp đưa vào chỗ làm bánh với 
số lương cao hơn. Mọi người cho biết lần đầu tiên ông vua bếp làm như thế!  

Nhà văn, nhà sử học, Giám đốc Trung tâm lưu trữ, Thư viện Marx, 

Vương quốc Anh John Callow cho rằng, chính trong thời gian ở London, Hồ 
Chí Minh đã đọc các tác phẩm của Marx và Engels, được in rất rẻ tại Nhà in 
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Thế kỷ Hai mươi thuộc Đảng Dân chủ Xã hội Anh. Bốn năm ở London đã 
góp phần rất nhiều trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.  

Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành đã từ Anh trở lại Pháp để có điều 

kiện trực tiếp hoạt động trong phong trào Việt kiều và phong trào công nhân 
Pháp, tiếp tục hành trình tìm đường cứu nước của mình.  

Hành trình 6 năm đầu tìm hình của nước ở tuổi 20, Người đã phải trải 
qua đủ mọi đắng cay, một mình dặm trường nơi đất khách quê người, phải 

gác lại những tình cảm riêng tư như nhà sử học người Mỹ ghi lại: “…một số 

sĩ quan Anh-Mỹ trong đội quân của đồng minh khi sang Đông Dương đóng ở 
Cao Bằng có dịp tiếp xúc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả tập hồi ký “Tôi 

sống cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những ngày đầu khởi nghĩa”. Chúng tôi 

có hỏi - không phải tò mò mà trên danh nghĩa là đàn ông với nhau, tại sao 
Chủ tịch không lấy vợ, không lập gia đình? Hồ Chí Minh trả lời một cách 

chân tình và thân mật: Khi còn trẻ phải đi hoạt động cách mạng, khi giành 

được độc lập thì đã già, nên không dám tính chuyện đó. Trước khi tôi ra đi, 
tôi có yêu một người con gái, người con gái đó cũng rất yêu tôi. Nhưng phải 

dừng lại về chuyện yêu đương, sau nhiều năm mất liên lạc, tôi không biết 
người con gái đó đang ở đâu, còn hay mất”. 

Nguồn tin: Báo Quân đội Nhân dân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI 

QUỐC (11/6/1948 – 11/6/2021) 
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Trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh kêu gọi toàn thể đồng bào, chiến sĩ tích cực thi đua diệt giặc đói, giặc 

dốt và giặc ngoại xâm, mục tiêu là dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân 

sinh hạnh phúc. 

 

 

 

 

"Mục đích thi đua ái quốc là: 

Diệt giặc đói, 

Diệt giặc dốt, 
Diệt giặc ngoại xâm. 
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Cách làm là: dựa vào: 

Lực lượng của dân, 

Tinh thần của dân, để gây: 
Hạnh phúc cho dân. 

Vì bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, 

bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: 
Làm cho mau, 

Làm cho tốt 

Làm cho nhiều. 
Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, 

nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sỹ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, 

Kinh tế, Chính trị, Văn hóa. Thực hiện một khẩu hiệu: 
Toàn dân kháng chiến, 

Toàn diện kháng chiến. 

Trong Thi đua ái quốc, chúng ta: 
Vừa kháng chiến, 

Vừa kiến quốc. 

Kết quả đầu tiên của Thi đua ái quốc sẽ là: 
Toàn dân đủ ăn đủ mặc, 

Toàn dân biết đọc, biết viết, 

Toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới, để diệt ngoại xâm, 
Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn. 

Thế là chúng ta thực hiện: 

Dân tộc độc lập, 
Dân quyền tự do, 

Dân sinh hạnh phúc. 

Ba chủ nghĩa mà nhà đại cách mạng Tôn Văn đã nêu ra. 
Để đi đến kết quả tốt đẹp đó, tôi xin: 

Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc, 

Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn, 
Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp, 

Đồng bào công nông thi đua sản xuất, 

Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh, 
Nhân viên chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân, 

Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng. 

Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc. 
Phong trào sôi nổi. 
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Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp về mọi mặt và mọi tầng lớp nhân 

dân, và sẽ giúp chúng ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch 

để đi đến thắng lợi cuối cùng. 
Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu 

nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng 

lợi, chúng ta nhất định thắng lợi. 
Hỡi toàn thể đồng bào, 

Hỡi toàn thể chiến sỹ, 

Tiến lên! 
HỒ CHÍ MINH 

Theo: Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 2011, tập 5, tr. 556-558. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM  

(21/6/1925 – 21/6/2021) 
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Khởi nguồn của Báo chí Cách mạng Việt Nam: 

Ngày 21.6.1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), báo “Thanh Niên” do 

lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên - khởi nguồn cho dòng báo 
chí cách mạng Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ XX.  

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc). Tại 

đây, Người đã trực tiếp mở 3 lớp huấn luyện cách mạng cho thanh niên Việt 
Nam, cải tổ Tâm Tâm xã, thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng 

chí hội và đặc biệt là ra tờ báo Thanh Niên. Báo Thanh Niên ra số đầu tiên 

vào ngày 21.6.1925, ban đầu dự định xuất bản hàng tuần, nhưng do khó khăn 
khách quan nên không đều kỳ. Thông thường, mỗi số có 2 trang hoặc 4 trang, 

khổ giấy 18x24cm - một khổ giấy thông dụng bấy giờ ở Quảng Châu có thể 

mua được một cách dễ dàng. Về hình thức, phía trên trang nhất trong khung 
chữ nhật có tên báo bằng chữ Quốc ngữ và chữ Hán. Bên trái có hình ngôi 

sao 5 cánh, ở giữa có ghi số báo, phía dưới tên báo ghi ngày, tháng, năm ra 

báo. Mỗi kỳ báo in khoảng 100 bản tại Quảng Châu. In xong, Nguyễn Ái 
Quốc chuyển đến Thượng Hải hoặc Hong Kong, để từ đó nhờ vào hệ thống 

giao thông liên lạc trên các tàu thuỷ, báo Thanh Niên sẽ được chuyển một 

cách bí mật về nước.  
Báo Thanh Niên được viết bằng bút sắt nhọn trên giấy sáp và in theo lối 

rônêô. Cách in này cũng chỉ cho phép in được 100 bản rõ nét. Phương pháp 

cải tiến chữ viết của Nguyễn Ái Quốc như: Dùng chữ z thay cho d, chữ d 
thay cho đ, chữ f thay cho ph, chữ k thay cho c... và nhất là cách rút gọn chữ 

này ngoài việc tiết kiệm được chữ, còn gây cho người đọc một ấn tượng đổi 

mới, cách mạng và độc đáo chỉ riêng tờ Thanh Niên bấy giờ mới có. Báo có 
các chuyên mục phong phú như: Xã hội, bình luận, tân văn, vấn đáp, thi ca, 

phê bình, trả lời bạn đọc... 
Tham gia viết bài cho Thanh Niên, ngoài Nguyễn Ái Quốc là cây bút 

chủ lực, là linh hồn của tờ báo, người ta thỉnh thoảng còn thấy có các đồng 

chí: Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Trương Vân Lĩnh, Lê Duy Điếm... Nội 
dung chủ yếu của Báo Thanh Niên nêu lên vấn đề đoàn kết: Đoàn kết trong 

cộng đồng xã hội, đoàn kết dân tộc. Báo còn nhấn mạnh đến tinh thần yêu 

nước, ý chí đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta trong suốt quá trình lịch 
sử. Ngoài vấn đề tuyên truyền lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin và cách mạng vô 

sản, báo còn đề cập một cách khái quát những vấn đề đường lối của cách 

mạng Việt Nam. Có thể nói, Thanh Niên rất xứng đáng với danh hiệu là 
“người tuyên truyền cổ động và tổ chức tập thể” như V.I.Lênin đã nói.  
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Ngày 2.6.1950, Chính phủ ta chính thức quyết định cho thành lập “Hội 

những người viết báo Việt Nam" (Hội Nhà Báo Việt Nam ngày nay). Đến 

tháng 7.1950, Tổ chức Báo chí Quốc tế (OIJ) nhóm họp ở Phần Lan, đã công 
nhận “Hội những người viết báo Việt Nam” là thành viên chính thức của tổ 

chức này. Tháng 2.1985, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Bí 

thư Trung ương Ðảng ra quyết định số 52 ngày 5.2.1985 lấy ngày ra số đầu 
tiên của Báo Thanh Niên làm ngày Báo chí Việt Nam, nhằm tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội 

của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng. Theo đó, 
ngày 21.6.1985, lần đầu tiên giới báo chí cả nước tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày 

Báo chí Việt Nam và kỷ niệm 60 năm Báo “Thanh Niên” xuất bản số đầu 

tiên. Ngày 21.6.2000, nhân kỉ niệm 75 năm Ngày Báo chí Việt Nam, theo đề 
nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định đổi tên gọi Ngày Báo chí Việt Nam 

là “Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam”. 
Nguồn: Báo lao động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY QUỐC TẾ PHÒNG CHỐNG MA TÚY: HIỂU BIẾT HƠN ĐỂ 

CHĂM SÓC TỐT HƠN 
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Hiện có khoảng 35,6 triệu người trên thế giới sử dụng ma túy. Số người 

nghiện, lạm dụng ma túy năm sau đều cao hơn năm trước.Năm 1987, Đại hội 

đồng Liên Hợp Quốc đã quyết định lấy ngày 26/6 hàng năm là Ngày quốc tế 

phòng chống Ma túy nhằm bày tỏ quyết tâm tăng cường các hành động và 

hợp tác để đạt mục tiêu không còn tình trạng trạng lạm dụng ma túy trên toàn 

cầu. Chủ đề của Ngày Quốc tế phòng chống ma túy năm nay là “Hiểu biết 

hơn để chăm sóc tốt hơn”. 

Kỷ niệm ngày này, các nước trên thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động 

tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vấn nạn lạm dụng ma túy và ngăn 
chặn các loại hình tội phạm ở lĩnh vực này. Chủ đề năm nay nhấn mạnh sự 

cần thiết phải nâng cao hiểu biết về vấn nạn ma túy trên thế giới và thúc đẩy 

sự hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo sức khỏe, an ninh và sự quản trị của các 

nước trước vấn đề ma túy.  

Theo báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc, hiện có khoảng 35,6 triệu 

người trên thế giới sử dụng ma túy. Số người nghiện, lạm dụng ma túy năm 

sau đều cao hơn năm trước. Xu hướng các chất ma túy, gây nghiện (trong đó 
có thuốc giảm đau nhóm opioid, cocaine ma túy đá), đang ngày càng có sẵn, 

đa dạng hơn và độc tính cũng cao hơn trước, đặt ra thách thức ngày càng lớn 

cho cơ quan thực thi pháp luật, cũng như đặt ra rủi ro cao hơn về sức khỏe 

cũng như gây khó khăn cho điều trị người nghiện ma túy.  

Thanh thiếu niên chiếm một tỷ lệ lớn những người sử dụng ma túy. 

Trong số 11 triệu người tiêm chích thì một nửa đang mắc bệnh viêm gan C 

và 1,4 triệu người nhiễm HIV. Hiện mới có 1/8 số người được điều trị liên 
quan đến ma túy. Năm 2017, trên thế giới có 585.000 người chết do sử dụng 

ma túy, tăng 25% so với năm 2008. Và trong 10 năm qua, tổng số ca tử vong 

liên quan đến sử dụng chất gây nghiện opioid đã tăng 71%. Trong thông điệp 
năm nay, bà Ghada Waly, Giám đốc điều hành Văn phòng LHQ về phòng 

chống ma túy và tội phạm lưu ý rằng, cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 đã 

làm gia tăng thách thức trong điều trị, cai nghiện, bởi hệ thống y tế quá tải. 

 Các lệnh hạn chế đi lại, đóng cửa biên giới trong mùa dịch cũng tác 
động lên thị trường ma túy, gây khan hiếm dẫn tới giá cả tăng và làm giảm độ 

tinh khiết của ma túy. Nạn thất nghiệp tăng cũng khiến giới trẻ dễ sa ngã vào 

con đường nghiện ma túy, hoặc buôn lậu, trồng cây thuốc phiện… Giám đốc 
điều hành Văn phòng LHQ về phòng chống ma túy và tội phạm kêu gọi trong 

giai đoạn phục hồi từ dịch Covid-19, tất cả các nước cần chia sẻ trách nhiệm 
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để cùng phối hợp ngăn chặn nguồn cung và giảm nhu cầu tiêu thụ ở mỗi 

nước. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, chính sách phòng chống ma túy ở các 

nước cần phải ưu tiên cứu và bảo vệ mạng người, chứ không phải kỳ thị. Khi 
dịch Covid-19 tác động đến mọi mặt kinh tế- xã hội, các nước cần chú ý đến 

những nhóm đối tượng chịu tổn thương nhất, trong đó không thể bỏ quên 

những người lạm dụng ma túy. 

Nguồn: Báo điện tử VOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CHÍNH SÁCH MỚI NỔI BẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 

6/2021: 
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 1. Từ 01/6/2021, kinh doanh karaoke quá 12 giờ đêm bị phạt đến 30 

triệu đồng: Đây là nội dung tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo. Theo đó, phạt tiền từ 20 - 30 triệu 
đồng đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm một trong các hành 
vi sau: 

 - Kinh doanh dịch vụ ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi 
ngày; 

 - Sửa chữa, tẩy xoá hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung giấy phép đủ 
điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.  

 Nghị định 38/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/6/2021 và thay thế 
Nghị định 56/2006/NĐ-CP , Nghị định 158/2013/NĐ-CP . 

 2. Các trường hợp doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm bị thu 

hồi giấy phép 

 Nghị định 23/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về trung tâm dịch 
vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có hiệu lực từ ngày 

01/6/2021. Theo đó, doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ 
việc làm trong các trường hợp sau đây: 

 - Chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm theo đề nghị của doanh nghiệp; 

 - Doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản; 

 - Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

 - Cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép; 

 - Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ việc 

làm từ 03 lần trong khoảng thời gian tối đa 36 tháng kể từ ngày bị xử phạt lần 
đầu tiên hoặc cố tình không chấp hành quyết định xử phạt; 

 - Doanh nghiệp có hành vi giả mạo các văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp, 
gia hạn, cấp lại giấy phép hoặc tẩy xóa, sửa chữa nội dung giấy phép đã được 
cấp; 

 - Không đảm bảo một trong các điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch 
vụ việc làm; 

 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người nước ngoài 

không đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Điều 151 của Bộ 
luật Lao động 2019. 

 3. Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải mua bảo hiểm tài sản 

 Ngày 31/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2021/NĐ-CP về chế 
độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát 

triển Việt Nam. Theo đó, Ngân hàng Phát triển có trách nhiệm thực hiện các 
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quy định về bảo đảm an toàn vốn hoạt động, gồm: 

 (1) Quản lý, sử dụng vốn, tài sản, phân phối kết quả tài chính, thực hiện 
chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định tại Nghị định 
46/2021 và các quy định của pháp luật có liên quan. 

 (2) Mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật. 

 (3) Hạch toán vào chi phí hoạt động các khoản trích lập dự phòng rủi ro 
theo quy định tại Nghị định 46/2021 và quy định của pháp luật liên quan. 

 (4) Mua lại, hoán đổi các giấy tờ có giá do Ngân hàng Phát triển phát 
hành theo quy định của pháp luật. 

 (5) Xử lý tổn thất về tài sản theo quy định tại Điều 14 Nghị định 
46/2021. 

 (6) Thực hiện các biện pháp khác về bảo toàn vốn theo quy định của 
pháp luật. 

 Nghị định 46/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/6/2021 và áp dụng từ 
năm tài chính 2021. 

 4. Các thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm 

 Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo 
hiểm có hiệu lực từ ngày 01/6/2021. Theo đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo 
hiểm bao gồm các thông tin sau: 

 - Dữ liệu cơ bản cá nhân bao gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, 

tháng, năm sinh; giới tính, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân 
dân; dân tộc; quốc tịch;… 

 - Thông tin liên hệ của công dân; 

 - Nhóm thông tin về hộ gia đình: Mã hộ gia đình; địa chỉ; danh sách các 
thành viên trong hộ gia đình; 

 - Nhóm thông tin về bảo hiểm xã hội: Mã số bảo hiểm xã hội; mã đơn vị 

quản lý người tham gia; cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý; loại đối tượng bảo 
hiểm xã hội;… 

 - Nhóm thông tin về bảo hiểm y tế: Mã mức hưởng; loại đối tượng; nơi 

đăng ký khám chữa bệnh ban đầu; thời điểm hết hạn; thời điểm đủ 05 năm 
liên tục; quá trình đóng, hưởng; 

 - Nhóm thông tin về bảo hiểm thất nghiệp: Quá trình đóng, hưởng; thời 

gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian 
hưởng trợ cấp thất nghiệp; 

 - Nhóm thông tin về người sử dụng lao động gồm: Tên; mã số doanh 

nghiệp/số quyết định thành lập; mã số thuế; địa chỉ trụ sở chính; ngành, nghề 
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kinh doanh… 

 - Nhóm thông tin cơ bản về y tế; 

 - Nhóm thông tin về an sinh xã hội. 

 Nguồn: thuvienphapluat.vn 

 


