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1. Những mẩu chuyện về Bác 

Học Bác để tự soi, tự sửa mình 

---------- 

 Trong những năm qua, việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII 

(Chỉ thị 05) tại các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã 

hội gắn với phòng và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,  

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã tạo sự chuyển 

biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của mỗi cấp ủy, trong mỗi cán bộ, đảng 

viên. 

 “Cán bộ và đảng viên phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân” 

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng không phải là nơi để 

thăng quan, tiến chức, để phát tài. Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai 

cấp, đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của Tổ quốc, của giai cấp” và 

“Đảng ta là Đảng lãnh đạo cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân Đảng ta không 

có lợi ích nào khác.Vì vậy, cán bộ và đảng viên phải một lòng một dạ phục vụ 

nhân dân, phải là người đầy tớ hết sức trung thành của nhân dân”. Cũng theo lời 

Người, “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không 

chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người 

đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ 

dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”, cho nên, muốn hoàn thành 

tốt nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó, mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, 

người lãnh đạo, quản lý, đứng đầu mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị nói riêng phải 

thường xuyên rèn luyện và phấn đấu. 

 Cụ thể, mỗi người cần: 1) Nỗ lực học tập và thấm nhuần đường lối, quan 

điểm của Đảng, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, 

nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, để có thể phụ trách và giải quyết tốt các vấn 

đề của thực tiễn. 2) Tu dưỡng, trau dồi và nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch 

chủ nghĩa cá nhân, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, để không bị lợi 

ích vật cám dỗ làm tha hóa, biến chất. Vì “chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian 

giảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc” và “chủ nghĩa cá nhân đẻ 

ra trăm thứ bệnh nguy hiểm; quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng 

phí… Nó trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó, những người này bất kỳ 

việc gì cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, chứ 

không nghĩ đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân”, nên muốn “một lòng một dạ 

phục vụ nhân dân”, mỗi người hằng ngày phải tự phê bình và phê bình trên tinh 

thần: đối với mình thì phải “cả quyết sửa lỗi”, đối với người thì “có lòng bày vẽ”… 

3) Trong mọi mặt công tác phải công tâm, khách quan, thẳng thắn, dám nghĩ, dám 

làm và dám chịu trách nhiệm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình gắn với 

kiểm tra, giám sát theo quy định; luôn gắn bó với nhân dân, hiểu tâm tư, nguyện 

vọng của nhân dân để kịp thời tham mưu và tập trung giải quyết những yêu cầu 

chính đáng của nhân dân; đồng thời “phải xem trọng những phê bình và những đề 
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nghị của quần chúng… phải thật thà và công khai tự phê bình, ra sức sửa chữa… 

cần luôn luôn hoan nghênh quần chúng phê bình” để công tác lãnh đạo đạt hiệu 

quả cao nhất. 

 Trong những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, thấm 

nhuần lời dạy của Người và nhất là “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

khóa XII (Chỉ thị 05), trong công tác và cuộc sống đời thường, đội ngũ cán bộ, 

đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đã gương mẫu phấn đấu, rèn 

luyện đạo đức cách mạng, tự soi và sửa chữa, khắc phục những yếu kém, khuyết 

điểm. Phát huy vai trò nêu gương, mỗi cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch 

phấn đấu, đi đầu trong thực thi công vụ, thực hiện chuẩn mực đạo đức gắn với 

công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác với tinh thần: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến 

dân, ta phải hết sức tránh”. 

 Tuy nhiên, trên tinh thần nhìn thẳng và đánh giá đúng sự thật, Nghị quyết 

Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn 

đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) đã 

chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa”, đồng thời chỉ rõ: “Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có 

người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan 

liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở… Tình trạng suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên 

chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức 

vụ trong bộ máy nhà nước”. 

 Đó chính là một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng; 

dao động, hoài nghi mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ngại học tập chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối, nghị quyết 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bộ phận cán bộ, đảng viên này  

không chủ động, tự giác, tích cực kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai 

trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, đôi khi còn phụ họa 

“té nước theo mưa” cho một số quan điểm sai trái, lệch lạc; thậm chí không thể 

vượt qua sự cám dỗ của lợi ích vật chất mà vi phạm pháp luật, làm sai Điều lệ 

Đảng. Cụ thể, họ là những người đã lợi dụng quyền lực, lạm dụng quyền hạn của 

mình khi “dùng của công làm việc tư. Dựa vào thế lực của Đảng để theo đuổi mục 

đích riêng của mình” để kéo bè kéo cánh. Họ ỷ thế vào quyền hạn và trách nhiệm 

được trao để mưu lợi cho mình, cho người thân, cho nhóm lợi ích. Họ coi thường 

nguyên tắc tập trung dân chủ, “ai hẩu với mình thì dù nói không đúng cũng nghe, 

tài không có cũng dùng. Ai không thân với mình thì dù họ có tài cũng tìm cách dìm 

họ xuống, họ nói phải mấy cũng không nghe”; chỉ ưa dùng người bà con, anh em 

quen biết, những người tính tình hợp với mình, những kẻ khéo nịnh hót mình mà 

ghét những người chính trực, tránh những người tính tình không hợp với mình… 

gây bức xức trong cơ quan, địa phương, đơn vị, làm tổn hại uy tín của của Đảng, 
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làm mất lòng tin của nhân dân. Đó cũng chính là những người mang nặng chủ 

nghĩa cá nhân, “việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không 

lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”; ngại gian khổ, khó 

khăn, tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành; tự cao, tự đại, “coi thường tập 

thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền”... 

 Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác 

 Việc mỗi tập thể, mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 gắn 

với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Mà kết quả đó 

có được là từ việc lựa chọn những vấn đề nổi cộm để tập trung giải quyết; sửa đổi 

phong cách công tác, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân; thống nhất giữa nói và 

làm; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính gắn với thực thi đạo đức công vụ; 

nghiêm khắc tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa mình trên tinh thần đồng chí 

thương yêu lẫn nhau, “cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ”, “cốt để sửa 

đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn”, “cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ” như 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn. 

 Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh gắn với công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các 

cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng, mỗi cấp ủy cần tập trung thực hiện một số 

nhiệm vụ trọng tâm sau: 

 Một là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa 

XII; trong đó, chú trọng nội dung nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ 

nghĩa cá nhân, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phòng và chống 

các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trở thành nhu cầu tự 

thân tại mỗi cấp ủy, trong mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm 

và phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ 

lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị nói riêng theo 

nguyên tắc “trên trước, dưới sau”, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu học tập 

để nâng cao trình độ về mọi mặt và rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu gương trong 

công việc lẫn đời tư, tại nơi công tác cũng như địa bàn cư trú. 

 Hai là, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28-

CT/TW về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa 

những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, kỷ luật Đảng, Điều lệ Đảng, 

quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định về nêu gương 

gắn với thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình: kết hợp chặt chẽ giữa “xây và 

chống, lấy xây là chính” theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “từ trong ra, từ 

ngoài vào”, “từ trên xuống, từ dưới lên”. Tăng cường giám sát và kiểm tra trong 

công tác lãnh đạo và chỉ đạo, bảo đảm thực chất, dân chủ, khách quan, trung thực, 

đầy đủ, chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại 

lệ nhằm củng cố và tăng cường đoàn kết nội bộ. Thông qua đó, nâng cao tinh thần 

trách nhiệm, ý thức chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 

của nhà nước trong mỗi cán bộ, đảng viên; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng, miễn 

nhiệm, thay thế, buộc từ chức, đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên suy 
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thoái, bất liêm, bất chính, tham ô, tham nhũng, bất kể họ là ai, ở vị trí công tác nào, 

đương chức hay đã nghỉ hưu. 

 Ba là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa XII về “Tập trung 

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

lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về 

“Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng”; trong đó, cán bộ, đảng viên có chức vụ càng cao càng phải xây dựng và 

thực hiện việc rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí 

công vô tư theo chương trình của cấp ủy và kế hoạch đăng ký của cá nhân nghiêm 

túc, thực chất. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người được lựa chọn vào 

quy hoạch, vào nhân sự cấp ủy khóa mới càng phải nêu cao tinh thần nỗ lực rèn 

luyện và phấn đấu về mọi mặt. Kiên quyết không để lọt vào danh sách cán bộ quy 

hoạch các cấp, nhất là cấp chiến lược và các cấp ủy nói chung, của Đại hội Đảng 

lần thứ XIII nói riêng những cán bộ, đảng viên thoái hoá, biến chất, cơ hội, vi 

phạm kỷ luật Đảng, Điều lệ Đảng. Đồng thời, nhân rộng những tấm gương người 

tốt, việc tốt trong cán bộ, đảng viên để lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực 

đẩy lùi cái tiêu cực, tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội. 

 Bốn là, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân và 

nâng cao vai trò giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên ở nơi công tác và 

địa bàn cư trú để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi, hành động 

quan liêu, cậy quyền, cậy thế, tham ô, tham nhũng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, 

nhất là cán bộ cấp cơ sở. Các trường hợp vi phạm kỷ luật phải được kịp thời xử lý 

nghiêm minh, làm nghiêm từ trên xuống dưới, có thông tin chính xác, kịp thời để 

giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần giữ vững và củng cố niềm tin yêu, 

quý trọng của nhân dân. Thống nhất giữa nói và làm, nêu gương làm trước, đi đầu 

trong mọi hoàn cảnh, mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng 

đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, suy nghĩ 

và hành động trên tinh thần phục vụ và liêm chính trong thực thi công vụ./.  

(Nguồn:Tạp chí Tuyên giáo) 

Link:http://tuyengiao.vn/theo-guong-bac/hoc-bac-de-tu-soi-tu-sua-minh-127895 

 

2. Lời Bác dạy 

“Đối với các em, việc giáo dục gồm có: 

Thể dục: để làm cho thân thể mạnh khỏe, đồng thời cần giữ gìn vệ sinh riêng 

và vệ sinh chung. 

Trí dục: ôn lại những điều đã học , học thêm những tri thức mới. 

Mỹ dục: để phân biệt cái gì là đẹp, cái gì là không đẹp. 

Đức dục: là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu trọng 

của công.” 

Nguồn: Gửi các em học sinh, 24/10/1955 

 

“Cách dạy trẻ, cần làm cho chúng biết: Yêu tổ quốc, thương đồng bào, 

chuộng lao động, giữ kỷ luật, biết vệ sinh, học văn hóa… 

http://tuyengiao.vn/theo-guong-bac/hoc-bac-de-tu-soi-tu-sua-minh-127895
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Ngày nay chúng là nhi đồng , mười một năm sau chúng sẽ là công dân, cán bộ. 

Vì vậy, Chính phủ, các đoàn thể, và tất cả các đồng bào có trách nhiệm giúp sức vào 

việc giáo dục nhi đồng. Công việc ấy phụ nữ, và thanh niên phải là người phụ trách 

chính, nhất là thanh niên.” 
Nguồn: Thư gửi Hội nghị Cán bộ phụ trách nhi đồng, 11/1949 

 

 

 

- Ngày 01/6/1950: Kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi. 

- Ngày 05/6/1972: Kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới. 

- Ngày 05/6/1911: Kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. 

- Ngày 11/6/1948: Kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. 

- Ngày 21/6/1925: Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 

- Ngày 28/6/2001: Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam. 

 

 

 

 

I. Lịch sử ra đời 

Vào rạng sáng ngày 1/6/1942, quân phát xít Đức bao vây làng Li-đi-xơ 

(Tiệp Khắc), chúng bắt 173 người đàn ông, 196 người phụ nữ và trẻ em. Tại đây, 

chúng đã tàn sát dã man 66 người và đưa 104 em thiếu nhi vào trại tập trung, 88 

em đã bị chết trong các phòng hơi độc, 9 em khác bị đưa đi làm tay sai cho bọn 

phát xít. Làng Li-đi-xơ không còn một bóng người. 

Hai năm sau, ngày 10/6/1944, phát xít Đức lại bao vây thị trấn Ô-ra-đua 

(Pháp), chúng dồn 400 người vào nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ 

em, phóng hỏa đốt cháy một cách thảm thương. 

Để tưởng nhớ đến hàng trăm trẻ em vô tội đã bị Đức Quốc Xã sát hại nhẫn 

tâm, năm 1949 Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1/6 hàng 

năm làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi, nhằm đòi chính phủ các nước phải nhận 

trách nhiệm về đời sống thiếu nhi, đòi giảm ngân sách quân sự để tăng ngân sách 

giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. Kể từ năm 1950, ngày 1/6 hàng 

năm trở thành ngày của thiếu nhi. 

II. Ngày Quốc tế thiếu nhi ở Việt Nam 

Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn 

Công ước về quyền trẻ em - Văn kiện pháp lý Quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện 

đến các quyền trẻ em dựa trên nguyên tắc trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ 

và giúp đỡ đặc biệt.  

II. THEO DÒNG LỊCH SỬ 

 

III. NGÀY TRUYỀN THỐNG 

 

NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA NGÀY QUỐC  TẾ THIẾU NHI 01/6 

http://vietnamnet.vn/quyen-tre-em-tag80541.html
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Ở nước ta, ngay sau khi giành được độc lập, ngày 1/6 và Tết Trung thu (15/8 

âm lịch) hàng năm đã thật sự trở thành ngày hội vui chơi tưng bừng của thiếu nhi 

cả nước.  

Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên (1/6/1950) trong giai đoạn cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đang trải qua thời kỳ cam go ác liệt nhất, 

nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn nghĩ tới thiếu nhi cả nước và gửi thư chúc 

mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chơi đùa cùng các bé thiếu nhi trong Phủ chủ tịch.(Ảnh tư liệu) 

Bác viết: “Bác thương các cháu lắm, Bác hứa với các cháu rằng đến ngày 

đánh đuổi hết giặc Pháp, kháng chiến thành công, Bác cùng Chính phủ và các đoàn 

thể sẽ cố gắng làm cho các cháu dần dần được no ấm, được vui chơi, được học 

hành, được vui sướng…”. 

Cũng từ đó, hàng năm cứ đến ngày Tết thiếu nhi và Tết Trung thu, thiếu nhi 

cả nước lại hân hoan đón thư chúc mừng của Bác Hồ. Bác Hồ luôn hết sức quan 

tâm, dạy bảo các cháu nên người, trong đó 5 Điều Bác dạy thiếu niên nhi đồng đã 

trở thành nội dung giáo dục đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 

Nguồn: vietnamnet.vn 

 

 

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 là ngày kỉ niệm ra đời số báo 

"Thanh niên" đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Đây cũng là dịp tri ân 

các thế hệ nhà báo đã cống hiến trí tuệ, sự nhiệt thành, và nhiều khi là cả máu và 

nước mắt để độc giả có được những bài báo hay phản ánh chân thực các sự kiện 

nóng hổi. 

LỊCH SỬ NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6 
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Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ những năm 60 thế kỉ XIX đã có một số 

báo lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một vài địa phương khác. Những năm 

đầu thế kỷ XX, hàng loạt tờ báo của người Việt Nam được xuất bản, tập hợp nhiều 

nhà văn, nhà báo, nhà trí thức theo từng nhóm nhỏ nhưng có các khuynh hướng 

chính trị khác nhau, nên không thể tập hợp vào chung một tổ chức thống nhất. Đến 

ngày 21- 6 - 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Báo Thanh Niên do lãnh tụ 

Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra mắt số đầu tiên thì dòng báo chí cách mạng Việt 

Nam mới bắt đầu hình thành. 

Từ khi có Báo Thanh Niên, báo chí Việt Nam giương cao ngọn cờ cách 

mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu 

tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nói khái quát 

là Báo Thanh niên mở đầu cuộc cách mạng tư tưởng, đưa nền tảng tư tưởng truyền 

thống của dân tộc lên một tầm cao mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người đào 

tạo lớp làm báo vô sản đầu tiên của Việt Nam như Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, 

Lê Duy Điềm, Trương Văn Lĩnh,… 

Ngày 02/6/1950, Chính phủ 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. 

Ngày 05/02/1985, nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, 

thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với báo chí, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Bí thư Trung 

ương Ðảng ra Quyết định số 52-QĐ/TW lấy ngày ra số đầu tiên của Báo Thanh 

Niên làm Ngày Báo chí Việt Nam. 

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. Ðây là 

ngày lễ không chỉ của riêng giới báo chí mà là ngày lễ của nhân dân cả nước, vì 

báo chí là sự nghiệp của toàn dân. 

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 BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt 

Nam đồng ý gọi Ngày Báo chí Việt Nam là Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 

Sau ngày thống nhất đất nước, báo chí ở nước ta đã phát triển khá nhanh cả 

về số lượng và chất lượng, hình thành hệ thống thông tấn, báo chí, phát thanh, 

truyền hình rộng khắp cả nước. Nội dung thông tin của báo chí ngày càng phong 

phú, hiệu quả, hình thức đẹp, sinh động và hấp dẫn. Báo chí đã đi sâu vào thực tiễn 

đời sống, phát hiện, giới thiệu, cổ vũ các mô hình kinh tế mới, cách làm ăn mới, 

nhân tố mới, người tốt, việc tốt. Báo chí đã thể hiện rõ quan điểm bảo vệ và phát 

huy bản sắc, truyền thống văn hoá dân tộc, tuyên truyền cổ vũ toàn dân phát huy có 

chọn lọc nền văn hoá tiên tiến của các nước trên thế giới, góp phần nâng cao dân 

trí, ngăn chặn văn hoá xấu len lỏi vào Việt Nam. Báo chí đã khơi dậy và biến nhiều 

hoạt động xã hội từ thiện trở thành phong trào của toàn xã hội. 

Hoạt động của báo chí trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước, trong quá trình hội nhập quốc tế và cơ chế thị trường, trong thời đại bùng nổ 
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thông tin hiện nay đã và đang phát triển không ngừng. Đứng trước những yêu cầu 

mới, báo chí cách mạng Việt Nam mãi mãi kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, thực hiện tốt chức năng báo chí là cơ quan ngôn luận của 

Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội và là diễn đàn của nhân dân./. 

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Tạp chí AMC 

 

 

 

 

 

IV. THANH NIÊN CẦN BIẾT 
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1. Từ 15/6, chính thức bãi bỏ Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản 

Ngày 16/4/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BNV nhằm 

bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. 

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/6/2020 tới. 

Cụ thể, Thông tư này bãi bỏ một số văn bản sau: 

- Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính; 

- Thông tư 07/2012/TT-BNV hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp 

lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; 

- Thông tư 01/2019/TT-BNV vụ quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử 

lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý 

tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. 

Hiện nay, thể thức và cách trình bày văn bản phải tuân thủ theo quy định tại Nghị 

định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. 

2. Không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm 

Ngày 07/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Quy chế tuyển sinh đại 

học năm 2020 tại Thông tư 09 năm 2020. Thông tư có hiệu lực từ ngày 22/6/2020. 

Một trong những nội dung đáng chú ý của Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 

này chính là việc không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm. 

Bởi theo Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, trình độ 

chuẩn được đào tạo của giáo viên tối thiểu phải từ cao đẳng sư phạm trở lên đối 

với giáo viên mầm non. 

Do vậy, để triển khai quy định này, Quy chế đã ghi nhận từ năm 2020, các 

trường đào tạo sư phạm sẽ không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm, chỉ tuyển 

sinh trình độ cao đẳng trở lên với ngành giáo dục mầm non. 

3. Tự ý cho thuê ô tô công, phạt đến 20 triệu đồng 

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 29/2020 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quản lý, sử dụng tài sản công. Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/6/2020. 

Liên quan đến vấn đề này, khoản 1 Điều 6 Thông tư nêu rõ, việc cơ quan 

Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan 

của tổ chức chính trị - xã hội sử dụng tài sản công vào mục đích sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết thì xử phạt theo khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 63/2019/NĐ-CP. 

Theo đó, cơ quan, tổ chức cho thuê xe ô tô công sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 

triệu đồng. 

NHỮNG CHÍNH SÁCH NỖI BẬT CÓ HIỆU TỪ LỰC TRONG THÁNG 6 

https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-01-2020-tt-bnv-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-182667-d1.html
https://luatvietnam.vn/linh-vuc-khac/thong-tu-01-2011-tt-bnv-bo-noi-vu-59174-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-07-2012-tt-bnv-bo-noi-vu-75825-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-01-2019-tt-bnv-170491-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-09-2020-tt-bgddt-quy-che-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-183425-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/luat-giao-duc-2019-175003-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-29-2020-tt-btc-huong-dan-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-tai-san-cong-182743-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-29-2020-tt-btc-huong-dan-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-tai-san-cong-182743-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2019-nd-cp-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-175271-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2019-nd-cp-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-175271-d1.html
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Với cùng hành vi vi phạm, nếu do cá nhân thực hiện sẽ bị phạt tiền bằng ½ 

mức phạt đối với tổ chức, tương đương mức phạt từ 05 - 10 triệu đồng. 

  

4. 4 loại tài sản không được kê biên cưỡng chế thi hành án thương mại 

Theo Nghị định 44/2020/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành án đối với pháp 

nhân thương mại có hiệu lực từ ngày 01/6/2020, các loại tài sản không được kê 

biên khi cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại bao gồm: 

- Tài sản bị cấm lưu thông theo quy định của pháp luật; tài sản phục vụ quốc 

phòng, an ninh, lợi ích công cộng; tài sản do ngân sách Nhà nước cấp cho cơ quan, 

tổ chức; 

- Số thuốc phục vụ phòng, chữa bệnh cho người lao động; lương thực, thực 

phẩm, dụng cụ và tài sản khác phục vụ bữa ăn cho người lao động; 

- Nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế và thiết bị, phương tiện, tài sản khác thuộc 

các cơ sở này nếu không phải là tài sản để kinh doanh; 

- Trang thiết bị, phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao động, phòng, 

chống cháy nổ, phòng, chống ô nhiễm môi trường. 

5. Bãi bỏ nhiều văn bản trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm 

Để phù hợp với pháp luật hiện hành, ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính ban 

hành Thông tư số 28 năm 2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm 

và tài chính ngân hàng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/6/2020. 

Cụ thể, Thông tư này đã bãi bỏ một số văn bản trong lĩnh vực kinh doanh 

bảo hiểm như: 

- Quyết định số 99/2005/QĐ-BTC  về việc ban hành quy tắc, biểu phí và 

mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận 

tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa. 

- Thông tư số 99/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc 

thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. 

- Thông tư số 121/2011/TT-BTC  hướng dẫn một số điều về thực hiện thí 

điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013... 

6. Người mới ra tù dưới 18 tuổi được ưu tiên vay vốn, đào tạo nghề 

Nội dung này được đề cập tại Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 

quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/6/2020. 

Theo đó, người chấp hành xong hình phạt tù dưới 18 tuổi được ưu tiên đào 

tạo nghề và hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm; trẻ em chấp hành xong hình phạt tù 

được thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ phù hợp theo quy định của 

pháp luật. 

Với đối tượng mới ra tù khác sẽ được tham gia đào tạo nghề nghiệp trình độ 

cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, dưới 03 tháng được miễn, giảm học phí, hưởng chính 

https://luatvietnam.vn/tu-phap/nghi-dinh-44-2020-nd-cp-cuong-che-thi-hanh-an-doi-voi-phap-nhan-thuong-mai-182317-d1.html
https://luatvietnam.vn/chung-khoan/thong-tu-28-2020-tt-btc-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-linh-vuc-chung-khoan-182861-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/quyet-dinh-99-2005-qd-btc-bo-tai-chinh-18152-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-99-2011-tt-btc-bo-tai-chinh-63201-d1.html
https://luatvietnam.vn/hinh-su/nghi-dinh-49-2020-nd-cp-huong-dan-luat-thi-hanh-an-hinh-su-ve-tai-hoa-nhap-cong-dong-182663-d1.html
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sách nội trú, được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn và tiền đi lại nếu thuộc đối tượng 

được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp theo quy định hiện hành. 

Nguồn: https://luatvietnam.vn/ 

 

 

 Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới cần tập trung 

tuyên truyền một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thông tin các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, các 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch, chương trình công tác Đoàn – 

Hội – Đội đến với đoàn viên thanh niên nhất là chương trình công tác năm 2020. 

Các cấp bộ Đoàn cần tích cực thực hiện các hình thức tuyên truyền, cung cấp 

thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của dịch Covid – 19 và các biện pháp phòng ngừa để người dân, ĐVTN chủ 

động, tích cực trong việc phòng, chống dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền qua các 

hình thức trực quan sinh động; qua mạng xã hội (Fanpage, Facebook, Zalo,...) do 

tổ chức Đoàn - Hội - Đội quản lý; thông qua các bản tin, tài liệu sinh hoạt Chi 

Đoàn, Chi Hội hàng tháng,... đưa tin phù hợp, nhanh chóng, chính xác các chủ 

trương, biện pháp của Nhà nước và cơ quan chuyên môn trong phòng, chống dịch 

bệnh. 

2. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ 

(10/7/1910 - 10/7/2020), Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí 

Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng 

Việt Nam; kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020),….  

3. Tăng cường tuyên truyền các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình 

nguyện hè tỉnh Trà Vinh năm 2020. 

4. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt 02 chuyên đề học tập và theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, 

thanh niên. 

5. Triển khai 4 học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên. 

6. Tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, cuộc vận động “Mỗi ngày một 

tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên trang mạng xã hội của Đoàn các cấp. 

7. Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần 

thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

Tháng 6/2020 

 
 

 

V. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6/2020 

https://luatvietnam.vn/

