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1. TRUYỀN THỐNG: 
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1.2. NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (01/8) MANG Ý 

NGHĨA CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, VĂN HÓA SÂU SẮC 

 Ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân 

dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử 

quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của 

Đảng. 

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

ra đi tìm con đường cứu nước và truyền bá con đường cứu nước đó vào Việt Nam 

của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu 

nước Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Vượt qua sự 

hạn chế về tư tưởng cứu nước của các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có 

xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, 

mà sự kiện có ý nghĩa quyết định chính là khi Người đọc được Sơ thảo lần thứ 

nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin đăng toàn 

văn trên báo Nhân đạo ngày 16 và 17-7-1920. Từ đó, Người ra sức truyền bá con 

đường cứu nước vào Việt Nam. Công tác tuyên truyền được Nguyễn Ái Quốc và 

các chiến sĩ cách mạng tiền bối trực tiếp tiến hành bằng các hình thức in ấn, xuất 

bản, phát hành tài liệu, sách, báo, truyền đơn, tổ chức lớp huấn luyện cán bộ… 

Đồng thời, các tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng 

đã lập ra những bộ phận chuyên phụ trách công tác tuyên truyền như Ban Huấn 

luyện, Bộ Tuyên truyền… 

 Những hoạt động đó đã góp phần tích cực tiến tới sự kiện trọng đại trong lịch 

sử dân tộc: thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930. Sau Hội nghị 

thành lập Đảng, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng ta là tuyên truyền những 

văn kiện của Hội nghị thành lập Đảng, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân giác 

ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Xuất 

phát từ yêu cầu đó, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng. 

Ban Cổ động và tuyên truyền đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động 

công nhân, nông dân mít tinh, biểu tình chống khủng bố, đòi độc lập dân tộc, dân 

chủ. Đặc biệt, vào ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất 

bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống 

chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-Viết, ủng hộ phong 

trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc 

đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. 
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Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu giữ cho đến nay đề rõ“Ban Cổ 

động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Tài liệu này khi 

vừa được phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức 

cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến 

tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. 

Kể từ ngày 1 tháng 8 đến tháng 10 năm 1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm 

cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân ta. 

Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của 

nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch 

sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của 

Đảng. 

Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 

2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng 

năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng – văn hoá của Đảng. Năm 2007, 

sau khi Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp 

nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) 

quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của 

Đảng. 

Như vậy, Ngày 1-8-1930 được coi là Ngày thành lập, hoặc Ngày truyền thống 

Ngành Tuyên giáo của Đảng. Nhưng trên thực tế, công tác tuyên giáo đã có từ 

trước khi thành lập Đảng, từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá 

con đường cứu nước vào Việt Nam. 

Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1-8) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, 

văn hoá sâu sắc. Đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày 

càng vững mạnh của lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng – lĩnh vực có lịch sử 

ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng 

hàng đầu của công tác tư tưởng trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản cũng 

như trong công tác lãnh đạo của Đảng. Trải qua lịch sử 80 năm xây dựng và phát 

triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi 

khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ 

của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh 

vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo 

của Đảng. 
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Đây là dịp để cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm 

công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo, 

coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Công 

tác tuyên giáo bao gồm các lĩnh vực: lý luận chính trị, tư tưởng, văn hoá, khoa 

học, giáo dục… nó tác động đến tư tưởng, trí tuệ, tình cảm của con người một 

cách tinh tế, nhạy bén, đòi hỏi phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của cấp 

uỷ đảng với những yêu cầu ngày càng cao mới đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. 

Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại và phát huy truyền 

thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Qua đó, 

góp phần củng cố, giữ vững trận địa tuyên giáo của Đảng, bảo đảm sự thống nhất 

về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và 

nhân dân. Đây cũng là dịp các cấp uỷ đảng tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác tuyên giáo; cơ quan quản lý nhà nước các cấp tăng cường mối quan hệ, 

phối hợp công tác với ban tuyên giáo các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính 

trị được giao. 

Thông qua các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo để 

ôn lại và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Tuyên giáo, củng cố và tăng 

cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng, bồi đắp thêm 

niềm tự hào về những đóng góp to lớn của Ngành Tuyên giáo và cuộc chiến đấu 

vinh quang của các thế hệ đi trước. Đây cũng là dịp để cán bộ ngành tuyên giáo 

và đông đảo cán bộ, chiến sĩ hoạt động trên các lĩnh vực tuyên giáo ra sức phấn 

đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo 

đức, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực 

hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc 

tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.  

Nguồn: tuyengiao.vn 
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1.3. CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, TỔNG KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH 

QUYỀN (19/8/1945) 

Đầu năm 1945, quân đội Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi trên chiến trường 

Châu Âu, giải phóng hàng loạt nước và tiến thẳng vào sào huyệt của phát xít Đức 

ở Béclin. Ngày 8/5/1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện. Ngày 8/8/1945, Liên 

Xô tuyên chiến với phát xít Nhật, đẩy quân phiệt Nhật vào tình thế thất bại. Ngày 

13/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, nhận định thời cơ khởi 

nghĩa giành chính quyền đã tới, những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã 

chín muồi. Uỷ ban khởi nghĩa gửi quân lệnh số 1 cho đồng bào và cho chiến sĩ cả 

nước ngay trong đêm ấy.  

Ngày 16/8/1945, đại hội họp ở Tân Trào đã thông qua “10 Chính sách lớn 

của Việt Minh”, thông qua “lệnh tổng khởi nghĩa” quyết định Quốc Kỳ nền đỏ, 

sao vàng, chọn bài tiến quân ca làm Quốc ca và bầu ra uỷ ban dân tộc giải phóng 

Trung Ương, tức chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã 

đến. Toàn thể đồng bào ta hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Dưới 

sự lãnh đạo của Đảng, hơn 20 triệu nhân dân ta từ Bắc đến Nam đã tiến hành cuốc 

tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám thành công. 

Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ 14/8, một ngày sau khi Hội nghị toàn quốc của 

Đảng khai mạc. Từ ngày 14 đến 18, tổng khởi nghĩa giành được thắng lợi ở nông 

thôn đồng bằng miền Bắc, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và các 

thị xã Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hội An. 

Ngày 17/8, ở Hà Nội, tổng hội viên chức chính quyền bù nhìn tổ chức một 

cuộc mittinh lớn tại Quảng trường nhà hát thành phố, có hàng vạn người tham gia 

để ủng hộ chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim. Trong mittinh này, dưới sự lãnh 

đạo của xứ Uỷ Bắc Kỳ và thành Uỷ Hà Nội, quần chúng cách mạng đã giương cao 

lá cờ đỏ sao vàng, chiếm lấy diễn đàn cuộc mittinh, cán bộ Việt Minh đã diễn 

thuyết báo tin cho đồng bào biết quân phiệt Nhật đã đầu hàng và giới thiệu chủ 

trương đường lối cứu nước của Việt Minh, kêu gọi nhân dân đánh đổ chính quyền 

bù nhìn thân Nhật. Cuộc mittinh đã tiến thành cuộc biểu tình, tuần hành thị uy, bắt 

đầu từ quảng trường nhà hát thành phố và lan khắp nơi trên phố phường Hà Nội. 

Cả Hà Nội tưng bừng khí thế sục sôi khởi nghĩa. 

Ngụy quyền cực kỳ bối rối hoang mang, chúng dựng lên cái gọi là “Uỷ ban 

chính trị” đề nghị với Việt Minh: “Đằng nào các ông cũng thắng, nhưng để điều 
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đình với Đồng Minh sẽ vào Đông Dương giải giáp quân Nhật, đề nghị vùng nông 

thôn cách thành phố 15km là thuộc quyền các ông, còn thành phố cần có nhân sĩ, 

trí thức đứng ra giao dịch với Đồng Minh”. 

 Đại biểu Việt Minh đã trả lời dứt khoát, “giao dịch với Đồng Minh lúc này, 

ngoài Việt Minh không ai có thể có lực lượng và danh nghĩa cả”. 

 Sáng ngày 19/8, theo lời kêu gọi của Việt Minh, cả Hà Nội vùng dậy dưới 

rừng cờ đỏ sao vàng xuống đường tiến thẳng về trung tâm Nhà hát thành phố để 

dự mittinh. Họ vừa đi vừa hô khẩu hiệu: 

* Đả đảo chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim. 

* Thành lập chính phủ dân chủ cộng hòa Việt Nam. 

* Anh em binh lính hãy mang súng gia nhập hàng ngũ chiến đấu bên cạnh Việt 

Minh. 

* Việt Nam hoàn toàn độc lập. 

 Cuộc mittinh diễn ra vào ngày 19/8/1945. Sau loạt súng chào cờ và bài Tiến 

Quân Ca, đại biểu uỷ ban quân sự cách mạng đọc lời hiệu triệu của Việt Minh. 

Cuộc mittinh trở thành cuộc biểu tình vũ trang tiến vào chiếm phủ khâm sứ, trại 

lính bảo an và các cơ sở của chính phủ bù nhìn. Từ Hà Nội, làn sóng cách mạng 

toả đi khắp nơi, cả nước vùng dậy đấu tranh giành chính quyền và liên tiếp giành 

thắng lợi. Cách mạng tháng tám là sự kiện vĩ đại trong lich sự dân tộc, đánh dấu 

bước tiến nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. Đây là lần đầu tiên giai cấp công 

nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền trong cả nước, lần đầu tiên 

chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam ra đời. 

Nguồn: lichsuvietnam.vn 
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1.4. NGÀY THÀNH LẬP CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT  NAM 

Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Trong cao trào cách mạng 1930-

1931, Đảng đã tổ chức “Đội tự vệ đỏ” để bảo vệ chính quyền Xô-viết, chống địch 

khủng bố, trấn áp bọn phản cách mạng và giữ gìn an ninh trật tự. Từ đó trở đi, tổ 

chức “Đội tự vệ” đã xuất hiện trong các cuộc đấu tranh của quần chúng, các “Đội 

tự vệ” , “Đội danh dự trừ gian” , “Đội trinh sát”, “Đội hộ lương diệt ác” ở khu giải 

phóng trước ngày Tổng khởi nghĩa là những tổ chức tiền thân của Công an nhân 

dân Việt Nam. 

Ngày 19/8/1945, cuộc khởi nghĩa thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội, chính quyền 

thực dân phong kiến bị đập tan, lực lượng an ninh cách mạng cùng các lực lượng 

khởi nghĩa khác chiếm lĩnh các trụ sở chính quyền cũ, bảo vệ cuộc khởi nghĩa 

thắng lợi. 

Ngày 19/8/1945 được lấy làm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam. 

Đêm 13/7/1946, lực lượng CAND Thủ đô, được sự phối hợp của các đơn vị 

Vệ quốc đoàn, tự vệ chiến đấu, đã đập tan âm mưu phản cách mạng định lật đổ 

chính quyền của ta vào 14/7 do bọn phản động Việt quốc, Việt cách tổ chức. Các 

sào huyệt của chúng ở 80 phố Quán Thánh, 162 phố Bùi Thị Xuân, 7 phố Ôn Như 

Hầu, ở Trúc Bạch, Ngũ Xã bị phá tan, nhiều tên phản động bị tóm gọn, tội ác của 

chúng bị phơi trần. 

Bước vào cuộc kháng chiến lâu dài gian khổ, Công an đã kịp thời chuyển 

hướng tổ chức và hoạt động. Trước tiên là đảm bảo an toàn việc di chuyển toàn 

bộ các cơ quan chính quyền, đoàn thể và tản cư nhân dân ra khỏi vùng có chiến 

sự; bảo vệ việc vận chuyển tài liệu, kho tàng, tài sản nhà nước; xây dựng và bảo 

vệ căn cứ địa kháng chiến; có kế hoạch chiến đấu ngay trong vùng địch chiếm 

đóng và đối phó với âm mưu của chúng đánh ra vùng tự do. 

Tháng 3/1948, trong thư gửi Công an khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác 

định: 

Tư cách người công an cách mệnh là: 

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. 

Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ. 

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. 

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. 
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Đối với công việc, phải tận tụy. 

Đối với địch, phải kiên quyết, khôn khéo. 

Từ đó trở đi, cán bộ chiến sĩ công an đều ra sức rèn luyện và phấn đấu theo 

6 điều Bác Hồ dạy. 

Các lực lượng công an đã hoạt động khôn khéo, mưu trí, dũng cảm chiến đấu 

với bọn phòng nhì Pháp, đi sâu vào lòng địch, phá vỡ những âm mưu tình báo gián 

điệp của chúng, giữ vững an ninh trật tự vùng có chính quyền nhân dân, phục vụ 

các chiến dịch, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Pháp giành thắng lợi. Nhiều 

tấm gương hy sinh oanh liệt như Bửu Đóa ở Khánh Hòa, Bùi Thị Cúc ở Hưng 

Yên, Võ Thị Sáu ở Bà Rịa v.v… làm rạng rỡ Công an nhân dân Việt Nam và dân 

tộc ta. 

Trong công cuộc bảo vệ miền Bắc và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

của dân tộc, cùng với các lực lượng khác, công an đã tổ chức bảo vệ tuyệt đối an 

toàn lãnh tụ, bảo vệ chính quyền, tính mạng và tài sản của nhân dân. Phong trào 

bảo vệ trị an, “bảo mật phòng gian” phát triển mạnh mẽ đã phát hiện, tiêu diệt 

nhiều tổ chức gián điệp, biệt kích của địch cài cắm lại hoặc do Mỹ, ngụy tung ra 

miền Bắc nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng. Cuộc đấu tranh chống các tệ nạn 

xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội có kết quả. 

Lực lượng an ninh miền Nam đấu tranh chống hoạt động tình báo, gián điệp 

và các tổ chức phản động, phục vụ sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất 

Tổ quốc. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, Tổ quốc độc lập, thống 

nhất, đi lên CNXH. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch khác tìm mọi cách 

phá hoại sự nghiệp cách mạng của chúng ta bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, 

bạo loạn, lật đổ. Cuộc vận động “Xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững 

mạnh, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào 

học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đã thúc đẩy lực lượng công an hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. Nhiều âm mưu gây rối, gây bạo loạn bị dập tắt. Cuộc đấu tranh chống 

tội phạm hình sự, giữ gìn trật tự an toàn xã hội từng bước có kết quả. 

Công an nhân dân Viêt Nam tiếp tục kế thừa và phát triển mối quan hệ hợp 

tác quốc tế với lực lượng an ninh và nội vụ các nước anh em, bè bạn trên thế giới. 

Trong công cuộc đổi mới, công an nhân dân đang nỗ lực phấn đấu góp phần xứng 

đáng vào sự nghiệp ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa theo mục tiêu dân 

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Công an nhân dân Việt Nam đã 3 lần được Nhà nước tặng thưởng Huân 

chương Sao Vàng vào các năm 1980, 1985 và 2000. 

Nguồn: lichsuvietnam.vn 
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2. HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG THÁNG 7/2020 
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Thực hiện Kế hoạch số 264-KH/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 22/5/2020 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đoàn, về việc “Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 

hè năm 2020”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai hiệu quả các hoạt động trong 

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 theo định hướng của Trung ương 

đoàn, đồng thời nắm bắt thông tin về các hoạt động tình nguyện của các cơ sở đoàn 

trực thuộc trong Chiến dịch. 

Một số hoạt động nổi bật trong Chiến dịch hè tình nguyện năm 2020: 

Tổng số đội hình tình nguyện ra quân trong hơn 01 tháng là 187 với sự tham 

gia của 2.938 tình nguyện viên.  

Chiến dịch Hành quân xanh: 

Ngày 5/7/2020, Tỉnh đoàn đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch hành quân xanh 

tại huyện Xuyên Mộc với sự tham gia của 500 ĐVTN khối lực lượng vũ trang tỉnh 

và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh, Huyện đoàn Xuyên 

Mộc và một số cơ sở đoàn trực thuộc. Ngay sau lễ ra quân, các ĐVTN đã ra quân, 

dọn dẹp vệ sinh môi trường biển khu vực Bến Lội, Bình Châu, huyện Xuyên Mộc; 

lắp đặt 30 bóng đèn tuyến đường ấp 2, xã Bưng Riềng (tổng chiều dài 1,2km), tổng 

kinh phí lắp đặt bóng trị giá 40 triệu đồng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 

tỉnh tài trợ. Dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ huyện; tặng quà, xe lăn cho 3 gia đình 

chính sách khó khăn (mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng); thực hiện các tuyến đường 

thanh niên kiểm mẫu; dọn vệ sinh khu vực Quốc lộ 55 (đoạn Bưng Riềng-Bình 

Châu), vệ sinh khu vực bờ biển ấp Bình Hải, Thèo Nèo, xã Bình Châu.  

Nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân về 

vấn đề bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu; ngăn chặn rác thải 

nhựa trên biển,sáng ngày 19/7/2020, Tỉnh đoàn tổ chức ra quân chiến dịch Hãy làm 

sạch biển năm 2020 tại TT.Long Hải, huyện Long Điền, với sự tham gia của hơn 300 

VTN khối lực lượng vũ trang, thanh niên và người dân địa phương. Tại lễ ra quân, 

Đoàn Xí nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (thuộc 

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro) và Green Trip Việt Nam đã tặng 4 thùng đựng 

rác bảo vệ môi trường cho đại diện UBND thị trấn Long Hải; tổ chức cho ĐVTN 

dọn dẹp rác dọc bãi biển ao Hải Hà (thị trấn Long Hải). 
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Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng: 

Ngày 11/7/2020, Tỉnh đoàn phối hợp Huyện đoàn Đất Đỏ tổ chức ra quân 

chiến dịch Kỳ nghĩ hồng tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. Trong buổi lễ ra quân các 

đoàn viên thanh niên đã lau dọn, dâng hương lên Bia tưởng niệm Anh hùng 

LLVTND Châu Văn Biếc, dọn vệ sinh gần 02km tuyến đường ấp Mỹ An và trồng 

200 cây hoàng yến dọc tuyến đường. 

 Sáng 26/7, tại Cầu tàu 914, huyện Côn Đảo, Trung ương Hội LHTN Việt 

Nam, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  và đơn vị đồng hành VietJet tổ 

chức chặng thứ ba Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 với chủ đề “Tháng 

Bảy tri ân”, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2020). Trong chương trình đã tổ chức nhiều hoạt động như: dâng hương, dâng 

hoa tại Nghĩa trang Hàng Dương; giao lưu với cựu tù Côn Đảo; tặng quà 04 cựu tù 

Côn Đảo, 10 gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện (quà và 2 triệu đồng tiền mặt); trao 

10 suất học bổng (quà và 1 triệu đồng tiền mặt); thăm, tặng phần quà trị giá 10 triệu 

đồng cho đồn Biên phòng Côn Đảo. Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt 

Nam tặng 2 công trình thanh niên gồm: trang thiết bị thể dục ngoài trời trị giá 100 

triệu đồng cho huyện Côn Đảo; 1 vườn lan trị giá 100 triệu đồng cho Trung tâm 

Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo với sự tham gia của đoàn viên thanh niên khối 

cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Chiến dịch Tiếp sức mùa thi: 

Thành đoàn Vũng Tàu thành lập Đội hình tiếp sức mùa thi Kỳ thi THPT Quốc 

gia năm 2020 từ ngày 8/8/2020 đến ngày 10/8/2020 với sự tham gia của hơn 80 bạn 

đoàn viên thanh niên tham gia chia làm 4 chốt tại 4 địa điểm thi. 

Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ: 

Đội hình Hoa phượng đỏ thành phố Bà Rịa tổ chức đặt hoa tưởng nhớ công ơn 

của các anh hùng liệt sĩ tại hơn 4000 phần mộ ở nghĩa trang liệt sỹ tỉnh; tham gia lễ 

Thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và hỗ trợ phục vụ Đại giỗ tại Đền thờ liệt 

sĩ xã Hòa Long. 

Đội hình thanh niên tình nguyện Hoa Phượng Đỏ thành phố Vũng Tàu trao 

tặng những phần quà yêu thương gồm 250 cuốn tập, 300 sách truyện, 100 phần quà 

gồm sữa, bánh, kẹo để thông qua đội TNTN hoa phượng đỏ của Tỉnh trao tới các 

bé thiếu nhi các xã khó khăn các huyện bạn trong dịp hè 2020; tổ chức chương trình 

tình nguyện tại xã Long sơn ngày 26/7/2020 với 30 thành viên tham gia, bao gồm  
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các nội dung: tổ chức các trò chơi dân gian và tặng quà cho trẻ em xã Long sơn, 

thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, tổ chức 

dọn dẹp vệ sinh và thắp nến tri ân tại đền thờ Liệt sỹ xã Long sơn; tổ chức ra quân 

thu gop rác từ đại dương dạt vào khu Bãi Sau vào ngày 28/7/2020 với sự tham gia 

của hơn 60 đoàn viên thanh niên trong đội hình Hoa phượng đỏ. 

Chiến dịch Mùa hè xanh: 

Sáng ngày 14.7.2020, tại Hội trường C - Trung tâm Hội nghị Tỉnh, Tỉnh đoàn, 

Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức tập huấn kỹ năng cho 

gần 100 bạn học sinh, sinh viên tại các trường THPT, Đại học, Cao đẳng trên địa 

bàn tỉnh thuộc các đội hình Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ cấp tỉnh và cấp huyện, 

thị, thành phố năm 2020 với sự tham gia chia sẻ của giảng viên Nguyễn Phước Quí 

Pháp chia sẻ những vấn đề, nội dung định hướng giúp các bạn tổ chức các hoạt 

động, sân chơi cho các em thiếu nhi tại các xã vùng sâu, vùng xa nơi các đội hình 

đóng quân trên địa bàn. 

Sáng ngày 25/7, Thành Đoàn Bà Rịa phối hợp với Đoàn trường Cao đẳng Sư 

phạm BRVT tổ chức thăm hỏi, dọn dẹp nhà cửa và tổ chức bữa cơm thân mật cùng 

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lưỡng tại xã Long Phước. 

Hoạt động chăm lo thiếu nhi: 

Ngày 8/7, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ 

VI, năm 2020, trong Đại hội đã tuyên dương 79 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tiêu 

biểu tỉnh vì đã có xuất sắc trong học tập và các phong trào Đội giai đoạn 2015-

2020; tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân trong thực hiện phong trào “Thiếu 

nhi thi đua thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy”, tặng học bổng cho 95 thiếu nhi vượt 

khó học giỏi (mỗi suất 1 triệu đồng), tặng 10 khu vui chơi cho thiếu nhi trong tỉnh... 

Nhân dịp này Hội đồng Đội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trao Giấy khen Cháu ngoan 

Bác Hồ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2020 cho 234 bạn đội viên, thiếu 

nhi tiêu biểu. Nằm trong chương trình Đại hội ngày 9/7, các em thiếu nhi sẽ được 

tham gia các hoạt động: hội thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”; 

hành trình “thiếu nhi Bà Rịa - Vũng Tàu tìm về địa chỉ đỏ”; dâng hương, dâng hoa 

báo công tại Bảo tàng Hồ Chí Minh... 

Chiều ngày 13/7, Hội Đồng đội tỉnh đã trao tặng khu vui chơi thiếu nhi tại 

trường Tiểu học Láng Dài 1, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ. Công trình trị giá 30 triệu 

đồng bao gồm nhiều trò chơi: xích đu, bập bênh, cầu trượt, bóng rổ mini… các thiết 

bị khu vui chơi được thực hiện bằng các vật liệu bền, chắc chắn, có tuổi thọ cao 
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trang trí màu sắc bắt mắt, phối cảnh sinh động, kích thước các thiết bị vui chơi đa 

dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi và tâm lý tạo sự thích thú cho học sinh. 

Nhằm biểu dương, khen thưởng những thành tích mà các tập thể, các nhân đã 

đạt được trong việc triển khai tốt và tích cực tham gia các cuộc thi, Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội Tỉnh, Hội Sinh viên Tỉnh tổ chức chương trình trao tặng 

học bổng và giải thưởng các cuộc thi trong năm học 2019 – 2020. 

Trong tháng 7 các cơ sở đoàn, hội trên địa bàn tỉnh đã vận động và thành lập 

được 14 chi đoàn, đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đây cũng là mục tiêu 

phấn đấu hoàn thành trong việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu lần VI. 
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3. GƯƠNG SÁNG THANH NIÊN TIÊU BIỂU 

 

Nữ đảng viên nhiệt huyết với công tác Đoàn 

Vui vẻ, cởi mở và hăng hái với các hoạt động Đoàn, chị Bùi Thị Kim Dung, 

nguyên Bí thư chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến thiết Bà Rịa-Vũng Tàu 

là một trong 500 đảng viên trẻ toàn quốc được tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu 

học tập và làm theo lời Bác”. 

NHỮNG CÔNG TRÌNH THANH NIÊN THIẾT THỰC 

Bùi Thị Kim Dung sinh năm 1984, hiện là Phó Trưởng phòng trả thưởng Công 

ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bà Rịa-Vũng Tàu. Là ĐVTN tích cực, nhiệt huyết 

với các hoạt động, năm 2014, chị Dung được bầu vào BCH Chi đoàn, rồi Phó Bí 

thư Chi đoàn (nhiệm kỳ 2015-2017) và Bí thư Chi đoàn (2017-2019). Do đặc thù 

của một DN, công việc bận rộn, độ tuổi của ĐVTN lại cao, trung bình từ 31-32 tuổi, 

nhiều đoàn viên vướng bận gia đình, con nhỏ nên hoạt động Đoàn đôi lúc gặp khó 

khăn. 

Trăn trở với việc làm sao để đẩy mạnh hoạt động Đoàn tại đơn vị, thu hút nhiều 

ĐVTN tham gia, chị đã rà soát một số mô hình hoạt động của Chi đoàn những năm 

trước đó. Trong đó, chị đã cùng Chi đoàn đăng ký đẩy mạnh thực hiện công trình 
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thanh niên “Thu gom giấy vụn” và “Bán card điện thoại”. Chị Dung chia sẻ: “Nguồn 

giấy vụn của công ty khá nhiều. Thay vì bỏ đi, các ĐVTN đã thu gom về kho, sau 

mỗi tháng sẽ bán để gây quỹ. Nguồn quỹ này không nhiều nhưng cũng là hình thức 

để ĐVTN thực hành tiết kiệm ngay tại cơ sở”, chị Dung nói. 

Ngoài thu gom giấy vụn, Chi đoàn còn trích quỹ, mua thẻ điện thoại về bán lại 

cho cán bộ, nhân viên. Khoản tiền chiết khấu mỗi thẻ từ 3.000-6.000 đồng được 

nhập quỹ cho các hoạt động của Chi đoàn. Bên cạnh đó, chị cũng mạnh dạn đề xuất 

Ban giám đốc thực hiện các công trình thanh niên, trong đó, điểm nhấn là công trình 

“Tuổi trẻ Xổ số kiến thiết chung tay xây dựng nông thôn mới” với những phần việc 

thiết thực, ý nghĩa.  

Công trình được thực hiện từ năm 2014 và được ĐVTN tham gia nhiệt tình. 

Năm đầu tiên, Chi đoàn đã thực hiện cứng hóa (đổ đá, sỏi và cát rồi lu phẳng) 200m 

(rộng 4m) đường nông thôn tại ấp 3, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ. Đoạn đường đất 

trước đây lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa nắng đã trở nên sạch sẽ dưới sức 

trẻ. “Không chỉ đóng góp tiền, vận động Ban Giám đốc và người lao động công ty 

đóng góp tiền của, Chi đoàn còn huy động ĐVTN dành 2 ngày cuối tuần để thực 

hiện công trình thanh niên này”, chị Dung cho hay. 

Mỗi năm, Chi đoàn Công ty đều thực hiện một phần công trình thanh niên góp 

sức xây dựng nông thôn mới bằng hình thức kiên cố hóa đường nông thôn tại xã 

Sông Xoài (TX. Phú Mỹ); xã Tân Lâm, Hòa Hưng (huyện Xuyên Mộc). Riêng năm 

2018, Chi đoàn đã xây tặng ngôi nhà đoàn viên cho chị Trần Kiều Oanh (ấp 3, xã 

Sông Xoài). Năm 2019, ngoài tham gia làm đường nông thôn ở xã Sông Xoài, Chi 

đoàn còn thực hiện công trình “Vườn hoa thanh niên” tại Trung tâm Điều dưỡng 

thương binh và người có công Long Đất. 

TRUYỀN CẢM HỨNG CHO THANH NIÊN 

Anh Hà Dương Công Thành, hiện là Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ 

số Kiến thiết Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, chị Dung luôn đi đầu trong các hoạt động 

của tuổi trẻ. “Chị luôn xông xáo, nhiệt tình, không ngại công việc khó, việc nặng. 

Chị đã truyền cảm hứng cho các ĐVTN khác trong hoạt động Đoàn. Những lần 

cùng nhau làm đường, cùng nhau thực hiện các công trình thanh niên đã giúp chúng 

tôi gần nhau hơn, đoàn kết cùng chung tay vì cộng đồng”, anh Thành nói. 

Với những cống hiến của tuổi trẻ cho hoạt động chuyên môn và cộng đồng, năm 

2015, chị Dung được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ năm 2014 đến nay, 

chị Dung nhiều lần được Tỉnh Đoàn, Đoàn khối Doanh nghiệp; LĐLĐ TP. Vũng 

Tàu khen thưởng, như: Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và 
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phong trào Thanh thiếu nhi năm 2017; Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giấy khen đạt thành 

tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2017. 

Chị cũng đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen “Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc 

trong công tác từ năm 2016 đến năm 2017” và là đảng viên hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2018, 2019. 

Hàng năm, Chi Đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bà Rịa-Vũng Tàu 

vận động từ 70-80 triệu đồng thực hiện công trình chung tay xây dựng nông thôn 

mới; tặng 7.000-10.000 cuốn vở, tặng học bổng cho HS nghèo hiếu học; tặng quà 

người có hoàn cảnh khó khăn; hiến máu tình nguyện… 

Đặc biệt, chị Dung vinh dự là 1 trong 6 đại diện của tỉnh BR-VT tham gia 

chương trình gặp gỡ “500 đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác” toàn 

quốc năm 2019. “Đó là niềm vinh dự, là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu hơn nữa 

trong công tác chuyên môn và đóng góp cùng chi bộ, Chi đoàn trong các hoạt động 

an sinh xã hội”, chị Dung chia sẻ. 
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4. THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT 

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 8/2020 (Nguồn infographic: Tạp chí 

Tài chính) 
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5. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH 

HÌNH MỚI 

Bộ Y tế xây dựng khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong 

tình hình mới  
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6. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/ 2020 

- Triển khai Công văn số 7886/UBND-VP ngày 02/8/2020 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 trong tình hình mới và Công văn số 1865-CV/TĐTN-BPT ngày 03/8/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc ứng phó diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19. 

- Tiếp tục duy trì các đội hình tình nguyện trong Chiến dịch hè 2020, sẵn sàng 

ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh Coivd-19 

- 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 Covid-19 và các biện pháp phòng 

ngừa để người dân, đoàn viên, thanh niên 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... 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. 

- Tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên, người dân cài đặt ứng dụng 

Khẩu trang điện tử Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng chống Covid-19 

đưa cuộc sống trở lại bình thường. Cài đặt tại www.Bluezone.gov.vn  

- Tiếp tục nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng, các thông tin dư luận xã 

hội, nhất là các thông tin dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội, thường xuyên 

báo cáo với lãnh đạo để xử lý kịp thời.  

 

Tổ Biên tập 

 

 

 


