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CHÀO MỪNG
KỶ NIỆM 73 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT
ĐẤT NƯỚC (30/4/1945 - 30/4/2017), 132 NĂM NGÀY QUỐC TẾ
LAO ĐỘNG 01/5, HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH
CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG (20/8/1888 - 20/8/2018)

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG
CÁCH HỒ CHÍ MINH

Học tập và làm theo phong cách làm việc khoa học Hồ Chí Minh để đạt
hiệu quả cao trong công việc
Phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận trong toàn bộ di sản mà Người để
lại cho dân tộc ta. Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh là lề lối, cách thức làm
việc của người lãnh đạo, mà đối tượng của sự lãnh đạo đó là cấp dưới và quần
chúng nhân dân. Trong đó, phong cách làm việc làm việc khoa học của Hồ Chí
Minh là một di sản quan trọng, thiết nghĩ, mỗi chúng ta cần phải nghiên cứu,
học tập và làm theo để đạt hiệu quả cao trong công việc được Đảng và nhân dân
giao phó.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong cách làm việc khoa học là khi xem xét và
quyết định mọi việc đều phải được điều tra, nghiên cứu, phân tích toàn diện, phải tôn
trọng quy trình ra quyết định, tranh thủ ý kiến của tập thể lãnh đạo và quần chúng.
Người dạy rằng: “Gặp mỗi vấn đề, ta phải đặt câu hỏi: vì sao có vấn đề này? xử trí
như thế này, kết quả sẽ ra sao? Phải suy tính kỹ lưỡng. Chớ hấp tấp, chớ làm bừa,
chớ làm liều. Chớ gặp sao làm vậy”. Việc gì cũng phải điều tra rõ ràng, cẩn thận rồi
mới quyết định và thực hiện đến nơi, đến chốn. Đặc biệt, đối với những vấn đề mới,
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phức tạp có ảnh hưởng lớn tới tổ chức đảng, đơn vị, bộ đội và nhân dân, cần phải
làm thử, làm điểm trước khi quyết định. Tuyệt đối không ra quyết định khi chưa có
thông tin đầy đủ, chưa có phương án tính toán hiệu quả. Tránh chủ quan duy ý chí,
che giấu khuyết điểm để chạy theo thành tích.
Phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh là làm việc phải có mục
đích và kế hoạch rõ ràng, thiết thực. Muốn có kế hoạch khoa học thì người cán
bộ phải “Việc chính, việc gấp thì làm trước. Không nên luộm thuộm, không có
kế hoạch, gặp việc nào, làm việc ấy”. Người lưu ý rằng: Hết sức tránh chuyện
vạch ra “Chương trình công tác thì quá rộng mà kém thiết thực” và căn bệnh
“đánh trống bỏ dùi” gây lãng phí tiền của, nhân lực và thời gian của nhân dân.
Theo Người, làm việc có tính khoa học là phải biết quý trọng thời gian, biết
giờ nào làm việc ấy và có năng lực giải quyết công việc một cách tốt nhất trong
một thời gian ngắn nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Ai đưa vàng bạc vứt
đi, là người điên rồ. Thì ai đưa thời giờ vứt đi, là người ngu dại”.
Người cán bộ phải biết tiết kiệm thời gian của mình nhưng cũng phải biết
tiết kiệm thời gian cho người khác. Cách tốt nhất là tập trung giải quyết dứt
điểm từng công việc; không ôm đồm, làm quá nhiều việc không dứt điểm,
không hiệu quả. Người giải thích: “Đích nghĩa là nhằm vào đó mà bắn. Nhiều
đích quá thì loạn mắt, không bắn trúng đích nào”.
Phong cách làm việc khoa học yêu cầu người cán bộ giải quyết công việc
trên cơ sở dữ liệu khách quan, dựa trên nền tảng thực tế để lựa chọn ra phương
án khả thi nhất và phương án ấy phải đặt trong tổng thể chiến lược lâu dài.
Không được rơi vào “Bệnh cận thị - không trông xa thấy rộng. Những vấn đề to
tát thì không nghĩ đến mà chỉ chăm chú những việc tỉ mỉ”. Người cán bộ không
được vì cái lợi nhỏ trước mắt mà làm tổn hại đến lợi ích to lớn, lâu dài. Tầm
nhìn - đó chính là phẩm chất của người có tư duy khoa học và có cách làm việc
khoa học.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong cách làm việc khoa học đòi hỏi người
cán bộ phải có cách đánh giá đúng người, đúng việc, sắp xếp công việc cho hợp
lý; lại phải biết cách kiểm tra, giám sát công việc và cấp dưới một cách hiệu quả,
qua đó thấy được việc thi hành đường lối, nghị quyết của Đảng như thế nào và
cần điều chỉnh cái gì… Người nói: “tình hình khách quan thay đổi hàng giờ
hàng phút, một chủ trương của ta hôm nay đúng, hôm sau đã không hợp thời,
nếu ta không tỉnh táo kiểm điểm những tư tưởng hành vi của ta để bỏ đi những
cái quá thời, sai hỏng, nhất định ta sẽ không theo kịp tình thế ”. Kiểm tra còn có
tác dụng phân loại, đánh giá cán bộ, vì “Có kiểm tra… mới biết rõ năng lực và
khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”. Cán bộ lãnh đạo
làm việc khoa học, chặt chẽ thì cấp dưới không thể “qua mặt”.
Phong cách làm việc khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn được biểu
hiện rõ ở chỗ khi làm xong một công việc, dù thành công hay thất bại, Người
đều có tổng kết rút kinh nghiệm để tiến hành những công việc khác tốt hơn.
Người biết sử dụng bộ máy, những người cộng sự, những cơ quan giúp việc một
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cách khoa học, hiệu quả và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới
và quần chúng.
Phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát
triển “phương pháp làm việc biện chứng”, được Người xem là ưu điểm chủ yếu
của chủ nghĩa Mác - Lênin. Với tư cách là nhà khoa học chân chính, Hồ Chí
Minh nhắc nhở cán bộ “con mắt ta nhìn xã hội cũng phải khoa học” và trên thực
tế, mọi cái nhìn của Người đối với các vấn đề đều ít nhiều mang tính khoa học.
Người thường dùng phương pháp so sánh các sự việc, hiện tượng theo thời gian,
không gian, tính chất để làm nổi bật vấn đề. Người đưa ra những nhận định sâu
sắc về những điều ẩn chứa đằng sau các số liệu báo cáo cụ thể.
Để giúp mỗi chúng ta làm việc hiệu quả hơn, tiến bộ hơn, xứng đáng là người
đầy tớ thật trung thành của nhân dân, thiết nghĩ, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là
những người lãnh đạo, người đứng đầu cần quan tâm nghiên cứu, học tập và làm
theo phong cách khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc./.
Lâm Giàu (Nguồn: BTGTW)
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TRUYỀN THỐNG

- 10/3 âm lịch: Ngày giỗ Tổ Hùng Vương.
- 07/4/1948: Ngày sức khỏe Thế giới.
- 07/4/1907: Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn.
- 19/4: Ngày Thế giới phòng chống Lao.
- 22/4/1870: Ngày sinh V. I. Lênin.
- 22/4: Ngày Trái đất.
- 24/4: Ngày Quốc tế đoàn kết thanh niên.
- 25/4/1949: Ngày thành lập phong trào Hòa bình Thế giới.
- 25/4/1976: Ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước.
- 27/4/1998: Ngày mất của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.
- 30/4/1975: Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
- 01/5/1886: Ngày Quốc tế Lao động.
10/3 âm lịch: Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Mùng 10 tháng 3
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba
Khắp miền truyền mãi câu ca
Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”
Trong lịch sử Việt Nam, những người có công lớn trong sự nghiệp xây
dựng đất nước, bảo vệ nhân dân, chống ngoại xâm đều được nhân dân ta nhớ ơn.
Một trong những ngày kỷ niệm mà mọi người dân yêu nước từ Bắc chí Nam đều
biết và đã có từ ngàn xưa đến ngày nay là Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.
Trong nhiều truyền thống tốt đẹp, dân tộc Việt Nam ta luôn giữ vững một
truyền thống có ý nghĩa hay và đẹp vô cùng: tưởng nhớ tổ tiên, tưởng nhớ những
người đã có công lớn trong việc dựng nước và giữ nước.
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Hàng năm, vào dịp mùng 10/3 âm lịch, hàng chục vạn lượt đồng bào từ
khắp mọi miền trong cả nước về Đền Hùng trẩy hội, thắp hương thơm thành
kính lễ tổ tiên, tưởng nhớ công đức to lớn của các Vua Hùng dựng nước.
Do nhu cầu trị thủy, chống giặc ngoại xâm và do việc trao đổi kinh tế -văn
hóa ngày càng được đẩy mạnh, giữa các bộ lạc gần gũi nhau về dòng máu có xu
hướng tập hợp và thống nhất với nhau. Trong số các bộ lạc Lạc Việt, có bộ lạc
Văn Lang hùng mạnh hơn cả, lãnh thổ của bộ lạc này trải dài từ chân núi Ba Vì
tới sườn Tam Đảo. Thủ lĩnh của bộ lạc Văn Lang đã đóng vai trò lịch sử là
người đứng ra thống nhất các bộ lạc Lạc Việt dựng nên nước Văn Lang, tự xưng
là Hùng Vương, đóng đô ở Phong Châu (nay là xã Hy Cương, huyện Lâm Thao,
tỉnh Phú Thọ), chia nước ra 15 bộ:
1. Văn Lang (Bạch Hạc, Phú Thọ)
2. Châu Diên (Sơn Tây)
3. Phú Lộc (Sơn Tây)
4. Tân Hưng (Hưng Hóa - Tuyên Quang)
5. Vũ Định (Thái Nguyên - Cao Bằng)
6. Vũ Ninh (Bắc Ninh)
7. Lục Hải (Lạng Sơn)
8. Ninh Hải (Quảng Yên)
9. Dương Tuyền (Hải Dương)
10. Giao Chỉ (Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình)
11. Cửu Chân (Thanh Hóa)
12. Hoài Hoan (Nghệ An)
13. Cửu Đức (Hà Tĩnh)
14. Việt Thường (Quảng Bình, Quảng Trị)
15. Bình Văn (không rõ địa danh hiện nay)
Các đời vua sau đều gọi là Hùng Vương. Theo Ngọc phả Hùng Vương, có
18 đời vua Hùng:
1. Kinh Dương Vương Lộc Tục, tôn dâng miến hiệu là Hưng Dương- vị vua
viễn tổ.
2. Lạc Long Quân Sùng Lâm, thụy hiệu Hùng Hiền - vị vua cao tổ.
3. Hùng Quốc Vương, húy là Lân Lang - vị vua mở nước.
4. Hùng Diệp Vương Bảo Lang.
5. Hùng Huy Vương Lang Viên Lang.
6. Hùng Huy Vương (cùng hiệu với đời thứ năm), húy là Pháp Hải Lang.
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7. Hùng Chiêu Vương Tiên Lang.
8. Hùng Vi Vương Thừa Vân Lang.
9. Hùng Duy Vương Quốc Lang.
10. Hùng Uy Vương Vương Hùng Hải Lang.
11. Hùng Chính Vương Hùng Đức Lang.
12. Hùng Vũ Vương Đức Hiền Lang.
13. Hùng Việt Vương Tuấn Lang.
14. Hùng Anh Vương Châu Nhân Lang.
15. Hùng Chiêu Vương Cảnh Châu Lang.
16. Hùng Tạo Vương Đức Quân Lang.
17. Hùng Nghị Vương Bảo Quang Lang.
18. Hùng Duệ Vương Huệ Lang.
Nhà nước Văn Lang của các Vua Hùng là nhà nước phôi thai đầu tiên của Việt
Nam, còn rất đơn giản, mặc dù mới hình thành nhưng đã cố kết được lòng người.
Nhìn chung, cha ông ta đã dựng nước trong một khung cảnh thiên nhiên
thích hợp, thuận lợi, trên một dải đất có nhiều núi cao, rừng rậm, nhiều sông
ngòi, hồ ao, có các ngả đường giao thông quan trọng với các miền khác; đó cũng
là miền đất giàu có, nhiều khoáng sản, lâm sản, hải sản, nhất là lại có những
cánh đồng phì nhiêu thích hợp với nghề nông. Những yếu tố thiên nhiên này đã
góp phần thúc đẩy nhanh quá trình tiến bộ về kinh tế và văn hóa, dẫn đến việc
dựng nước Văn Lang, một nước có đủ sức chống ngoại xâm, có nền văn hóa
phát triển của vùng Đông Nam Á thời đó.
Hùng Vương là thủ lĩnh của nước Việt Nam thời kỳ bắt đầu dựng nước.
Lãnh thổ đầu tiên của tổ tiên là miền Bắc Việt Nam. Những nhóm dân quan
trọng nhất là người Việt cổ, ban đầu họ sống thành từng công xã, ràng buộc với
nhau bởi mối quan hệ máu mủ. Họ đoàn kết tương thân, tương ái trong công
việc làm ăn và giữ nước. Con người Việt Nam thời Hùng Vương vừa mới cố sức
vươn lên khỏi cuộc sống tự nhiên đầy khó khăn gian khổ, rừng rậm, đầm lầy,
thú dữ, bão giông, lụt lội… đã phải đương đầu với kẻ thù xâm lược. Tản Viên
Sơn Thần (Sơn Tinh vị thần núi Tản Viên) là truyền thuyết tượng trưng cho ước
vọng chinh phục tự nhiên cho chiến thắng thiên tai; Thánh Gióng là truyền
thuyết ca ngợi tinh thần chiến đấu bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc ta…
Những truyền thống tốt đẹp đó duy trì bền vững trong xã hội Việt Nam.
Thời kỳ Hùng Vương là một giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử dân
tộc, chính thời kỳ này đã xây dựng nên một nền tảng của dân tộc Việt Nam, nền
tảng văn hóa Việt Nam và truyền thống yêu nước Việt Nam.
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Từ lâu, nhân dân ta lấy ngày mùng 10/3 (âm lịch) hàng năm làm Ngày
Giỗ Tổ và cùng nhau trẩy hội Đền Hùng để tưởng nhớ đến cội nguồn, tổ tiên của
dân tộc Việt Nam theo đúng với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.
Sáng ngày 19/9/1954 tại Đền Giếng trong khu di tích Đền Hùng tỉnh Phú
Thọ, khi gặp gỡ các chiến sĩ Đại đoàn 308 trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà
Nội, Bác Hồ đã căn dặn:
“Các Vua Hùng đã có công dựng nước.
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”.
Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, người dân Việt
Nam càng tự hào với giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tưởng nhớ tổ tiên,
tưởng nhớ những người đã có công lớn trong việc dựng nước và giữ nước. Do
vậy, mỗi công dân Việt Nam luôn có trách nhiệm: nêu bật những giá trị lịch sử,
văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam; giới thiệu những phong
tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất
nước; có ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động,
dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước; ủng hộ và thực hiện những
quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc; cổ vũ các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội
nguồn dân tộc, đồng lòng, chung sức xây dựng đất nước hội nhập và phát triển.
Nguồn: lichsuvietnam.vn
25/4/1976: Ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước
Ngày 25/4/1976, Nhân dân khắp hai miền Bắc- Nam nô nức tham gia
Tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Đây là lần thứ hai cuộc Tổng tuyển cử được tổ
chức trên phạm vi cả nước, sau lần đầu tổ chức từ ngày 06/01/1946. Hơn 23
triệu cử tri (98.8% tổng số cử tri) đi bầu và đã bầu ra 492 đại biểu. Kết quả của
Tổng tuyển cử là một thắng lợi có ý nghĩa quyết định trên con đường tiến tới
hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.
Ngày 24/6/1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất, được gọi
là Quốc hội khóa VI với ý nghĩa kế tục sự nghiệp của 5 khóa Quốc hội trước, họp
kỳ đầu tiên tại Hà Nội. Quốc hội quyết định đặt tên nước Việt Nam thống nhất là
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông qua chính sách đối nội, đối ngoại,
bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của Nhà nước, quy định các nguyên
tắc xây dựng bộ máy chính quyền các cấp, quy định quốc kỳ, quốc ca, bầu Ủy ban
dự thảo Hiến pháp. Với kết quả của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI, công việc
thống nhất đất nước về mặt Nhà nước đã hoàn thành, đáp ứng nguyện vọng của
quần chúng Nhân dân, đáp ứng yêu cầu tất yếu khách quan của sự phát triển cách
mạng Việt Nam, tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh
toàn diện của đất nước, tập trung cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
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thống nhất, mở ra khả năng to lớn để phát triển quan hệ với các nước trên thế giới.
Những thành quả bước đầu trong sự nghiệp thống nhất đất nước năm đầu tiên sau
hòa bình đã cho phép hai miền cùng bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm trên
phạm vi cả nước.
Nguồn: lichsuvietnam.vn
Ngày Quốc tế lao động 1/5: Lịch sử và ý nghĩa
Ngày Quốc tế lao động, ngày hội của những người lao động toàn thế giới,
được tổ chức vào 01/5 hàng năm.
Trong cuộc đấu tranh giữa tư bản và lao động, vấn đề thời gian lao động có
ý nghĩa quan trọng. Ngay sau khi thành lập Quốc tế I năm 1864, Mác coi việc rút
ngắn thời gian lao động là nhiệm vụ đấu tranh của giai cấp vô sản. Tại Đại hội I
Quốc tế I họp tại Giơ-ne-vơ tháng 9/1866 vấn đề đấu tranh cho ngày làm việc 8
giờ được coi là nhiệm vụ trước mắt. Khẩu hiệu ngày làm 8 giờ sớm xuất hiện
trong một số nơi của nước Anh- nước có nền công nghiệp phát triển sớm nhất.
Yêu sách này dần lan sang các nước khác.
Phong trào đòi làm việc 8 giờ phát triển mạnh ở nước Mỹ từ năm 1827 đi
đôi với sự nảy nở và phát triển phong trào Công đoàn. Năm 1868, giới cầm
quyền Mỹ buộc phải thông qua đạo luật ấn định ngày làm 8 giờ trong các cơ
quan, xí nghiệp thuộc Chính phủ. Nhưng xí nghiệp tư nhân vẫn giữ ngày làm
việc từ 11 đến 12 giờ.
Tháng 4/1884 tại thành phố công nghiệp lớn Si-ca-gô, Đại hội Liên đoàn
lao động Mỹ thông qua Nghị quyết nêu rõ: từ ngày 01/5/1886 ngày lao động của
tất cả công nhân sẽ là 8 giờ.
Ngày 01/5/1886, công nhân toàn thành phố Si-ca-gô tiến hành bãi công,
40 nghìn người không đến nhà máy. Họ tổ chức mittinh, biểu tình trên thành phố
với biểu ngữ “Từ hôm nay không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày!
Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ học tập”, cuộc đấu tranh lôi
cuốn ngày càng đông người tham gia. Cùng ngày đó, các Trung tâm công
nghiệp ở nước Mỹ đã nổ ra 5.000 cuộc bãi công với 340 nghìn công nhân tham
gia. Ở một số nơi như Niu-Oóc, Pi-Xbớc, Ban-ti-mo, Oa-sinh-tơn… có khoảng
12 vạn rưỡi công nhân giành được quyền làm việc 8 giờ một ngày, khẩu hiệu
“Ngày làm việc 8 giờ” trở thành tiếng nói chung của toàn thể giai cấp công
nhân. Ở nhiều nơi cảnh sát đã đàn áp các cuộc biểu tình, đặc biệt ở thành phố Sica-gô cảnh sát đã tàn sát đẫm máu cuộc đấu tranh, làm hơn một trăm người chết,
nhiều thủ lĩnh Công đoàn bị bắt và bị kết án tử hình.
Mặc dù cuộc bãi công ở Si-ca-gô bị trấn áp, nhưng khí phách anh hùng
của công nhân và yêu cầu thiết thực của cuộc đấu tranh đã gây chấn động lớn
trong giai cấp công nhân thế giới; công nhân nhiều nước đã đồng tình và hưởng
ứng yêu sách của công nhân Si-ca-gô. Vì thế tại Đại hội thành lập Quốc tế II do
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Ph.Ăng-ghen lãnh đạo họp ngày 14/7/1889, Đại biểu của giai cấp công nhân
thông qua Nghị quyết lấy ngày 01/5 hàng năm làm ngày đoàn kết đấu tranh của
giai cấp vô sản toàn thế giới.
Thực hiện Nghị quyết trên, năm 1890 lần đầu tiên ngày Quốc tế lao động
01/5 được tổ chức trên quy mô thế giới.
Ngày 01/5 ở các nước xã hội chủ nghĩa, đã coi là ngày mừng thắng lợi đã
đạt được, nêu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mới và biểu lộ tình đoàn kết với
những người lao động các nước khác. Ở các nước thuộc hệ thống tư bản chủ
nghĩa, ngày 01/5 là ngày biểu dương cho lực lượng lao động, đấu tranh cho hòa
bình, dân chủ, tiến bộ xã hội.
Ở Việt Nam, sau khi Đảng cộng sản Đông Dương ra đời (1930), giai cấp
công nhân Việt Nam cũng lấy ngày 01/5 là ngày đoàn kết đấu tranh của mình.
Cuộc đấu tranh ngày 01/5/1930 là một bước ngoặt của cao trào cách mạng 19301931, từ thành thị đến nông thôn, từ Bắc đến Nam nhiều nơi treo cờ Đảng, tổ
chức mittinh, tuần hành thị uy, lần đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng và hướng
dẫn vận động của Công hội, công nhân ta biểu tình kỷ niệm ngày Quốc tế lao
động 01/5 đấu tranh đòi quyền lợi, tỏ tình đoàn kết với công nhân lao động thế
giới.
Trong thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám việc kỷ niệm ngày Quốc tế lao
động 01/5 phần nhiều phải tổ chức bí mật bằng hình thức treo cờ, rải truyền đơn.
Năm 1936, do thắng lợi của Mặt trận bình dân Pháp và Mặt trận dân chủ Đông
Dương, ngày Quốc tế lao động lần đầu tiên được tổ chức công khai tại Hà Nội,
thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.
Ngày nay, ngày Quốc tế lao động là ngày hội của giai cấp công nhân và
Nhân dân lao động nước ta, ngày đoàn kết giai cấp công nhân và các dân tộc bị
áp bức trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ
và tiến bộ xã hội.
Nguồn: lichsuvietnam.vn
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HỎI - ĐÁP
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN
TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI

Trong tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 4, Tỉnh Đoàn An Giang tiếp
tục cung cấp đến cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tài liệu “Hỏi - Đáp Nghị
quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh ban hành: (Từ câu 31 đến câu 40)
Câu 31.
Hỏi: Để tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu
nhi trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định
những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gì?
Đáp:
- Tập trung giáo dục lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm; tinh thần
hiếu học, yêu lao động, tác phong công nghiệp trong lao động; ý thức giữ gìn và
phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa
văn hóa nhân loại.
- 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai đồng bộ và hiệu quả
cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.
- Kịp thời tổ chức tuyên dương những hành động, nghĩa cử cao đẹp, khơi
dậy những giá trị nhân văn trong thanh thiếu niên, chú trọng tuyên truyền các
phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời
sống xã hội.
- Xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên
tiến có sức hiệu triệu, hấp dẫn, hướng thanh thiếu nhi đến các giá trị tích cực,
cao đẹp.
- Chủ động trong phê bình, đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, nhận
thức lệch lạc trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, bài trừ các tệ nạn xã hội.
- Duy trì giải thưởng báo chí viết về những gương người tốt, việc tốt trong
thanh thiếu nhi.
- Tổ chức hiệu quả các Ngày hội Khi tôi 18, Ngày hội Thanh niên sống đẹp.
- Xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
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- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và tổ chức các hoạt động góp phần hình
thành văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi.
Câu 32.
Hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
cho thanh thiếu niên trong nhiệm kỳ 2017 - 2022?
Đáp:
- Lựa chọn nội dung, đổi mới các hình thức tuyên truyền về pháp luật,
chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.
- Chú trọng tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao
trách nhiệm, ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước, lợi ích quốc gia, dân tộc trong
đoàn viên, thanh niên.
- Phối hợp với các ngành trong giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên
chậm tiến trên địa bàn dân cư, phấn đấu 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn
mỗi năm giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hoá được ít nhất 1 thanh niên chậm tiến.
- Ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Câu 33.
Hỏi: Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, toàn Đoàn tập trung triển khai những
phong trào hành động cách mạng nào?
Đáp:
1. Thanh niên tình nguyện.
2. Tuổi trẻ sáng tạo.
3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.
Câu 34.
Hỏi: Nội dung chính của phong trào “Thanh niên tình nguyện”?
Đáp:
1- Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới.
2- Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh.
3- Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
4- Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
5- Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội.
Câu 35.
Hỏi: Nội dung chính của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”?
Đáp:
1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học.
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2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh.
3- Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân.
4- Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt.
Câu 36.
Hỏi: Nội dung chính của phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ
quốc”?
Đáp:
1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh.
2- Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động
hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
3- Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
4- Xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.
Câu 37.
Hỏi: Các nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện phong trào “Thanh
niên tình nguyện”?
Đáp:
- Các cấp bộ đoàn coi trọng tổ chức hoạt động tình nguyện thường xuyên,
tại chỗ, tình nguyện theo khối đối tượng, tình nguyện gắn với chuyên ngành học
tập của sinh viên, lĩnh vực công tác của cán bộ, công chức, viên chức trẻ, bám
sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và ngành, địa phương; tham gia giải quyết
những việc khó, những vấn đề bức xúc trong xã hội, gia tăng những giá trị mới
trong phong trào thanh niên tình nguyện.
- Tiếp tục duy trì chương trình “Tiếp sức mùa thi”, các chiến dịch tình
nguyện “Mùa hè xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”, “Hoa phượng đỏ”,
“Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”.
- Phát triển quy mô, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động
tình nguyện. Mở rộng hoạt động tình nguyện quốc tế với các nước láng giềng.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm thông tin nguồn lực tình
nguyện Việt Nam trong tiếp nhận thông tin, nhu cầu tình nguyện, điều tiết nguồn
lực tình nguyện.
- Tăng cường kết nối, dẫn dắt, định hướng và hỗ trợ cho các câu lạc bộ, đội,
nhóm tình nguyện, tiến tới xây dựng “xã hội tình nguyện” (cộng đồng tình
nguyện), trong đó thanh niên giữ vai trò nòng cốt, đồng thời vận động đông đảo
các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động tình nguyện.
- Phấn đấu mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình
nguyện/năm.
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- Chủ động kiến nghị, thúc đẩy thực hiện chính sách đối với hoạt động tình
nguyện của thanh niên.
Câu 38.
Hỏi: Tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên cần làm gì để tình nguyện
chung tay xây dựng nông thôn mới?
Đáp:
- Tham gia phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn.
- Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu
kinh tế nông thôn, ứng dụng sâu rộng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất,
nâng cao thu nhập.
- Bảo vệ môi trường.
- Xây dựng đời sống văn hóa, bài trừ các hủ tục ở nông thôn.
- Giữ gìn an ninh và trật tự xã hội nông thôn.
- Tập trung nhân rộng một số mô hình, giải pháp hiệu quả trong triển khai
các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.
- Tiếp tục triển khai trên quy mô rộng hơn chương trình Trí thức trẻ tình
nguyện tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Câu 39.
Hỏi: Tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên cần làm gì để tình nguyện
tham gia xây dựng đô thị văn minh?
Đáp:
- Xây dựng cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn.
- Xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường.
- Bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
- Xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa.
- Tham gia xây dựng đô thị thông minh.
- Tập trung nhân rộng một số đội hình tình nguyện chuyên nhằm phối hợp, hỗ
trợ các lực lượng chức năng trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội địa bàn đô thị.
Câu 40.
Hỏi: Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tổ
chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên cần làm gì?
Đáp:
- Triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”.
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- Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trồng và bảo vệ rừng, cây xanh, bảo vệ
nguồn nước, vệ sinh môi trường nông thôn, đô thị, các khu công nghiệp, làng
nghề, lưu vực sông, môi trường biển, các điểm du lịch.
- Quan tâm xây dựng, tập huấn, duy trì và phát triển các đội hình thanh niên
xung kích tham gia phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch
bệnh, bão lũ, hạn hán, sạt lở bãi sông, bãi biển, triều cường, xâm nhập mặn do
nước biển dâng đối với vùng ven biển, Đồng bằng sông Cửu Long, sông Hồng,
Duyên hải miền Trung và Trung du miền núi phía Bắc.
- Xây dựng mô hình khu dân cư xanh.
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CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4 năm 2018
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, những quy định mới trong tuyển sinh 2018, các
trường hợp tổ chức tín dụng giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt là những chính
sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4-2018.
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy,
nổ bắt buộc sẽ có hiệu lực từ ngày 15-4.
Theo đó, đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở
có nguy hiểm về cháy, nổ gồm: nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà,
công trình; máy móc, thiết bị; các loại hàng hoá, vật tư (bao gồm cả nguyên vật
liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).
Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo
giá thị trường của các tài sản trên tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Hiện trường vụ cháy chợ Quang xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội
chiều 31-3-2018. Ảnh: Huy Hùng/ TTXVN.
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Cũng theo Nghị định, đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt
nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ
đồng thì mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân
với tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại Nghị định.
Trên cơ sở mức phí bảo hiểm quy định tại điểm này, doanh nghiệp bảo
hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận tăng mức phí bảo hiểm áp dụng đối
với từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ
sở và theo quy định pháp luật.
Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các
tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân thì doanh
nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm theo quy
định pháp luật và trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.
Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm
theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau: Số tiền
bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm
của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng
nhận bảo hiểm), trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị
định này.
Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có
nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại
Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát
phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.
Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với
những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy
định tại Bộ luật hình sự.
Quy định mới trong tuyển sinh đại học 2018
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT sửa đổi,
bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm
ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, có hiệu lực thi hành từ 16-4-2018.
Theo đó, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp
là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương
ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ
số theo thang điểm 10. Theo quy định hiện hành, mức chênh lệch điểm trúng
tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).
Thông tư cũng quy định, đối với ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo
giáo viên ở các trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thì căn cứ kết quả của kỳ
thi THPT quốc gia, Bộ GDĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để
các trường xây dựng phương án xét tuyển.
Đối với các ngành khác, các trường tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng
đầu vào, công bố trên trang thông tin điện tử của trường và Cổng thông tin tuyển
sinh của Bộ GDĐT trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.
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Về tổ chức xét tuyển, điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo
thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng
với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định và được làm tròn đến hai chữ
số thập phân.
Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng
tuyển theo các điều kiện phụ do mỗi trường đã thông báo, nếu vẫn còn vượt chỉ
tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
Các trường có thể thực hiện nhiều đợt tuyển sinh trong năm, đề án tuyển
sinh của các đợt phải được công bố trên trang thông tin điện tử của trường và
Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trước khi thí sinh đăng ký xét tuyển ít
nhất 10 ngày.
Trước ngày 01 của các tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 11,
các trường phải cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và danh sách thí sinh
nhập học của các đợt tuyển sinh lên trang thông tin điện tử của trường và Cổng
thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.
Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường xác định theo quy định về việc xác định
chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên;
trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ GDĐT ban hành.
Các trường hợp tổ chức tín dụng giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt
Thông tư 21/2017/TT-NHNN quy định phương thức giải ngân vốn cho vay
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hang sẽ có
hiệu lực từ này 2-4-2018.
Theo đó, tổ chức tín dụng được xem xét quyết định giải ngân vốn cho vay
bằng tiền mặt trong các trường hợp: Khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ
hưởng (không bao gồm pháp nhân) không có tài khoản thanh toán tại tổ chức
cung ứng dịch vụ thanh toán.
Khách hàng là bên thụ hưởng đáp ứng các điều kiện dưới đây: Không có tài
khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; đã ứng vốn tự có để
thanh toán, chi trả các chi phí thuộc chính phương án, dự án kinh doanh hoặc
phương án, dự án phục vụ đời sống được tổ chức tín dụng cho vay quyết định
cho vay theo quy định của pháp luật.
Khách hàng phải gửi cho tổ chức tín dụng cho vay văn bản cam kết của bên
thụ hưởng về việc bên thụ hưởng không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung
ứng dịch vụ thanh toán.
Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2012/TT-NHNN ngày 10 tháng 4 năm
2012 quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
Theo HOÀNG LINH (Báo Tin tức)
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HOẠT ĐỘNG CẤP TỈNH

Thanh niên An Giang tham gia Lễ hội Sông tại tỉnh Kandal - Vương quốc
Campuchia
Nhằm xây dựng mối đoàn kết, gắn bó bền vững giữa thanh niên Việt Nam
và thanh niên Vương quốc Campuchia nói chung, thanh niên tỉnh An Giang
(Việt Nam) và tỉnh Kandal, Takeo (Vương quốc Campuchia) nói riêng; tăng
cường mối quan hệ đối ngoại, các hoạt động giao lưu quốc tế.
Từ ngày 09 - 11/3/2018, Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh An Giang gồm 30
đồng chí là cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách trong tỉnh do đồng chí Lâm Thành Sĩ
- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh An Giang làm
Trưởng đoàn tham dự Lễ hội Sông tại tỉnh Kandal - Vương quốc Campuchia.

Sinh hoạt lửa trại.
Đoàn thanh niên tỉnh An Giang tham dự chuỗi hoạt động tại Lễ hội Sông
lần thứ IV năm 2018 do tỉnh Kandal đăng cai tổ chức, gồm các hoạt động giao
lưu giữa thanh niên An Giang - Việt Nam và thanh niên Kandal, Takeo - Vương
quốc Campuchia: Hội trại; giao hữu bóng đá, bóng chuyền; trò chơi giáo dục thể
chất; Lễ khai mạc Lễ hội Sông (Lễ hội cấp Quốc gia)… Bên cạnh đó, Đoàn còn
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tham quan khu Di tích lịch sử Hoàng cung, Bảo tàng Quốc gia, Chợ Mới Phnom
Penh.
Thông qua các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa thanh niên tỉnh An Giang
(Việt Nam) và tỉnh Kandal, Takeo (Vương quốc Campuchia) trong chuỗi hoạt
động Lễ hội Sông đã góp phần mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, xây dựng mối
quan hệ đoàn kết gắn bó, cùng nhau xây dựng một biên giới hòa bình, hữu nghị,
ổn định và phát triển. Lễ hội Sông do tỉnh Kandal đăng cai đã thành công tốt
đẹp, với các hoạt động thiết thực, để lại nhiều ấn tượng đẹp về đất nước và con
người Campuchia, đặc biệt các hoạt động dã ngoại, sinh hoạt tập thể của thanh
niên nước bạn cho Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh An Giang. Đây cũng là dịp để
thanh niên 03 tỉnh chia sẽ kinh nghiệm công tác Đoàn, Hội, tăng cường sự hiểu
biết về phong tục, tập quán, văn hóa, truyền thống lẫn nhau.
Thanh Tiền
Hội nghị sơ kết 02 năm (2016 - 2017) thực hiện giai đoạn II Chương trình
tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến
Sáng ngày 14/3/2018, tại Hội trường Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương
trình tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến tỉnh An Giang
tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm (2016 - 2017) thực hiện giai đoạn II Chương
trình tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến. Đến dự Hội
nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh; Đại tá Lâm Minh Hồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình; đồng chí Lâm Thành Sĩ - Phó Bí thư Tỉnh
Đoàn, Phó Ban Chỉ đạo Chương trình; Lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể cấp
tỉnh; Đại diện 11 Ban Chỉ đạo Chương trình tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục
thanh thiếu niên chậm tiến huyện, thị, thành trong tỉnh.
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Quang cảnh Hội nghị.
Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình phát triển thanh niên An
Giang đến năm 2020, được sự đồng chí của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang,
Công an tỉnh đã ban hành Chương trình tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục thanh
thiếu niên chậm tiến (gọi tắt là Chương trình) và triển khai đến 11 huyện, thị xã,
thành phố. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản hướng
dẫn thực hiện Chương trình. Trong giai đoạn I, đã rà soát, thống kê trên địa bàn
tỉnh có trên 2.000 thanh thiếu niên châm tiến; qua công tác tuyên truyền, cảm
hóa, giáo dục, giúp đỡ đã có 374 trường hợp tiến bộ.
Giai đoạn II, Ban Chỉ đạo cấp huyện và cấp xã tiếp tục đẩy mạnh và tăng
cường công tác tuyên truyền, lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các cuộc
họp dân, các buổi tuyên truyền của các ban ngành, đoàn thể với trên 500 cuộc,
có trên 25.000 lượt thanh thiếu niên và người dân tham dự. Qua 02 năm triển
khai thực hiện giai đoạn II, đến nay có 11/11 địa phương đã triển khai thực hiện
đầy đủ các bước của Chương trình, tiếp tục rà soát, thống kê danh sách và đưa
vào quản lý với những trường hợp mới phát sinh. Theo thống kê tổng số thanh
thiếu niên chậm tiến trên địa bàn tỉnh có 2.226 trường hợp (tăng trên 226 trường
hợp so với giai đoạn I), qua rà soát và phân tích, các địa phương đã đưa vào diện
quản lý để thực hiện cảm hóa, giáo dục 1.594 trường hợp. Bên cạnh đó, trong
giai đoạn II, Ban Chỉ đạo các huyện, thị, thành đã quan tâm lãnh chỉ đạo và tăng
cường công tác tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục; Tiếp tục thực hiện “4 kèm 1”
(Công an, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và Gia đình) và có sự linh hoạt
trong việc quản lý, giáo dục; Các đồng chí trực tiếp thực hiện tùy vào chức năng,
20

nhiệm vụ và tùy vào từng trường hợp cụ thể đã tiến hành nắm bắt tình hình, tâm
tư, nguyện vọng và hướng các thanh thiếu niên này vào những hoạt động vui
chơi, giải trí lành mạnh, việc làm hữu ích… Nhìn chung, công tác tuyên truyền,
cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn toàn tỉnh với sự vào
cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể, nhiều
thanh thiếu niên trước đây có biểu hiện chậm tiến được cảm hóa, giáo dục đã có
biểu hiện tiến bộ, có việc làm, thu nhập ổn định; Các địa phương đều tích cực
triển khai thực hiện, một số địa phương có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo
(Tịnh Biên, Phú Tân) đã mang lại hiệu quả thiết thực; Cấp ủy Đảng, Ủy ban
nhân dân một số địa phương quan tâm hỗ trợ khá tốt về kinh phí hoạt động.
Tại Hội nghị cũng có 05 bài phát biểu tham luận của các đơn vị: Ban Chỉ đạo
Chương trình thành phố Châu Đốc; huyện Phú Tân, Tịnh Biên; Tỉnh Đoàn An
Giang; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh.

Đ/c Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội
nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhận định: Tình hình tội phạm trong độ tuổi thanh
thiếu niên ngày càng gia tăng; Thanh thiếu niên sử dụng ma túy có chiều hướng
gia tăng, đang là vấn đề nóng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình an ninh trật tự
xã hội trên địa bàn tỉnh, rất đáng lo ngại; Công tác phòng, chống tội phạm trên
địa bàn tỉnh thời gian qua được các cấp, các ngành hết sức quan tâm, đặc biệt là
vai trò của lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tội
phạm... Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các cấp, các ngành liên quan
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cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền nhận thức trong thanh thiếu niên về tác
hại của các tệ nạn xã hội, đặc biệt là việc sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên
hiện nay; Phát huy vai trò giám sát của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc
giáo dục, định hướng giá trị thẩm mỹ, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu
niên; Nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phòng,
chống tội phạm ở cơ sở; Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về pháp luật, kỹ
năng nắm bắt và tiếp cận thanh thiếu niên chậm tiến; Đoàn Thanh niên và
Ngành Giáo dục tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt Chuyên đề về tội phạm,
ma túy trong học đường vào các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần; Đoàn Thanh
niên các cấp tạo sân chơi lành mạnh, thu hút, tập hợp thanh thiếu niên ở địa bàn
dân cư, đồng thời kết hợp với các ngành, các cấp liên quan tạo việc làm ổn định
cho thanh niên; Ban Chỉ đạo Chương trình cấp tỉnh tăng cường công tác kiểm
tra, giám sát thực hiện ở cơ sở, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc;
Định kỳ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng tập
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; Tranh thủ kinh phí từ các nguồn ngoài kinh
phí của Nhà nước trong việc triển khai Chương trình…

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 02 năm triển
khai giai đoạn II Chương trình.
Dịp này, Ban Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng cho 11 tập thể và 11 cá
nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện giai đoạn II Chương trình
tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến (2016 - 2017)./.
Thanh Tiền
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Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang: Tổ chức chương trình khám bệnh,
phát thuốc miễn phí, tặng quà cho học sinh và người dân nghèo tại hai tỉnh
Kandal và Takeo (Vương quốc Campuchia)
Đề góp phần tăng cường mối đoàn kết, gắn bó hữu nghị giữa thanh niên
tỉnh An Giang (Việt Nam) và thanh niên hai tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc
Campuchia); Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày
thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và
tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2018. Trong 02 ngày (ngày
24 và 25/3/2018), Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp
với Đoàn Thanh niên Tập đoàn Lộc Trời, Đoàn Thanh niên Cục Hải quan tỉnh
An Giang tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho
học sinh và người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại hai tỉnh Takeo và
Kandal (Vương quốc Campuchia).

Chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho học sinh và
người dân nghèo lần này là lần đầu tiên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nm tỉnh
triển khai ở nhiều địa phương thuộc hai tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc
Campuchia), Chương trình được tổ chức thành công tốt đẹp, thể hiện rõ tình
đoàn kết thanh niên ba tỉnh, hoạt động quốc tế thanh niên của Tỉnh Đoàn, Hội
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh.
Đoàn Y Bác sĩ tham gia khám bệnh, phát thuốc miễn phí đợt này đến từ
Bệnh viện Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), Đoàn đã đến khám
bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân 03 xã Prey Ampork, Prey Rumdeng,
Ta Ou thuộc huyện Kirivong, tỉnh Takeo và xã Sampov Poun thuộc huyện Koh
Thom tỉnh Kandal với 1.000 suất khám, qua đó Đoàn cũng đã trao tặng 400
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phần quà cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá
Chương trình gần 150.000.000đ.
Thông qua Chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho
học sinh và người dân nghèo tại hai tỉnh Kandal và Takeo (Vương quốc
Campuchia) đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, xung kích của tuổi trẻ
tỉnh An Giang (Việt Nam) trong công tác tình nguyện quốc tế, góp phần xây đắp
mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa thanh niên tỉnh An Giang (Việt Nam) và
thanh niên hai tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia). Tạo điều kiện để
người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh biên giới của nước bạn
Campuchia được chăm sóc tốt về sức khỏe, thể chất. Thông qua hoạt động, giúp
đoàn viên, thanh niên cảm nhận sâu sắc ý nghĩa nhân văn trong công tác tình
nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đặc biệt là công tác tình nguyện quốc tế.
Trúc Linh
An Giang: Tổ chức Giải việt dã truyền thống 26/3 lần thứ XVIII và Phát
động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018
Thiết thực lập thành tích chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), 72 năm Ngày Thể thao Việt Nam
(27/3/1946 - 27/3/2018); Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018; Thực hiện sự
chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái
đất năm 2018. Sáng ngày 22/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với
Ban Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh An Giang tổ chức Giải việt dã truyền thống
lần thứ XVIII và Phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018. Đến
dự có đồng chí Phạm Thành Thái - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy
Long Xuyên; đồng chí Huỳnh Quốc Thái - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn;
đồng chí Lâm Thành Sĩ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; cùng đại diện các sở ngành;
đảng, đoàn thể; đại diện lãnh đạo các đơn vị có vận động viên tham gia và hơn
1.000 vận động viên là đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh tham gia các
đơn vị Đoàn trực thuộc trên địa bàn TP. Long Xuyên, các đơn vị khách mời: Lữ
đoàn 962, Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9); Trung đoàn Cảnh sát cơ động
miền Tây.
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Các VĐV nam bức phá trên đường chạy việt dã truyền thống 26/3.
Giải việt dã truyền thống 26/3 lần thứ VXIII nhằm đẩy mạnh, hưởng ứng thực
hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và tích cực
tổ chức các hoạt động thể dục thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất, tinh
thần cho đoàn viên thanh niên. Cũng tại buổi Lễ khai mạc Giải việt dã truyền thống
26/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Ban Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh An
Giang tổ chức phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 với thông
điệp “Hôm nay tôi sống xanh hơn” nhằm khuyến khích, kêu gọi các bạn đoàn viên
thanh niên, học sinh sinh viên và cộng đồng xã hội cùng nhau thay đổi nhận thức về
bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần gìn
giữ nguồn tài nguyên tự nhiên của đất nước, không chỉ cho chúng ta hôm nay, mà
còn cho các thế hệ tương lai của Việt Nam sau này.
Tại buổi Lễ đồng chí đồng chí Huỳnh Quốc Thái - Bí thư Tỉnh Đoàn và
đồng chí Lê Ngọc Thụy - Phó Giám đốc Công ty Điện lực An Giang trao cờ
lệnh phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 cho đội hình thanh
niên tình nguyện chạy diễu hành trên địa bàn thành phố Long Xuyên.
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Đồng chí Huỳnh Quốc Thái - Bí thư Tỉnh Đoàn trao giải cho các cá nhân
xuất sắc.
Ngay sau Lễ khai mạc Giải việt dã truyền thống 26/3 và Phát động hưởng
ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018, hơn 1.000 vận động viên tiến hành tham
gia đường chạy việt dã ở hai nội dung 5.000m đối với nam và 2.500m đối với
nữ. Lộ trình đường chạy việt dã trên các tuyến đường chính của Khu hành chính
tỉnh An Giang thuộc địa bàn phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên.
Kết quả thúc Giải việt dã truyền thống 26/3, Ban Tổ chức đã trao 42 giải
bao gồm đồng đội và cá nhân có thành tích xuất sắc.
Thanh Bình
An Giang: Tuyên dương Thanh niên tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Ngày 26/03, tại Hội trường tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang tổ
chức buổi họp Họp mặt truyền thống kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018); Tuyên dương chi đoàn bốn chủ
động (giai đoạn 2013 - 2017), Thanh niên tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2017.
Phát biểu tại buổi họp mặt truyền thống, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang
Huỳnh Quốc Thái cho biết, trong những năm qua, với cách làm sáng tạo, trách
nhiệm cao, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh An Giang đã triển khai thực
hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
đạt nhiều kết quả tích cực, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa rộng lớn, góp
phần thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn Đoàn ngày càng đi lên.
26

Việc học tập và làm theo Bác được tuổi trẻ tỉnh An Giang cụ thể hóa bằng
các phong trào hành động, như: Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hiến máu
tình nguyện, đảm nhận công trình thanh niên xây dựng nông thôn mới, đồng
hành hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp, khởi nghiệp... Từ các phong trào đã
xuất hiện nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo, thiết thực, có sức lan tỏa. Điển hình
phong trào “Thắp sáng đường quê” của tuổi trẻ huyện Châu Thành và huyện An
Phú; “Nồi cháo nhân ái” của tuổi trẻ Công an tỉnh An Giang; “Tuổi trẻ An
Giang chung sức xây dựng Nông thôn mới”... Qua đó, nhiều gương thanh niên
tiêu biểu trong rèn luyện, học tập, lao động, công tác, có nhiều cống hiến, đóng
góp cho xã hội, cộng đồng đã xuất hiện.

Tuyên dương 71 gương thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hò Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2017.
Để cụ thể hóa Nghị quyết của Đoàn các cấp và không ngừng nâng chất các
hoạt động, chương trình công tác Đoàn, Tỉnh Đoàn An Giang đã liên tục đúc rút
kinh nghiệm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đặc biệt là triển khai
nhân rộng Cuộc vận động xây dựng “Chi Đoàn bốn chủ động” giai đoạn 2013 2017 với việc đảm bảo thực hiện tốt 04 tiêu chuẩn.
Kết quả là trong giai đoạn 2013 - 2017, đã có 184/290 Chi đoàn được xét
chọn đạt chuẩn Chi đoàn bốn chủ động, trong đó có 20 tập thể và 20 cá nhân
tiêu biểu được đề nghị nhận Bằng khen của UBND tỉnh An Giang.
Bước vào thời kỳ cách mạng mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước, tuổi trẻ An Giang đang đứng trước những vận hội mới, nhưng
cũng không ít khó khăn, thách thức cùng với những nhiệm vụ hết sức nặng nề
mà tuổi trẻ phải đảm nhận.
Trong giai đoạn mới hiện nay đòi hỏi lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi
tỉnh nhà phải không ngừng ra sức tu dưỡng, học tập và rèn luyện để trở thành
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những con người toàn diện, vừa “hồng” vừa “chuyên”, có bản lĩnh chính trị
vững vàng, có sức khỏe tốt, có trí tuệ và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của
Đảng, tương lai phát triển của đất nước; mỗi thanh niên phải có lý tưởng, ước
mơ, hoài bão và phải biết nuôi dưỡng, vận dụng biến ước mơ, hoài bảo ấy thành
hiện thực.
Năm 2018, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị
quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; năm đánh dấu
chặng đường 87 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ
Việt Nam. Đây là dịp quan trọng để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh
ôn lại lịch sử hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời thể hiện trách
nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trong việc kế thừa và phát huy những truyền thống
vẻ vang của Đoàn.
Suốt chặng đường lịch sử 87 năm qua của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng
với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu,
“Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên” của cờ Đoàn quang vinh, Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những
truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Tiếp nối truyền thống vẻ vang, tự
hào của tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ An Giang hôm nay nguyện vững bước dưới
ngọn cờ vinh quang của Đảng, với “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”, với
ngọn lửa cách mạng rực cháy trong tim đang ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ,
nhiệt tình, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tiên phong của tuổi
trẻ, nguyện ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nhân buổi họp mặt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao Giấy chứng nhận
tuyên dương 184 Chi đoàn đạt thành tích xuất sắc (giai đoạn 2013 - 2017), trong
đó có 20 tập thể, 20 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích
xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Chi đoàn bốn chủ động”, giai đoạn
2013- 2017.
Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao 71 Bằng khen, tuyên dương
các thanh niên tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2017 trên các lĩnh vực.
Thanh Tiền
An Giang: Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho học sinh lớp 12 tại huyện
Châu Thành
Sáng 05/4/2018, tại Hội trường UBND xã Cần Đăng, huyện Châu Thành,
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn An Giang, Huyện ủy Châu Thành phối hợp
Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân tổ chức hội nghị tuyên truyền biển, đảo và tư vấn
tuyển sinh, đào tạo sỹ quan Hải quân năm 2018. Tham dự Hội nghị có Trung tá
Thiều Văn Minh - Trưởng Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bô Tư lệnh Vùng
5 Hải quân; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn An Giang; đồng chí Hồ Văn
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Hận - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành; đồng chí Hồ Hữu Tài Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành và hơn 300 giáo viên, học sinh
trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Cần Đăng tham dự.

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền biển đảo và tư vấn, tuyển sinh quân sự
tại Châu Thành.
Tại Hội nghị, các đại biểu được đồng chí Trung tá Thiều Văn Minh Trưởng Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân trình
bày 05 nội dung: Biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc; Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ
quyền biển, đảo của Tổ quốc; Con đường để được cống hiến, phát triển tài năng
của thế hệ trẻ trong Quân chủng Hải quân; Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước,
Quân đội, Quân chủng Hải quân đối với học viên, sỹ quan, quân nhân chuyên
nghiệp Hải quân nhân dân Việt Nam; Những điều cần biết để có thể trở thành sỹ
quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ trong Quân chủng
Hải quân.
Cũng tại Hội nghị, các em học sinh của các trường THPT trên địa bàn
huyện còn được nghe cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tư vấn trực tiếp thông
tin tuyển sinh quân sự 2018. Ngoài ra, các đại biểu còn được tiếp cận những tài
liệu quan trọng về biển, đảo, biên giới quốc gia như: Định hướng công tác tuyên
huấn về biển đảo; Pháp luật về biển đảo và trách nhiệm của mọi công dân;
Những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên biển Đông...
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Trung tá Thiều Quang Minh báo cáo chuyên đề biển, đảo và thu hút nguồn
nhân lực tại Hội nghị.
Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về
các nội dung có liên quan đến biển, đảo Việt Nam, đồng thời phát huy sức mạnh
tổng hợp của toàn dân tộc, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá, lợi
dụng vấn đề biển đảo làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ
đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng, góp phần
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc
chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đây là hoạt động cụ thể hóa Kế hoạch phối hợp tuyên truyền
biển đảo được ký kết năm 2017 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An
Giang và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Đợt tuyên truyền sẽ được
tổ chức tại 03 địa phương là huyện Thoại Sơn, huyện Châu Thành
và thành phố Long Xuyên.
Thanh Tiền
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SẮC MÀU CƠ SỞ

Thanh niên hướng về cộng đồng
Mỗi dịp tháng 3 về, hoạt động của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) khắp
các địa phương trong tỉnh trở nên sôi nổi, hào hứng. Dấu ấn rõ nét với cộng
đồng là những công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực, đặc biệt nhất là
tấm lòng đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, hỗ trợ TN
vượt khó làm kinh tế...

Trong Tháng TN 2018, với không khí sôi nổi và tinh thần trách nhiệm,
lòng nhiệt huyết của toàn thể ĐVTN địa phương, Huyện đoàn Tịnh Biên đã triển
khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, rộng khắp. Theo Bí thư Huyện đoàn Tịnh Biên
Chau Thị Thu Thủy, Tháng TN được thực hiện với mục tiêu kỷ niệm 87 năm
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng thành công Đại hội
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp. Do vậy, các cấp cơ sở Đoàn, các bạn ĐVTN,
học sinh (HS) tập trung vào các chỉ tiêu cơ bản nhằm phát huy tối đa vai trò
xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội và
các hoạt động đồng hành, chăm lo bồi dưỡng TN. Đồng thời, ĐVTN còn tích
cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh...
ngay sau lễ phát động, 250 ĐVTN, HS đã ra quân thực hiện công trình TN nâng
cấp giao thông nội đồng tuyến đường K15 (ấp Tân Long, xã Tân Lợi), với chiều
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dài 1,5km, trị giá 50 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức cho 100 em HS diễu hành
tuyên truyền bảo vệ môi trường và xây dựng NTM.

Bên cạnh hỗ trợ kinh phí 5 triệu đồng cho mỗi mô hình TN khởi nghiệp ở
địa phương, Huyện đoàn còn tổ chức chương trình hỗ trợ vốn tích hợp thực hiện
gameshow, tương tự như chương trình truyền hình “Vượt lên chính mình”. “Như
vậy, TN vừa được hỗ trợ lại thử thách khả năng của bản thân, từ đó có được số
vốn để phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn” - Phó Bí thư Huyện đoàn Tịnh
Biên Đỗ Minh Sang cho hay. Ngoài ra, từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH
MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang, Huyện đoàn đã trao tặng 10 suất học
bổng “Ươm mầm thêm xanh” (6 triệu đồng/suất) cho các em HS có hoàn cảnh
khó khăn vượt khó học giỏi. Đồng thời, nhận 120 triệu đồng xây dựng quỹ cho
Huyện đoàn thực hiện công trình trao tặng học bổng “Ươm mầm thêm xanh”
năm 2018... Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng TN, Huyện đoàn còn kết hợp với
Đoàn khối Dân chính đảng thăm, tặng quà, khám bệnh và phát thuốc, hớt tóc
miễn phí cho người dân nghèo, HS khó khăn ở nước bạn Campuchia...
Không riêng ở Tịnh Biên, Huyện đoàn Thoại Sơn tổ chức rất nhiều hoạt
động sôi nổi, mang ý nghĩa thiết thực cho người dân địa phương trong Tháng
TN 2018. Theo đó, Huyện đoàn Thoại Sơn phối hợp đoàn khối Dân chính đảng
thực hiện công trình TN mang tên “Ngày thứ 7 tình nguyện” với nhiều hoạt
động ý nghĩa tại xã Vọng Đông. Cụ thể, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho
trên 300 lượt bà con nghèo trên địa bàn; tặng 50 nón bảo hiểm và tuyên truyền
về Luật Giao thông đường bộ cho các em học sinh, nâng cao kỹ năng sống. Bên
cạnh đó, tiến hành trồng 3.000 cây xanh góp phần hoàn thành và nâng cao các
tiêu chí xây dựng xã NTM. Ngoài ra, còn tặng 2 bình lọc nước cho trường học,
hớt tóc tình nguyện, trao quà và tặng xe đạp, thẻ bao hiểm y tế cho các em HS
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khó khăn ở địa phương. Trong lễ phát động Tháng TN, lực lượng ĐVTN của
huyện thực hiện nhiều công trình ý nghĩa, như: Lắp đặt 50 đồng hồ nước và sửa
đường dây điện cho 20 hộ nghèo; khám và cấp thuốc miễn phí cho hộ gia đình
khó khăn; trồng 500 cây hoa trong thực hiện đoạn đường NTM; đến thăm và
tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng... “Đây là một hoạt động trong Tháng TN
góp phần cùng với các địa phương chăm lo an sinh xã hội cho người dân” - Phó
Bí thư Huyện đoàn Thoại Sơn Lê Phúc Hiển giải thích.
ÁNH NGUYÊN (Nguồn: Báo An Giang)
Phát động phong trào thi đua “Thanh niên Bộ đội Biên phòng An Giang
rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”
Từ ngày 15 đến 19-3-2018, các Chi đoàn và Đoàn cơ sở trong Bộ đội
Biên phòng (BĐBP) An Giang đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua
“Thanh niên BĐBP rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng; xây
dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” giai đoạn
2017 - 2022 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên (CB, ĐVTN) BĐBP An Giang.

Đại diện các phân đoàn thuộc Chi đoàn Đồn BPCKQT Sông Tiền, BDDBP An
Giang ký kết giao ước thi đua.
Phong trào thi đua với chủ đề: “Thanh niên BĐBP An Giang rèn đức,
luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng
tạo của tổ chức Đoàn và CB, ĐVTN xung kích, sáng tạo thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ chính trị; tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây
dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội;
giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn biên giới, xây dựng nền
biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ chủ
quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.
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Tại Lễ phát động, các Chi đoàn và Đoàn cơ sở đã ký kết giao ước và đề ra
những nội dung thi đua thiết thực, tập trung đột phá vào các nhiệm vụ như:
Xây dựng 15 Chi đoàn và Đoàn cơ sở trong BĐBP tỉnh tuyệt đối trung
thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao
động trước mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm
vụ, có phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh, đoàn kết nội bộ, đoàn
kết quân dân tốt, ứng xử có văn hóa; Tổ chức tốt phong trào học tập, rèn luyện
nâng cao trình độ mọi mặt; Tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách
mạng trong tuổi trẻ BĐBP tỉnh, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của
đơn vị; Đổi mới tư duy, cách làm sáng tạo; tích cực chủ động trong đề xuất,
tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị tổ chức các hoạt động công tác Đoàn và
phong trào thanh niên; hoạt động phối hợp với đoàn địa phương, đơn vị kết
nghĩa; Xây dựng các tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và
đạo đức; Tiếp tục triển khai thực hiện một số phong trào đã và đang mang lại
hiệu quả thiết thực như: Chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhân rộng
mô hình thanh niên tiêu biểu “Phát triển Đảng viên trẻ là chiến sỹ nghĩa vụ quân
sự”, “Hũ gạo tình thương”…
CHIẾN KHU (Nguồn: tuyengiaoangiang.vn)
Khởi công xây dựng Nhà Khăn quàng đỏ năm 2018
Vừa qua, Nhà Thiếu nhi An Giang phối hợp Phường Đoàn Mỹ Quý (TP.
Long Xuyên) tổ chức khởi công xây dựng Nhà Khăn quàng đỏ cho em Võ Thị
Kim Bơ, sinh năm 2005; hiện đang học lớp 7A1 Trường THCS Mỹ Quý.

Hoàn cảnh gia đình em thuộc diện hộ nghèo, cha bị bệnh mất năm 2017,
mẹ có chồng khác không còn ở địa phương. Hiện tại em cùng chị ruột là Võ Thị
34

Kim Hợp, sinh năm 1999; nghề nghiệp làm công nhân da dày An Giang với thu
nhập bình quân trên 3 triệu đồng/tháng, nhưng vẫn lo cho em được cắp sách đến
trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Hiện tại gia đình em đang gặp khó khăn
về nhà ở.
Căn nhà được xây dựng với diện tích 32m2, loại nhà tiền chế, vách và mái
tol, nền lót gạch men, tổng kinh phí xây dựng dự kiến 70 triệu đồng (từ nguồn
hỗ trợ của Nhà Thiếu nhi tỉnh, chính quyền địa phương và Mạnh thường quân
đóng góp).
Theo kế hoạch năm 2018, Nhà Thiếu nhi tỉnh sẽ tiến hành cất 02 căn nhà
Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đây là hoạt động
hết sức ý nghĩa, thiết thực trong Tháng Thanh niên 2018 góp phần giúp thiếu nhi
có mái ấm an cư, tự tin vươn lên trong cuộc sống./.
NGỌC DỰNG (Nhà Thiếu nhi An Giang)
Thanh niên Chợ Mới xung kích, tình nguyện vì cộng đồng
Không chỉ tổ chức các hoạt động mang tính giáo dục, từ đầu năm đến nay,
Huyện đoàn Chợ Mới (An Giang) quan tâm thực hiện các công trình thiết thực
hướng về cơ sở, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.
Hưởng ứng chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM),
Huyện đoàn tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “Tuổi trẻ huyện Chợ Mới tham
gia xây dựng NTM” tại sân Tổ quản lý Du lịch 3 xã Cù lao Giêng (xã Tấn Mỹ).
Nổi bật là tổ chức thành công lễ ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên
(TTN) huyện Chợ Mới năm 2018, vận động hơn 120 triệu đồng thực hiện nhiều
hoạt động có ý nghĩa.
Hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn quỹ “Tiếp bước yêu thương” cho đoàn viên
Võ Minh Hải (ấp Tấn Hưng, xã Tấn Mỹ) thoát nghèo bền vững; trao 20 phần
quà cho học sinh; trao tặng 2.500kg gạo, khám bệnh, phát thuốc cho 250 bà con
nghèo; thực hiện đoạn đường TN “NTM” tại ấp Tấn Bình; vận động cất 2 căn
nhà Tình bạn trị giá 60 triệu đồng cho 2 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn
lên trong học tập...
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Ra mắt Câu lạc bộ ươm mầm khởi nghiệp.
Bí thư Huyện đoàn Chợ Mới Nguyễn Thị Bích Liễu cho biết: "Huyện
đoàn tổ chức hội thao cán bộ Đoàn, tập hợp hơn 500 đoàn viên, TN, học sinh
đến từ các cơ sở Đoàn và trực thuộc tham gia các môn: bóng chuyền, kéo co,
chạy việt dã. Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe - Tiến bước lên Đoàn”
điểm tại Trường THCS Long Điền B.
Đặc biệt, vận động 12 thành viên ra mắt Câu lạc bộ ươm mầm khởi
nghiệp huyện Chợ Mới, tại xã Hội An. Nhiều sản phẩm khởi nghiệp ra mắt, như:
hoa giấy, vẽ tranh trên gỗ, bình hoa bằng hạt cườm, vẽ tranh trên nón lá... Huyện
đoàn phối hợp đoàn y, bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) khám
bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho 500 lượt bà con xã Hòa An, với tổng số tiền
hơn 45 triệu đồng.
Phối hợp Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng Nghề tổ chức tư
vấn tuyển sinh năm 2018 cho 2.900 đoàn viên, học sinh THPT, tạo điều kiện cho
các em học sinh tiếp cận nhiều hơn những thông tin về kỳ thi tuyển sinh, định
hướng nghề nghiệp tương lai".

36

Trao nhà Tình bạn cho TN.
Đoàn cơ sở 18 xã, thị trấn thực hiện nhiều công trình, phần việc như: tổ
chức thu gom rác thải, vệ sinh môi trường khu dân cư; tuyên truyền an toàn giao
thông, an ninh trật tự; thực hiện đoạn đường TN tham gia xây dựng văn minh đô
thị, NTM; cất nhà Nhân ái, trao học bổng cho các em học sinh.
Hơn 1.200 lượt cán bộ, đoàn viên, TN các cơ sở Đoàn phối hợp đoàn thể
xã vận động Nhân dân làm mới trên 350 cột cờ bằng sắt đúng quy cách, mắc
mới 150 bóng đèn đường, làm hàng rào, tạo vẻ mỹ quan NT; tổ chức phát quang
tất cả các tuyến đường chính trên toàn địa bàn với tổng chiều dài 36km.
Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn còn phối hợp vận động quỹ “Cây mùa xuân”
hơn 370 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vui xuân - đón Tết. Tổ chức
thăm hỏi và chúc Tết cho gia đình chính sách, lão thành cách mạng, mẹ Việt
Nam anh hùng; phối hợp Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đến thăm hỏi, chúc Tết
và tặng quà, với kinh phí hơn 80 triệu đồng cho gia đình TN có đơn tình nguyện
thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2018.
Các cơ sở Đoàn thực hiện phần việc trong TTN, ngày thứ 7, chủ nhật tình
nguyện, ra quân vệ sinh môi trường, thu gom 150kg phế liệu, chặt mé cây che
chắn tầm nhìn trên đoạn đường dài 15km, bảo trì hơn 35 bóng đèn đường bị thư
hỏng; tham gia đổ bê-tông lộ NT dài 2km, kinh phí hơn 97 triệu đồng từ nguồn
vận động…
Ngoài ra, tặng 2 căn nhà cho gia đình chính sách, tặng 20 thẻ bảo hiểm y
tế và 40 suất quà cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, vận động
TN phát triển kinh tế, chăn nuôi bò, làm vườn táo, bưởi, quýt…, tổ chức các lớp
học nghề mộc, may, chăn nuôi gia cầm cho hơn 1.750 đoàn viên TN tham gia.
Bí thư Huyện đoàn Chợ Mới thông tin: "Thời gian tới, huyện tiếp tục phối
hợp Trường Đại học An Giang, câu lạc bộ y, bác sỹ tổ chức trao 70 phần quà và
tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh, khám bệnh, phát thuốc cho 500 bà
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con nghèo tại các xã: Hòa Bình, Long Giang, An Thạnh Trung; trao xe đạp và
học bổng cho học sinh nghèo...".
HẠNH CHÂU (Nguồn: Báo An Giang)
Tọa đàm “Nâng cao đạo đức công vụ gắn với xây dựng phong cách, tác
phong công tác của người đoàn viên Khối Dân chính đảng”
Ngày 26/3/2018, tại Hội trường cơ quan Đảng ủy Khối Dân chính đảng,
Đoàn Khối Dân chính đảng tỉnh An Giang đã tổ chức buổi tọa đàm “Nâng cao
đạo đức công vụ gắn với xây dựng phong cách, tác phong công tác của người
đoàn viên Khối Dân chính đảng”, do ông Cao Thanh Sơn – Giám đốc Sở Tư
pháp tỉnh An Giang chủ trì, cùng với sự tham dự của các đồng chí là Ủy viên
Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối
và các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban chấp hành các cơ sở đoàn
trực thuộc.

Tại buổi tọa đàm, các cán bộ đoàn được ông Cao Thanh Sơn – Giám đốc
Sở Tư pháp phổ biến, tuyên truyền nội dung về việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phải hiểu và học tập một cách tích
cực, là một người cán bộ phải có đầy đủ “năng lực” được thể hiện qua thái độ,
kiến thức và kỹ năng.
Cạnh đó, tại buổi tọa đàm các đoàn viên còn phổ biến cụ thể vấn đề cải
cách hành chính Nhà nước, các nội dung Chương trình tổng thể cái cách thủ tục
hành chính giai đoạn 2011-2020 và 04 chỉ số cơ bản được xây dựng để đánh giá
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hiệu quả hoạt động, quản lý hành chính của chính quyền các cấp, như: Chỉ số
cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số sự
hài lòng của tổ chức và cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước
(SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).
Tiếp theo chương trình là phần đối thoại giữa báo cáo viên với cán bộ
Đoàn xoay quanh nội dung nâng cao đạo đức công vụ gắn với xây dựng phong
cách, tác phong công tác của người đoàn viên, cụ thể: những vấn đề đặt ra về
đạo đức cho cán bộ, công chức, viên chức là đoàn viên, thanh niên trong thực thi
công vụ hiện nay; cải thiện quan hệ của cơ quan hành chính Nhà nước và loại bỏ
những biểu hiện gây phiền hà khi giải quyết công việc với Nhân dân và doanh
nghiệp; chấn chỉnh bộ máy, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện tham nhũng, lãng phí,
nhũng nhiễu, quan liêu.
Trên tinh thần thẳng thắng, cởi mở, chân tình nội dung đối thoại giữa báo cáo
viên và cán bộ rất thực tế, sâu sắc và đúng thực trạng tình hình đạo đức công vụ gắn
với xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đoàn viên hiện nay.
Qua buổi tọa đàm đã giúp cho cán bộ đoàn nâng cao hơn thái độ tôn trọng
Nhân dân, tận tâm phục vụ, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân;
thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong hoạt động công vụ; nâng
cao chủ nghĩa tập thể, tinh thần hợp tác, tôn trọng pháp luật, tôn trọng đồng nghiệp
trong thực thi công vụ. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
trẻ là đoàn viên, thanh niên tham mưu giỏi, phục vụ tốt, gương mẫu về tác phong
và phong cách; đẩy mạnh thực hiện phong trào “ba trách nhiện” gắn với các nhiệm
vụ chuyên môn của đơn vị, xây dựng công sở văn minh, hiện đại./.
PHÙNG NHUNG (Sở Thông tin và Truyền thông AG)
Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng
Trong Tháng Thanh niên (TTN) năm 2018, các hoạt động của tuổi trẻ An
Phú (An Giang) đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi,
góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên
(ĐVTN) và quần chúng Nhân dân đối với cộng đồng.
Bí thư Huyện đoàn An Phú Trần Thanh Nghị cho biết: các cơ sở Đoàn
trong toàn huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn các công trình, phần
việc phù hợp với điều kiện của địa phương và nhu cầu của ĐVTN với phương
châm thiết thực, hiệu quả.
Bên cạnh đó, phối hợp các đơn vị thực hiện tốt các nội dung trong TTN;
làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, được sự ủng hộ đông đảo của các cấp,
ngành, nhà hảo tâm và các lực lượng đóng quân trên địa bàn… tạo thành nguồn
lực mạnh mẽ trong TTN.
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Thầy thuốc trẻ huyện An Phú khám bệnh cho người nghèo.
Thiết thực lập thành tích chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2018) và mở đầu các công trình, phần việc
trong TTN năm 2018, Ban Thường vụ Huyện đoàn và các cơ sở Đoàn tổ chức lễ
phát động TTN.
Sau lễ ra quân đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: cất 6 căn nhà
Nhân ái cho ĐVTN nghèo, trao 120 suất học bổng cho học sinh (HS) nghèo,
tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng; làm đèn đường thắp sáng lộ giao thông nông
thôn dài 11km, hỗ trợ thực hiện công trình cột cờ cho xã Phước Hưng; tổ chức
khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách và người nghèo, tặng
300 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân nghèo.
Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đã phát 1.000 móc khóa phòng,
chống tội phạm; lắp đặt 122 pa-nô tuyên truyền nông thôn mới, bảo vệ môi
trường, an toàn giao thông (ATGT); lắp đặt hệ thống đèn khu đô thị Cồn Tiên.
Ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng 24.000 cây hoàng yến;
chặt cây xanh che khuất tầm nhìn, dài 2,5km; cạo xóa, tháo gỡ các bảng quảng
cáo sai quy định.
ĐVTN còn tổ chức phổ cập bơi cho 450 em HS, tặng 120 phần quà cho
người nghèo; tham gia sửa chữa lộ GT dài 1km; làm hàng rào cây xanh dài 2km;
làm 542 cột cờ sắt; làm đèn đường chiếu sáng 8km… Tổng kinh phí các công
trình, phần việc thực hiện trên 1,2 tỷ đồng.
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Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện phát động ĐVTN đăng ký
hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm
2018, qua đó thu được 289 chữ ký ủng hộ.
Huyện đoàn còn tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho Đồn Biên phòng Bắc
Đai (xã Nhơn Hội) nhân ngày Biên phòng toàn dân (3-3) và giao lưu các Đồn
Biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện.
Phối hợp Công an huyện tuyên truyền ATGT tại các trường THCS: Quốc
Thái, Phước Hưng, Vĩnh Hội Đông, Khánh An, Đa Phước, Tiểu học “A” Vĩnh
Lộc, thu hút hơn 3.400 ĐVTN, HS tham gia.
Ngoài ra, phối hợp tổ chức 2 lớp “học làm người có ích” tại xã Khánh An,
Vĩnh Hội Đông cho 250 em HS tham gia…
Thực hiện ngày thứ bảy, chủ nhật tình nguyện đã thể hiện tinh thần xung
kích của tuổi trẻ An Phú về việc tổ chức các công trình, phần việc như: Huyện
đoàn kết hợp Câu lạc bộ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám bệnh và
cấp thuốc miễn phí cho 530 lượt người nghèo; khám bệnh và tặng quà mẹ Việt
Nam Anh hùng, tặng10 phần quà cho HS nghèo; cất 4 căn nhà Nhân ái cho ĐV
nghèo, tổ chức Hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ và du khảo về nguồn.
Phối hợp Đoàn Trường THPT Quốc Thái, Xã đoàn Quốc Thái tổ chức vệ
sinh môi trường khu vực lòng hồ búng Bình Thiên, với 100 ĐVTN tham gia.
Các cơ sở Đoàn tổ chức vệ sinh môi trường các khu vực chợ, khu dân cư để tạo
vẻ mỹ quan, trật tự, văn minh.
HỮU HUYNH (Nguồn: Báo An Giang)
Lớp học làm người có ích ở Tấn Mỹ (Chợ Mới)
Sáng ngày 31/3/2018, Huyện Đoàn Chợ Mới phối hợp Đoàn trường Đại
học An Giang tổ chức chuỗi huấn luyện ngắn hạn “Học làm người có ích” năm
2018 cho hơn 100 học sinh Trường Tiểu học A, B Tấn Mỹ. Đến dự có đồng chí
Trần Trung Quốc, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang, đồng chí Lê Phú
Cường, Phó Bí thư Huyện Đoàn Chợ Mới cùng các thầy, cô giáo của các trường.
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Lớp học sẽ diễn ra trong 1 ngày, các em học sinh sẽ được các anh, chị điều
phối viên đến từ Team kỹ năng Trường Đại học An Giang hướng dẫn các trò
chơi dân gian, các điệu nhảy dân vũ, tham gia trò chơi teambuilding, các trò
chơi tập thể vui nhộn và chương trình cảm xúc giúp các em biết lắng nghe chia
sẻ về cách sống đẹp, kết nối yêu thương, đoàn kết bè bạn,…
Qua đây tạo cho các em có thói quen sống có ích, cách thể hiện tình cảm,
cách cho - nhận, xóa bỏ giận hờn, cách đối xử đúng mực với người lớn, tự chăm
sóc bản thân, được hòa mình với tập thể học những điệu múa dân vũ mới, san sẽ
khó khăn với cộng đồng và đây cũng là sân chơi bổ ích cho các em, hình thành
tư duy tích cực, phát triển toàn diện nhân cách, biết sống đẹp, phấn đấu trong
học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, sống có ích cho gia đình, xã hội./.
BẢO DINH (Nguồn: tuyengiaoangiang.vn)
Châu Phú - Giáo dục thế hệ trẻ hướng về cội nguồn
Trong chương trình công tác và các kế hoạch hoạt động, một trong những
nội dung được Huyện đoàn Châu Phú coi trọng là giáo dục truyền thống cho
thanh niên. Hoạt động này đã được triển khai dưới nhiều hình thức, từng bước
xã hội hóa nhân các ngày lễ lớn, của đất nước, các sự kiện quan trọng của huyện
và tổ chức Đoàn.
Một trong những sự kiện tiêu biểu là việc Huyện Đoàn tổ chức các hoạt
động hưởng ứng Lễ hội Văn hóa truyền thống lần thứ XVI huyện Châu Phú năm
2018 - kỷ niệm 145 năm Quản cơ Trần Văn Thành hy sinh trong cuộc khởi
nghĩa Bảy Thưa. Qua đó giúp cho thanh, thiếu niên hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch
sử, những đóng góp của Quản cơ Trần Văn Thành trong phong trào đấu tranh
chống giặc ngoại xâm. Nâng cao lòng tự hào trong lực lượng đoàn viên thanh
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niên (ĐVTN), học sinh về truyền thống đấu tranh bất khuất chống giặc ngoại
xâm của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước của các thế hệ trẻ
hôm nay.
Chị Hồ Thị Hồng Phướng - Bí thư Huyện Đoàn Châu Phú cho biết: “nhằm
tuyên truyền về những đóng góp của Quản cơ Trần Văn Thành trong phong trào
đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược, đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm
của tổ chức Đoàn - Hội và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ
trong việc tìm hiểu lịch sử truyền thống của địa phương, Ban Thường vụ Huyện
Đoàn tổ chức các hoạt động tìm hiểu lịch sử cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa và Quản
cơ Trần Văn Thành vào lúc 07 giờ ngày 5 tháng 4 năm 2018 (nhằm ngày 20/2
âl) tại sân lễ Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành, cho các bạn Đoàn viên thanh
niên, học sinh các trường THPT Châu Phú, THPT Trần Văn Thành, Trường
Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bình Long: Mỗi đơn vị huy động 40
ĐVTN tham gia. Đối với Đoàn viên thanh niên, học sinh trường THPT Thạnh
Mỹ Tây: huy động 100 ĐVTN tham gia. Xã Đoàn Thạnh Mỹ Tây: huy động 30
ĐVTN tham gia. Các xã, thị trấn Đoàn còn lại: Mỗi đơn vị huy động 5 ĐVTN
tham gia. Nội dung chủ yếu xoay quanh thân thế sự nghiệp và những đóng góp
của Quản cơ Trần Văn Thành; tinh thần yêu nước, chiến đấu anh dũng của nghĩa
binh Gia Nghị và các nội dung khác có liên quan.”
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Ngoài sự kiện tiêu biểu trên, thời gian qua, các cấp Đoàn trong toàn huyện
đã có nhiều đổi mới trong công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh
niên. Nội dung, phương thức giáo dục không ngừng được đổi mới, tạo sự thu hút
và tác động tích cực đối với thanh thiếu nhi, đồng thời tạo được sức lan tỏa đối
với cộng đồng. Các phong trào hành động cách mạng được đông đảo đoàn viên,
thanh niên đồng tình ủng hộ; Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh
niên đạt nhiều hiệu quả; Công tác chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ, thiếu niên nhi
đồng và phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến
tích cực.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và
niềm tin, khơi dậy và bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc luôn được quan tâm
thực hiện. Các cơ sở Đoàn tập trung tổ chức tuyên truyền chủ trương đường lối,
Nghị quyết của Đảng, của Đoàn và chính sách pháp luật của Nhà nước; ý nghĩa
các ngày lễ lớn; ngày truyền thống thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh (26/3); Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng,
nhà nước và của địa phương, chủ quyền biển đảo quê hương… với nhiều hình
thức phong phú như: mít tinh, hội thi, hội diễn văn nghệ, tuyên truyền bằng hệ
44

thống loa truyền thanh, các buổi sinh hoạt chi đoàn… Công tác giáo dục truyền
thống tiếp tục được phát huy, với hình thức và nội dung ngày càng phong phú,
góp phần nâng cao nhận thức của ĐVTN về truyền thống vẻ vang của dân tộc.
Hàng năm, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, Ban Thường vụ Huyện
đoàn tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện.
Đoàn cơ sở tổ chức về nguồn tại dinh Đức Quản cơ Trần Văn Thành Đồng thời,
thực hiện vệ sinh bia liệt sĩ, bia chiến thắng, tượng đài, khu di tích Đức cố quản.
Tổ chức buổi trò chuyện truyền thống ôn lại lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bảy
Thưa, thân thế sự nghiệp Đức cố Quản cơ Trần Văn Thành và truyền thống năm
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện Đoàn thực hiện
kế hoạch phối hợp giữa Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông Dân, Hội Cựu
Chiến Binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Châu Phú về việc tổ chức hội
thi thuyết trình về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh và thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đây là hình
thức giáo dục trực quan sinh động nhất, giúp các bạn trẻ hiểu sâu sắc về giá trị
của hòa bình tự do mà các thế hệ cha anh đã hy sinh máu xương để có được; từ
đó thêm tự hào, phấn đấu, rèn luyện, tiếp nối, phát huy truyền thống, đóng góp
tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Nối tiếp truyền thống, tuổi trẻ huyện Châu Phú hôm nay ra sức thực hiện
nhiều hoạt động thiết thực góp phần xây dựng quê hương. Huyện đoàn cũng như
các cơ sở Đoàn luôn quan tâm đến công tác giải quyết việc làm cho thanh niên
thông qua tư vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề… Phát huy tinh thần xung kích
của đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở Đoàn
luôn đẩy mạnh phong trào tình nguyện rộng khắp các địa phương, cao điểm là
những hoạt động trong Tháng Thanh niên và chiến dịch Mùa hè tình nguyện.
Nhiều công trình phần việc, như: xây dựng cầu giao thông nông thôn, bêtông
hóa lộ giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình bạn, tham gia hiến máu nhân
đạo; bên cạnh, vận động người dân làm hàng rào, cột cờ trước nhà, phát hoang
bụi rậm làm thông thoáng các tuyến đường giao thông, thực hiện công trình thắp
sáng đường quê... Ngoài ra, phối hợp địa phương thực hiện nhiều công trình
phúc lợi phục vụ nhân dân. Nhìn chung, các phong trào đã mang lại hiệu quả
thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới...
MỸ NGÂN (Nguồn: tuyengiaoangiang.vn)
Đoàn trường Đại học An Giang: Bàn giao nhà Tình bạn
Đoàn Trường Đại học An Giang phối hợp Xã đoàn Hòa Bình (Chợ Mới)
vừa bàn giao nhà Tình bạn cho đoàn viên Nguyễn Thị Minh Anh, ngụ xã Hòa
Bình. Căn nhà diện tích 32m2, được cất tiền chế, nền lót gạch, mái, vách lợp
tole. Tổng kinh phí xây dựng trên 45 triệu đồng (BCH Đoàn trường Đại học An
Giang hỗ trợ 30 triệu đồng, Xã đoàn Hòa Bình, Ban ấp và các Mạnh Thường
Quân hỗ trợ nhân lực, tiền mặt và ngày công). Đây là công trình hưởng ứng
Tháng Thanh niên năm 2018.
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Quang cảnh buổi bàn giao nhà Tình bạn.
Trong Tháng Thanh niên năm 2018, Trường Đại học An Giang đã thực
hiện các công trình, phần việc bao gồm: cất mới và sửa chữa 4 căn nhà Tình
bạn; lắp đặt thùng rác thanh niên và ra quân vệ sinh rác trong sân trường; hỗ trợ
các lớp kỹ năng cho 1.000 học sinh trong tỉnh; phối hợp Thành đoàn Long
Xuyên thực hiện công trình cải tạo vỉa hè đoạn đường Ung Văn Khiêm...
THANH HÙNG (Nguồn: Báo An Giang)
Tuổi trẻ Đoàn khối Dân chính Đảng xung kích, tình nguyện
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, thời gian qua, tuổi trẻ Đoàn khối
Dân chính Đảng (KDCĐ) An Giang đã không ngừng phấn đấu, học tập, rèn
luyện, gặt hái nhiều thành công trên mọi lĩnh vực. Nhiều phong trào thi đua do
các cấp bộ Đoàn phát động đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN)
tham gia. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn trong các cơ quan ngày
càng được tăng cường…
Bí thư Đoàn KDCĐ Võ Thị Bé Thơ cho biết: Dưới sự quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên, công tác Đoàn và phong trào TN
của khối có bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Đặc biệt, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống yêu nước, cách
mạng, định hướng và rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN đã được
đổi mới cả nội dung lẫn hình thức, gắn liền với các nhiệm vụ chính trị của cơ
quan, đơn vị.
Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Chỉ thị số 01 của Ban
Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề
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lối công tác của cán bộ Đoàn” tiếp tục được các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện
bằng những việc làm cụ thể, như: ĐVTN đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn; đảm nhiệm các công trình, phần việc TN gắn với nhiệm vụ chuyên
môn...

Trao thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh.
Phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, các cơ sở Đoàn trong khối tích
cực tham gia nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
đều khắp, với quy mô, nội dung, hình thức được đổi mới, thiết thực.
Các hoạt động đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp được các chi đoàn và
đoàn cơ sở triển khai với nhiều nội dung phong phú, như: chủ động tham mưu
với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm tạo điều kiện cho ĐVTN học tập,
nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp
ngành chức năng tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho ĐVTN.
Các chi đoàn và Đoàn cơ sở trong khối có nhiều ý tưởng hay, cách làm hiệu
quả cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian xử lý công việc... góp phần nâng cao
chất lượng thực thi công vụ, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng công sở văn
minh, khoa học.
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Tổ chức “Chuyến xe đa phương tiện, ánh sáng tri thức” cho các học sinh ở
xã Tân Phú.
Với chủ đề “Tuổi trẻ KDCĐ sáng tạo, góp phần xây dựng nông thôn mới”,
các cơ sở đoàn trong khối thực hiện nhiều công trình, phần việc mang đậm dấu
ấn TN. Nổi bật, như: trao kinh phí hỗ trợ cấp 80 thẻ bảo hiểm y tế cho ĐVTN,
gia đình khó khăn và các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh. Đồng
thời, tổ chức tuyên truyền pháp luật và thực hiện “Chuyến xe đa phương tiện,
ánh sáng tri thức” cho các em học sinh.
Ngoài ra, các cơ sở Đoàn trong khối còn tổ chức khám và phát thuốc miễn
phí cho 450 lượt người nghèo; tổ chức hiến máu tình nguyện; thăm, tặng gần
300 phần quà và hớt tóc tình nguyện cho các em học sinh nghèo trên địa bàn
tỉnh; thực hiện công trình “Thắp sáng lộ nông thôn”, với chiều dài 2km, tại xã
Mỹ Hiệp (Chợ Mới); trồng 3.000 cây xanh tại xã Vọng Đông (Thoại Sơn).
Đặc biệt, nhằm chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cơ
nhỡ có điều kiện đến trường, được trang bị kiến thức cơ bản, được sinh hoạt và
vui chơi, Ban Thường vụ Đoàn KDCĐ phối hợp với UBND phường Mỹ Bình
(TP. Long Xuyên) xây dựng “Lớp học tình thương”, với tổng kinh phí trên 80
triệu đồng…
“Thông qua những chương trình, hoạt động cụ thể, tuổi trẻ
Đoàn KDCĐ muốn góp một phần công sức, tâm huyết cùng với các
tổ chức xã hội và cộng đồng thực hiện an sinh xã hội. Thời gian tới,
tuổi trẻ trong khối cố gắng thực hiện nhiều hơn những công trình,
phần việc ý nghĩa mang lại lợi ích cho cộng đồng, đặc biệt là người
nghèo, gia đình chính sách, ĐVTN có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn...” - Bí thư Đoàn KDCĐ Võ Thị Bé Thơ chia sẻ.
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TRUNG HIẾU (Nguồn: Báo An Giang)
Những trái tim không biên giới
Với tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả, những chuyến khám bệnh, phát thuốc
miễn phí và tặng quà người dân Campuchia do thanh niên (TN) tỉnh thực hiện mang
ý nghĩa tích cực. Đó không chỉ là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ
mà còn cho thấy tấm lòng nhân ái của những “trái tim không biên giới”.
Đây đã làm năm thứ 9 anh Đỗ Minh Sang, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ
tịch Hội Liên hiệp TN Việt Nam huyện Tịnh Biên (An Giang) tham gia hoạt
động tình nguyện quốc tế trên đất bạn Campuchia. Với anh Sang, việc khám
bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân Campuchia mang đến những cảm
xúc đặc biệt.

TN Tịnh Biên đến với người dân Campuchia.
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Những “Trái tim không biên giới”.
Anh Sang chia sẻ: “Thế hệ cha anh ngày trước đã làm tròn nghĩa vụ quốc tế
cao cả, đưa đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, hôm nay chúng
tôi tiếp nối truyền thống tương trợ cao đẹp ấy. Mỗi lần đến với người dân nước
bạn, cảm giác bao trùm là sự thân thương, gắn bó cho dù khoảng cách ngôn ngữ
đôi lúc gây khó khăn trong giao tiếp”.
Chặng đường đến với người dân nước bạn của anh Sang và những thành
viên trong đoàn không hề dễ dàng. Với những vùng quê nghèo ở Campuchia,
hoạt động giao thông chưa thuận lợi. Vì vậy, Huyện đoàn Tịnh Biên, Hội Liên
hiệp TN Việt Nam huyện, câu lạc bộ y, bác sỹ tình nguyện cùng các nhà tài trợ
phải chủ động sắp xếp thời gian, phương tiện di chuyển nhanh nhất để người dân
không phải chờ lâu.
“Mỗi khi chúng tôi đến, người dân rất háo hức bởi họ cảm nhận được tình
cảm mà đoàn công tác mang đến. Đó là nguồn động viên, khích lệ chúng tôi
vượt qua khó khăn, nối dài hoạt động từ năm 2010 đến nay. Thời điểm đầu,
chương trình chỉ là khám bệnh, cấp thuốc. Về sau, chúng tôi tranh thủ vận động
nguồn tài trợ và tặng thêm 300 phần quà với giá trị 300.000 đồng/phần cho bà
con nghèo trong mỗi chuyến đi. Đồng thời, đoàn công tác còn tặng quà, dụng cụ
học tập cho các em học sinh” - anh Sang cho hay.
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Là người trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh cho người dân Campuchia,
anh Lữ Hoàng Việt Quốc (thành viên Câu lạc bộ y, bác sỹ tình nguyện huyện
Tịnh Biên) trải lòng: “Người bệnh ở đâu cũng cần chúng tôi giúp đỡ. Vì vậy,
việc đến với bệnh nhân nghèo ở Campuchia đã giúp chúng tôi thực hiện tốt vai
trò của người thầy thuốc và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Đó là lý tưởng sống, tạo
niềm tin để những thầy thuốc trẻ như chúng tôi tu dưỡng, rèn luyện đạo đức
nghề nghiệp, khẳng định vai trò của mình trong các hoạt động ý nghĩa hướng
đến cộng đồng”.
Xuất phát từ ý nghĩa cao đẹp đó, Hội Liên hiệp TN Việt Nam tỉnh phối hợp
Đoàn TN Tập đoàn Lộc Trời, Đoàn TN Cục Hải quan An Giang tổ chức khám
bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho người dân, học sinh Campuchia tại huyện
Kirivong (tỉnh Tà Keo, Campuchia) và huyện Kor Thum (tỉnh Kandal,
Campuchia).
Chị Nguyễn Thị Trúc Linh (Phó Trưởng Ban đoàn kết tập hợp TN Tỉnh
đoàn An Giang) là người trực tiếp có mặt trong chuyến đi ý nghĩa này chia sẻ:
“được tham gia công tác tình nguyện quốc tế tại nước bạn Campuchia tôi thấy
rất vui và hạnh phúc. Đây là hoạt động giúp cho đoàn viên, TN thấy được ý
nghĩa nhân văn trong hoạt động tình nguyện, đặc biệt là công tác tình nguyện
quốc tế. Chương trình đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, xung kích của
tuổi trẻ, góp phần xây đắp mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa TN An Giang và
TN tỉnh Tà Keo, Kandal”.
Theo chị Trúc Linh, người dân Campuchia rất quý mến các thành viên của
đoàn công tác. Nhiều người còn tặng trái cây cho các thành viên của đoàn để tỏ
lòng tri ân. Món quà tuy nhỏ nhưng hàm chứa ý nghĩa to lớn, tiêu biểu cho tình
đoàn kết sâu sắc, thủy chung của người dân 2 nước mà các thế hệ trước đã dày
công vun đắp.
“Dù bất đồng về ngôn ngữ nhưng các buổi khám bệnh luôn diễn ra thuận
lợi bởi chính quyền địa phương hỗ trợ rất nhiệt tình trong khâu tổ chức, huy
động người dân khám bệnh. Đồng thời, bạn cũng phối hợp tổ chức tốt các trò
chơi, múa hát cho các em học sinh. Các em rất thân thiện, nhiệt tình khi cùng
tham gia các trò chơi tập thể” - chị Trúc Linh kể lại.
Dù chuyến đi đã ở lại phía sau nhưng những ấn tượng tốt đẹp vẫn con hiện hữu
trong trí nhớ của Trúc Linh. Người cán bộ đoàn trẻ ấy hứa hẹn sẽ quay lại nước bạn
Campuchia để tiếp nối hoạt động tình nguyện ý nghĩa này trong tương lai.
Với những thành công từ công tác tình nguyện quốc tế này, Tỉnh đoàn An
Giang, Huyện đoàn Tịnh Biên sẽ tiếp tục nỗ lực nâng chất, mở rộng hoạt động
khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân nước bạn. Rất mong các cơ
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sẽ cùng đồng hành với hoạt động tình nguyện
quốc tế này để niềm vui luôn được trải dài theo bước chân của tuổi trẻ An Giang
trong mỗi lần công tác ở nước bạn Campuchia.
THANH TIẾN (Báo An Giang)
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THÔNG TIN CẦN BIẾT

1. Hoạt động trọng tâm trong tháng 4 năm 2018:
- Tham dự Chương trình phối hợp về hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt
động thanh niên tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn các tỉnh Tây Nam
Bộ, giai đoạn 2013 - 2017 tại Bạc Liêu.
- Họp mặt, tặng quà cho lưu sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại
An Giang và cán bộ Đoàn, Hội, Đội nhân Tết cổ truyền của dân tộc Chol Thnam
Thmay (Campuchia) và Bunpimay (Lào).
- Hội thao cán bộ Đoàn cấp tỉnh lần V năm 2018.
- Cuộc thi Công nhận chuyên hiệu của Chương trình “Rèn luyện Đội viên”
qua mạng Internet cấp tỉnh.
- Kiểm tra công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2017 - 2018 gắn với
kiểm tra chế độ chính sách cho Giáo viên - Tổng phụ trách Đội.
- Họp Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ 3 khóa X.
- Tổ chức Chương trình bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp
luật cho đoàn viên, thanh niên đợt II năm 2018 tại huyện An Phú.
2. Phương hướng hoạt động tháng 5 năm 2018:
- Tham dự Hội thao cán bộ Đoàn Cụm Sông Hậu năm 2018 tại tỉnh Bạc Liêu.
- Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh An Giang lần thứ XIII.
- Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.
- Trại Huấn luyện kỹ năng gắn với tập huấn cán bộ Hội cơ sở.
- Liên hoan “Tiếng hát thanh niên công nhân” cấp tỉnh.
- Ngày hội thanh niên Công nhân.
3. Một số thông tin cần biết trong tháng 4 năm 2018:
3.1. Quy định chi tiết về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết
một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định quy định rõ
tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp
siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.
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Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản,
lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình
quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng
hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động
tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu
của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, lĩnh
vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân
năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng
hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp
siêu nhỏ theo quy định.
Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động
tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu
của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng,
nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định.
Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, lĩnh
vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân
năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng
hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp
nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định.
Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham
gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của
năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng
không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định.
Xác định lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ
vào quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế và quy định của pháp luật
chuyên ngành.
Trường hợp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, doanh nghiệp nhỏ và vừa
được xác định căn cứ vào lĩnh vực có doanh thu cao nhất. Trường hợp không
xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất, doanh nghiệp nhỏ và vừa được
xác định căn cứ vào lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất.
3.2. Nhiều điểm sáng tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2018:
Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
2016 - 2020, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu
kế hoạch phát triển của cả giai đoạn. Với sự quyết tâm của lãnh đạo, sự nỗ lực
của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và Nhân dân, kinh tế - xã hội quý I năm
2018 tỉnh nhà đạt kết quả tích cực và tăng so cùng kỳ năm 2017. GRDP tăng
5,95% so cùng kỳ năm 2017 (năm 2017 tăng 4,5%). Trong đó, khu vực nông,
lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,22%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng
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9,35%; khu vực dịch vụ tăng 9,51%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, cải cách
hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Trật tự an toàn xã hội và quốc phòng
an ninh tiếp tục được đảm bảo.
* Một số kết quả nổi bật
- Lĩnh vực kinh tế: diện tích gieo trồng quý I được 261.876 ha, đạt 100%
kế hoạch. Năng suất cả vụ Đông Xuân ước đạt khoảng 74 tạ/ha, tăng 3,71 tạ/ha
so cùng kỳ, sản lượng lúa đạt 1,74 triệu tấn, tăng 61,9 ngàn tấn so cùng kỳ. Đàn
trâu, bò có khoảng 84 ngàn con, giảm 4,61% (giảm 4 ngàn con) so cùng kỳ; đàn
heo 107 ngàn con, giảm 5,82% (giảm 6 ngàn con) so cùng kỳ; đàn gia cầm có
khoảng 4,2 triệu con, giảm 2,31% (giảm 100 ngàn con) so cùng kỳ. Diện tích
thủy sản thu hoạch khoảng 345 ha, tăng 1,17% so cùng kỳ, trong đó, diện tích cá
tra thu hoạch được 239 ha, tăng 3,61%. Sản lượng thủy sản thu hoạch khoảng 96
ngàn tấn, tăng 2,93% so cùng kỳ, trong đó, sản lượng cá tra thu hoạch là 75,4
ngàn tấn, tăng 3,38% so cùng kỳ.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 3 tháng đầu năm đạt
26.826 tỷ đồng, tăng 9,89% so cùng kỳ. Chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ tiêu
dùng 2 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh tăng 1,56%. Trong quý I, Ước có khoảng
2,9 triệu lượt khách đến các điểm tham quan, du lịch, tăng 3,9% so cùng kỳ,
doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.
Kim ngạch xuất khẩu đạt 163,4 triệu USD, tăng 8,78% so cùng kỳ. Một số
mặt hàng chủ yếu: gạo xuất đạt 83,9 ngàn tấn, tương đương 41,2 triệu USD, tăng
29% về lượng và tăng 18,25% về kim ngạch so cùng kỳ; thủy sản đông lạnh
xuất đạt 26,8 ngàn tấn, tương đương 64,4 triệu USD, bằng 97,2% về lượng
nhưng tăng 28,04% về kim ngạch; rau quả đông lạnh xuất đạt 1,76 ngàn tấn,
tương đương 2,89 triệu USD, bằng 82,34% về lượng và bằng 88,95% về kim
ngạch; hàng dệt, may xuất 21,1 triệu sản phẩm, tăng 31,08% so cùng kỳ.
- Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa bàn đạt 1.825 tỷ đồng, tăng 2,48% so
cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 2.556 tỷ đồng, tăng 14,1% so
cùng kỳ. Tổng số dư vốn huy động ước thực hiện đến cuối tháng 3 năm 2018 là
42.899 tỷ đồng, so cuối năm 2017 tăng 4,04%; tổng dư nợ ước thực hiện đến
cuối tháng 3 năm 2018 là 63.138 tỷ đồng, so với cuối năm 2017 tăng 3,87%.
- Trong quý I, có 138 doanh nghiệp được thành lập mới, với tổng số vốn
đăng ký là 1.068 tỷ đồng. So cùng kỳ 2017, số doanh nghiệp thành lập mới
tương đương, nhưng tổng vốn đăng ký tăng 9,65%; thu hút 17 dự án đầu tư mới
(chủ yếu là các dự án đầu tư trong nước) với tổng vốn đăng ký là 5.634 tỷ đồng,
so với cùng kỳ số dự án giảm 26% (giảm 06 dự án), nhưng tổng vốn đăng ký
đầu tư tăng 93% (tăng 2.720 tỷ đồng).
- Về văn hóa xã hội: hoạt động giáo dục tập trung công tác ôn tập và kiểm
tra học kỳ I, tổ chức kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2018. Ngành Y tế phát
hiện 419 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 35,3% so cùng kỳ (không tử vong); 143 ca
tay chân miệng, giảm 50% (không có tử vong). Công tác vệ sinh an toàn thực
phẩm tiếp tục được quan tâm. Công tác quản lý lao động - việc làm - tiền lương,
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đào tạo nghề, chính sách thương binh - liệt sĩ và người có công, bảo trợ xã hội phòng chống tệ nạn xã hội và công tác trẻ em tiếp tục quan tâm thực hiện tốt.
Trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 7.232 lao động (đạt
24% so với kế hoạch), trong đó: lao động trong tỉnh 5.250 người, ngoài tỉnh
1.875 người; xuất khẩu lao động 34 người.
* Một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018
- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của
Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 19, 20 và 21 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa XII). Kiểm điểm, đánh giá các chương trình trọng điểm thực
hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh.
- Tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi. Tập
trung công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu
và Thu Đông. Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
- Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, triển khai có hiệu quả
các chương trình mục tiêu quốc gia.
- Tổ chức triển khai các phần việc phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm
Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Hội nghị xúc tiến thương mại đầu tư năm
2018 của tỉnh.
- Kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu thuế, chống buôn lậu, gian
lận thương mại, tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế; tiếp tục bổ sung, hoàn
thiện Đề án cân đối ngân sách của tỉnh.
- Tổ chức hội nghị đánh giá công tác xã hội hóa và thu hút nguồn hỗ trợ
trong lĩnh vực an sinh xã hội.
- Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải cách thủ tục
và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là trong thực thi công vụ của cán
bộ công chức. Tổ chức công bố và đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh chính
thức đi vào hoạt động.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá gắn với việc tổ chức công bố
quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển
Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm
2030 trong dịp lễ hội vía Bà Chúa Xứ Núi Sam.
- Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, đảm bảo trật
tự an toàn xã hội, nhất là trong các dịp lễ, hội. Tập trung giải quyết đơn thư
khiếu nại của công dân, nhất là các vụ khiếu nại kéo dài.
3.3. An Giang: Công nhận 11 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ
cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2017:
Ngày 19/3/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc
công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù
chữ năm 2017.
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Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên
quan duy trì và đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục của địa phương mình để không
ngừng nâng cao chất lượng và tỷ lệ phổ cập giáo dục các cấp học.
Cụ thể, 11 huyện huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục và
xóa mù chữ năm 2017 như sau:
1. Thành phố Long Xuyên:
Đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1 (13/13 phường, xã);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (13/13 xã, phường);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 (13/13 phường, xã);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 (13/13 phường, xã).
2. Huyện Châu Thành:
Đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1 (13/13 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (13/13 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 (13/13 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 (13/13 xã, thị trấn).
3. Huyện Châu Phú:
Đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1 (13/13 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (13/13 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 (13/13 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 (13/13 xã, thị trấn).
4. Thành phố Châu Đốc:
Đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1 (7/7 phường, xã);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (7/7 xã, phường);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 (7/7 phường, xã);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 (7/7 phường, xã).
5. Huyện Thoại Sơn:
Đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1 (17/17 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (16/17 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 (17/17 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 (17/17 xã, thị trấn).
6. Huyện Chợ Mới:
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Đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1 (18/18 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (18/18 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 (18/18 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 (18/18 xã, thị trấn).
7. Huyện Phú Tân:
Đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1 (18/18 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (18/18 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 (18/18 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 (18/18 xã, thị trấn).
8. Thị xã Tân Châu:
Đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1 (14/14 xã, phường);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (14/14 xã, phường);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 (14/14 xã, phường);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 (14/14 xã, phường).
9. Huyện An Phú
Đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1 (14/14 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (14/14 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 (14/14 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 (14/14 xã, thị trấn).
10. Huyện Tịnh Biên
Đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1 (14/14 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (14/14 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1 (14/14 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 (14/14 xã, thị trấn).
11. Huyện Tri Tôn
Đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1 (15/15 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (15/15 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 (15/15 xã, thị trấn);
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 (14/15 xã, thị trấn).
Nguồn: Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh.
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THANH NIÊN AN GIANG
KHỞI NGHIỆP

An Giang: Những bước đà triển vọng trong hoạt động hỗ trợ thanh niên
khởi nghiệp
Năm 2017 vừa qua, Tỉnh Đoàn An Giang đã có những bước tiến trong
hoạt động khởi nghiệp, trong đó khởi nghiệp trong thanh niên là một trong
những điểm sáng. Nhằm hỗ trợ, phát triển những ý tưởng, dự án, mô hình kinh
doanh của các doanh nhân trẻ, thanh niên nông thôn và sinh viên... Đặc biệt,
Tỉnh Đoàn tham mưu Tỉnh ủy thành lập Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi tỉnh
An Giang; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ phát động Chương trình
khởi nghiệp tỉnh An Giang năm 2017; Thành lập Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi
nghiệp tỉnh An Giang với số tiền 10 tỷ đồng do Tập Đoàn Lộc Trời hỗ trợ. Có
thể nói, năm 2017 là năm hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên được Tỉnh
Đoàn thường xuyên quan tâm.

Các Diễn giả giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại Diễn đàn Ứng dụng Công
nghệ cao trong sản phẩm khởi nghiệp.
Những năm qua, chủ trương của tỉnh An Giang là tăng cường hỗ trợ doanh
nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, thu hút
vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm và đóng góp ngày càng cao vào tăng
trưởng kinh tế của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020, số doanh nghiệp đăng ký thành
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lập trên địa bàn tỉnh An Giang là 10.000 doanh nghiệp. Do đó, lực lượng thanh
niên khởi nghiệp đóng vai trò quan trọng và nòng cốt cho quá trình phát triển của
tỉnh nhà. Để thực hiện được những vấn đề này, đòi hỏi phải có những bước khởi
động thật vững chắc.
Kể từ khi Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang đi vào hoạt
động đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thiết thực từ các cấp, các ngành trong tỉnh.
Qua đó, có thể xem đây là động lực cho các Startup được hiện thực hóa những ý
tưởng, dự án của mình. Tuổi trẻ An Giang qua từng giai đoạn đã có những bước
tiến đáng khích lệ, trình độ học vấn ngày càng nâng cao, tinh thần đoàn kết cao, có
sự sáng tạo và nhạy bén trong các lĩnh vực...Trong đó, phải kể đến chính là tinh
thần khởi nghiệp đã được lan tỏa rộng rãi, ý thức khởi nghiệp đã nâng lên tầm cao
mới. Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” tỉnh An Giang lần thứ I năm 2017
chính là một minh chứng, một tín hiệu xanh trong hoạt động khởi nghiệp trong
thanh niên tỉnh nhà, làm tiền đề cho sự tăng tốc bức phá tạo nên làn sóng khởi
nghiệp manh mẽ cho thế hệ trẻ An Giang. Qua đó, góp phần động viên, cổ vũ thanh
niên thi đua khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao nhận thức của xã hội về khởi nghiệp
và đổi mới sáng tạo.
Trong không khí náo nức của tuổi trẻ cả nước hướng đến chào mừng kỷ
niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 26/3/2018), bên cạnh những hoạt động lớn, những công trình, phần việc thanh
niên... nhằm tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận với thông điệp “Nghĩ giàu,
làm giàu” thông qua việc giới thiệu những tấm gương điển hình trong và ngoài
tỉnh. Mặt khác, tạo cơ hội cho các bạn trẻ có được học hỏi những kinh nghiệm
vượt qua những thử thách, khó khăn, thất bại trong cuộc sống. Trung tâm Hỗ trợ
thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang đã phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu
kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp BSA tổ chức chuỗi hoạt động về khởi nghiệp
cho đối tượng thanh niên trong địa bàn tỉnh An Giang với các hoạt động tiêu
biểu gồm Diễn đàn giao lưu với chủ đề “Ứng dụng Công nghệ cao trong sản
phẩm khởi nghiệp”, buổi tập huấn triển khai “Chính sách vay vốn Quỹ Hỗ trợ
thanh niên khởi nghiệp”.
Qua các hoạt động trên, các bạn trẻ đã bắt đầu có sự quan tâm, tìm hiểu,
mong muốn được hỗ trợ nguồn vốn để khởi nghiệp - lập nghiệp, đây chính là
động thái tích cực để phát triển cộng đồng khởi nghiệp tại An Giang.
Khái niệm về khởi nghiệp dần trở nên quen thuộc, nhận thức xã hội không
còn khắt khe đối với những con người thất bại trong quá trình khởi nghiệp, ý
thức khởi nghiệp của thanh niên nông thôn đã được nâng cao thông qua các lớp
tập huấn, diễn đàn chuyên đề khởi nghiệp. Đây là một tín hiệu tốt, có thể xem là
động lực cho quá trình xây dựng cộng đồng khởi nghiệp, hy vọng rằng tuổi trẻ
An Giang sẽ có nhiều dự án hay, ý tưởng tốt để chung tay góp sức xây dựng quê
hương Bác Tôn giàu đẹp./.
Phượng Thư
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Thầy giáo trẻ với robot đa năng
Đồng giải nhì cuộc thi “Sáng tạo khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh 2017” và
“Khởi nghiệp khu vực ĐBSCL năm 2017”, xe năng lượng phục vụ nông nghiệp
(NN) của anh Trần Trung Hiếu (sinh năm 1985, ngụ xã Vĩnh Lợi, Châu Thành)
được hội đồng giám khảo đánh giá là dự án khả thi, mang lại nhiều lợi ích cho
nông dân (ND).
Xe năng lượng phục vụ nông nghiệp
Xuất phát từ tấm lòng hiếu thảo, khi thấy cha già cực khổ mỗi khi vào vụ
mùa trên mấy chục công đất ruộng, anh Hiếu đã “ôm ấp” ý định tạo ra 1 chiếc
máy đa năng, giúp cha đỡ vất vả. Vậy là, suy nghĩ tạo ra 1 chiếc máy nhiều tính
năng như: xịt nước, sạ phân, sạ lúa dần lóe trong suy nghĩ của chàng trai trẻ.
Với công việc chuyên môn là giáo viên bộ môn Tin học của Trường
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn An Châu, Châu Thành), anh Hiếu tự nhận
hoàn toàn không có kinh nghiệm lẫn chuyên môn trong lĩnh vực bản thân đang
thực hiện.

Anh Hiếu bên mô hình xe năng lượng phục vụ nông nghiệp.
“Tôi đã lĩnh hội thêm kiến thức vật lý từ đồng nghiệp và tìm hiểu qua
sách vở, Internet. Khi đã nắm rõ nguyên lý, tôi bắt tay vào thực hiện để hiện
thực hóa ước mơ về chiếc xe năng lượng phục vụ nông nghiệp. Từ việc lên bản
vẽ đến chọn mua nguyên - vật liệu, thiết bị, tôi gặp không ít khó khăn vì thực tế
khác xa suy nghĩ. Khó khăn lớn nhất vẫn là sự ngăn cản của cha, bởi ông nghĩ
việc tôi làm là không khả thi và tốn kém. Quả thật, sự thiếu thốn về kinh phí lẫn
thất bại nhiều lần khiến tôi muốn buông tay. Nhưng nhờ sự động viên từ những
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người bạn, tôi có thêm động lực và sự hỗ trợ để theo đuổi ước mơ. Sau vài tháng
kiên trì, chiếc xe đã hoàn thành” - anh Hiếu chia sẻ.
Với tải trọng khoảng 600kg làm bằng sắt, thép và vận hành trên nguyên
tắc dựa vào năng lượng mặt trời, xe nông nghiệp đa năng của anh Hiếu có thể
vừa phun thuốc, xịt nước, vừa sạ phân với công suất khoảng 3-5km/giờ. Tấm
pin năng lượng với công suất 1.200Kw sẽ hoạt động khi nhận được năng lượng
từ nguồn sáng của mặt trời. “Khi thử nghiệm trên mảnh ruộng, tôi thu được
nhiều tín hiệu khả quan, giảm chi phí nhân công từ 15-20%. Bình quân 1 công
ruộng tôi phải tốn khoảng 220.000 đồng/người/lần phun, xịt thuốc hay sạ phân,
vừa mất nhiều thời gian lại vất vả nhân lực.
Trong khi đó, chiếc xe năng lượng đa năng của tôi có thể hoạt động trên
diện tích từ 150-170 công/ngày. Ngoài ra, nó còn giúp gia đình tôi giảm lượng
thuốc bảo vệ thực vật từ 5-10%, vì không phải phun đi, phun lại nhiều lần.
Người ND chỉ cần tiết kiệm được chi phí là mừng lắm” - anh Hiếu cho biết.
Đến “chú nông robot”
Được nhiều người ủng hộ, anh Hiếu có thêm tinh thần mang sản phẩm
của mình tham dự cuộc thi “Sáng tạo khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh 2017”. Trước
đó, anh đã làm thêm 1 mô hình thu nhỏ chiếc xe năng lượng phục vụ NN để tiện
cho việc di chuyển. Giải nhì chung cuộc là hoàn toàn xứng đáng với những gì
anh Hiếu đã bỏ ra. Trên đà ấy, anh Hiếu tiếp tục mang sản phẩm dự thi “Khởi
nghiệp khu vực ĐBSCL” và tiếp tục giành giải nhì.
Anh Hiếu bộc bạch: “Tại cuộc thi đó, tôi nhận được khá nhiều góp ý chân
thành từ ban giám khảo và các doanh nhân thành đạt nhằm giúp tôi hoàn thiện
sản phẩm. Theo họ, 1 chiếc máy mà ứng dụng từ 2 tính năng trở lên thì phải gọi
là robot. Họ khuyến khích tôi nâng cấp sản phẩm và gợi ý về 1 robot thông minh
được điều khiển bằng điện thoại từ xa. Nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định thử,
nếu thành công sẽ giúp ích hơn nữa cho bà con ND. Đây là sự khẳng định, người
ND có thể ứng dụng khoa học - kỹ thuật trên đồng ruộng của mình”.
Bằng việc dồn tất cả tiền thưởng, chiếc “xe năng lượng phục vụ nông
nghiệp” trước đây được tháo ra hoàn toàn để thay thế bằng “chú nông robot” .
Với chuyên môn tin học, không khó để anh Hiếu viết nên lập trình điều khiển từ
xa kết nối trên chiếc điện thoại thông minh. Hiện, các công đoạn đã hoàn thành
khoảng 40%, nếu không có gì trở ngại, trong tương lai “chú nông robot” sẽ được
vận hành thử nghiệm trên ruộng nhà anh Hiếu.
“Đồng hành cùng anh Hiếu từ những ngày đầu, tôi tin và ủng hộ hết mình.
Bởi thực tế, khi ứng dụng chỉ mới 1 vụ mùa mà bạn tôi tiết kiệm được khá nhiều
chi phí. Song để “chú nông robot” có thể đi lại thuận tiện trên cây lúa đang trổ,
anh Hiếu đang tập trung nghiên cứu để hoàn thiện vấn đề này” - anh Trương
Thuận Hiếu (sinh năm 1984, ngụ xã Hòa Bình Thạnh, Châu Thành) bày tỏ.
Bài, ảnh: PHƯƠNG LAN (Báo An Giang)
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MÔ HÌNH - ĐIỂN HÌNH

Bữa cơm của yêu thương và chia sẻ
Từ 4 giờ sáng đến trưa 20-3, nhiều hội viên Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh
niên Công an An Giang tham gia nấu ăn, chia sẻ những phần cơm tình nghĩa với
bệnh nhân nghèo, người già và trẻ em neo đơn, bất hạnh. Hôm ấy là ngày Quốc
tế Hạnh phúc, nên bữa cơm cũng ấm áp và đặc biệt hơn rất nhiều.

Phát cơm chay cho bệnh nhân và thân nhân tại Bệnh viện Tim mạch.

62

Bữa cơm tại Trung tâm Giáo dục trẻ mồ côi và người già cô đơn TP. Long
Xuyên.
Đi chợ từ mờ sáng, cặm cụi rửa chén, nấu ăn, nhưng từng thành viên tham
gia hoạt động đều rất tích cực, vui vẻ.
Trong gian bếp của Trung tâm Giáo dục trẻ mồ côi và người già cô đơn
TP. Long Xuyên (An Giang) đại úy Nguyễn Thị Diễm Phương (Phòng Tham
mưu Công an tỉnh) vừa cắt bông cải, vừa chia sẻ: “Tôi thường xuyên nấu ăn cho
người thân trong gia đình. Nhưng lần nấu ăn này lại cho hàng trăm người, cần
chú ý nêm nếm, chế biến tốt hơn.
Nấu ăn xong, chúng tôi phục vụ các cụ già, trẻ nhỏ ở trung tâm ăn uống,
rồi dọn dẹp hoàn tất mới trở về nhà. Đối với tôi, hạnh phúc là được sống vui vẻ,
làm những việc ý nghĩa, mang lại lợi ích và niềm vui cho người khác. Vì vậy, tôi
rất thích tham gia những hoạt động xã hội như thế này”.
Đến trưa, mọi người quây quần bên bàn ăn, với món xào, canh rau củ và
thịt ram. Đặc biệt là sự chăm sóc ân cần của những “nhà hảo tâm” áo xanh. Bữa
cơm ấy chất chứa rất nhiều tình cảm. Họ ngồi với nhau như một gia đình, cùng
ăn cơm, trò chuyện… để nắm bắt niềm vui thực tại, tạm quên gia cảnh bất hạnh
của chính mình.
Ông Trần Văn Vân (82 tuổi) đã từng có 1 căn nhà và người thân, nhưng
không may, vợ ông mất, họ lại không có mụn con nào. Ông được chăm sóc ở
trung tâm 16 năm nay, xem trung tâm như mái ấm của mình.
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Bà Liên Thị Hai (68 tuổi, quê ở Sóc Trăng), mấy mươi năm trước theo
chồng về Long Xuyên. Hoàn cảnh khó khăn, 1 đứa con của bà bị bệnh tim, đứa
chưa đi làm.
Thấy 2 con đều vất vả, còn nặng gánh lo cho cháu, 1 năm nay, bà tự
nguyện xin vào trung tâm để tránh trở thành gánh nặng cho con. Thời gian trôi
qua, dù đã quen với nếp sinh hoạt đầm ấm nơi đây, nhưng bữa cơm này vẫn làm
họ xúc động.
“Hôm nay, tôi ăn ngon miệng, tâm trạng vui lắm. Chắc do có các cháu
bầu bạn, hỗ trợ từ sáng. Đối với người không còn gia đình như tôi, được quan
tâm vậy đã đủ mãn nguyện”, bà Hai nói.
Còn tại Bệnh viện Tim mạch, Sản- Nhi và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm
An Giang, các hội viên, đoàn viên phối hợp cơ sở nhân đạo Bệnh viện Sản - Nhi
An Giang loay hoay nấu cơm chay. Sau đó, cùng nhau đẩy xe phục vụ lưu động
đến trước cổng. Hàng trăm người thân, bệnh nhân đã chờ sẵn.
Bà Nguyễn Thị Thê (61 tuổi, ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc) được
nhận phần cơm gồm: canh chua, đậu hũ, dưa muối. Bà Thê chia sẻ: “Phần ăn
này tôi xin cho mình. Chồng tôi phát bệnh đột ngột, được đưa vào bệnh viện 3
ngày nay. Không có bảo hiểm y tế, chi phí nằm viện, thuốc men phát sinh quá
nhiều. Bởi vậy, ngày nào tôi cũng ra xin cơm từ thiện. Tiền mang theo, tôi để
dành mua đồ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, dễ tiêu hóa cho ổng”.
Trong khi đó, bà Trần Thị Ngọc (66 tuổi, ngụ thị trấn Ba Chúc, Tri Tôn) lại
rời phòng bệnh, tự đi nhận cơm từ thiện. “Tôi bị chẩn đoán thiếu Kali, tay chân tê
mỏi, thường xuyên mệt. Thấy không ổn, vợ chồng tôi ráng đi xe bus xuống bệnh
viện điều trị. Khổ nỗi, ổng cũng hơn 70 tuổi, đâu có sức đi lại. Thành ra, tôi ráng đi
xin một ít cơm, miếng đậu hũ. Một phần vì ăn không nhiều, phần khác tôi muốn chia
sẻ cùng những người khó khăn khác. Bữa cơm từ thiện mà mình lấy nhiều quá, ăn
không hết bỏ lãng phí, trong khi người khác thiếu ăn”.
Khi tôi hỏi họ “có cảm nghĩ gì trong ngày Hạnh phúc?”, họ đều ngẩn người,
trả lời rất đơn giản: “Hạnh phúc là mình và gia đình được khỏe mạnh, bình an, được
ăn bữa cơm do chính mình nấu trong căn nhà ấm cúng. Còn hiện tại, được nhà hảo
tâm chia sẻ phần cơm trong lúc khốn khó, đã là hạnh phúc lắm rồi”.
Buổi sáng 20-3, các phần cơm đã đến với hàng trăm mảnh đời bất hạnh.
Chỉ trị giá 25.000 đồng/phần, nhưng đó là tấm chân tình, thơm thảo của các chị
em Hội Phụ nữ và đoàn viên Công an tỉnh, là sự chia sẻ đầy tính nhân văn.
Thiếu tá Nguyễn Châu Ái, Chủ tịch Hội Phụ nữ (Công an tỉnh) bày tỏ:
“Chúng tôi muốn nâng cao nhận thức của hội viên, đoàn viên trong Công an tỉnh
về ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3, với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, bằng
những hoạt động mang tính thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức.
Từ đó, mỗi hội viên, đoàn viên sẽ có hành động cụ thể, thiết thực trong
xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc. Mặt khác, hoạt động cũng
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kỳ vọng phát huy tinh thần tình nguyện của đoàn viên, hội viên Công an tỉnh
trong thực hiện công tác tình nguyện xã hội”.
Hạnh phúc chẳng gì xa vời, chỉ là nụ cười ấm áp trên môi và cảm nhận
được tấm lòng yêu thương nhau.
Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG (Báo An Giang)
Thanh niên phường Long Châu tái chế vỏ xe làm đẹp môi trường
Những đồ vật cũ kỹ đã qua sử dụng và không còn sử dụng thường được vứt
vào thùng rác hoặc đem bán phế liệu. Ít ai nghĩ rằng những vật dụng đó nếu tái chế
lại có khi trở thành vật dụng cần thiết và rất hữu ích trong cuộc sống. Xuất phát từ ý
tưởng của thanh niên trên địa bàn phường Long Châu, là tận dụng những chiếc vỏ
xe Honda cũ không còn sử dụng để tái chế thành bồn hoa, thùng rác di động dọc
theo vỉa hè. Hoạt động tưởng chừng đơn giản này nhưng đem lại hiệu quả khá cao
tạo vẽ mỹ quan đô thị phường Long Châu khang trang, sạch đẹp.
Nói là sẽ làm, từ ý tưởng đó phường Đoàn Long Châu đã tham mưu UBND
phường để thực hiện hoạt động này. Nhân tháng thanh niên năm 2018, phường
Đoàn huy động đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phường thu gom vỏ xe cũ
ở các tiệm sửa xe Honda. Với cách làm đi đến từng tiệm sửa xe Honda trên địa bàn
phường, vận động chủ tiệm cho những chiếc vỏ xe cũ, sau khi thu gom đủ số
lượng, các bạn ĐVTN thực hiện các công đoạn như: lau chùi, sơn phết lại cho đẹp
mắt. Cách làm này được địa phương đồng tình và nhân dân ủng hộ.

Nói về ý nghĩa hoạt động sáng tạo này, chị Võ Trà My - Bí thư phường
Đoàn Long Châu cho biết: “Việc lấy những vỏ xe tái chế mình có thể sơn lại sau
những đợt cũ đi, làm mới thành những bồn hoa thứ nhất vừa tiết kiệm, thứ 2
tránh gây ô nhiễm môi trường không khí, nếu lấy vỏ xe đi đốt thì gây ô nhiễm
không khí, nếu vỏ xe để lâu vào mùa mưa nước đọng vào trong bánh xe sẽ sinh
ra lăng quăng và muỗi gây bệnh sốt xuất huyết. Từ suy nghĩ đó, mình thấy tận
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dụng vỏ xe cũ cũng thiết thực, nên mình huy động anh em đoàn viên tổ chức 1-2
ngày đi gom vỏ xe cũ trên địa bàn. Qua hoạt động này vừa làm đẹp cảnh quan
vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường”.
Tính đến nay đã có 32 vỏ xe cũ được tái chế thành phẩm và đưa vào sử
dụng, cụ thể đã có 22 bồn hoa Hoàng Yến được trang trí trước Nghĩa trang liệt
sỹ thị xã và 10 thùng rác tự chế lắp đặt theo lề đường dọc các trục lộ chính trên
địa bàn phường. Với các màu sắc bắt mắt của bồn hoa, thùng rác kèm các hướng
dẫn “hãy bỏ rác vào sọt” làm cho người đi đường thấy thú vị và thiện cảm hơn,
từ đó xây dựng cho mọi người có thói quen, ý thức bỏ rác đúng nơi quy định.
Chú Võ Hữu Hiệp, người dân khóm Long Thạnh chia sẻ: “Thấy việc làm của
Đoàn thanh niên rất là thiết thực giúp người dân ở đây có ý thức bảo vệ môi
trường, để bà con quen dần với nếp sống văn minh đô thị, bỏ rác đúng nơi quy
định và làm các bồn hoa này nó vừa đẹp, vừa lạ mắt”.
Với những tiện ích từ việc tái chế chiếc vỏ xe cũ, tiết kiệm chi phí, bảo vệ
môi trường, tô điểm thêm cảnh quan đô thị sạch, đẹp. Hoạt động ý nghĩa này
không chỉ thu hút đông đảo ĐVTN tham gia tích cực mà còn tác động đến ý
thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sống xung quanh của mỗi người dân,
mỗi khu dân cư và từng khóm trên địa bàn.
Tuy mới khởi động tháng thanh niên, nhưng thanh niên phường Long
Châu đã có những hoạt động ý nghĩa, ý tưởng sáng tạo, thiết thực, góp phần tích
cực trong việc xây dựng đô thị văn minh, xây dựng phường Long Châu trở thành
phường xanh-sạch-đẹp của thị xã Tân Châu. /.
Bích Trâm - Văn Phô (Đài Truyền thanh TX. Tân Châu)
Gương mặt đoàn viên trẻ
Với sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết và luôn sáng tạo, nhiều đoàn viên không
chỉ năng động trong tổ chức Đoàn, mà còn là cá nhân nổi trội tại đơn vị, góp
thành quả lao động tích cực vào thành tích chung của tập thể.
Cô giáo Trần Ngọc Minh (sinh năm 1987, dạy môn Ngữ văn tại Trường
THPT Nguyễn Hiền, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang) đã gắn
bó với nghề được 10 năm.
Cô Minh không chỉ chú trọng chất lượng học tập cho học sinh (HS), mà còn
tìm tòi, đổi mới trong mọi phương pháp để các em hứng khởi với môn học. Ở cô,
chất giọng truyền cảm và vốn kiến thức phong phú thu hút người tiếp nhận.
Cô Minh chia sẻ: “Qua tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bản
thân tôi nhận thức mỗi người chỉ cần học theo Người một ít ở phẩm chất đạo
đức đã là điều đáng quý. Tôi học theo Người ở tấm lòng bao dung và tình
thương không phân biệt địa vị, sang hèn”.
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Với suy nghĩ đó, cô Minh không chỉ quan tâm đến các em HS khá giỏi,
mà hơn hết còn đặc biệt quan tâm hỗ trợ HS yếu kém, xem các em như những
người thân của mình.

Cô giáo trẻ Trần Ngọc Minh.
Trong thực hiện nhiệm vụ, linh hoạt bằng nhiều phương pháp, cô lấy mỗi
giờ lên lớp là điều kiện để trau dồi, nâng cao chuyên môn: lắng nghe, tôn trọng ý
kiến cá nhân của HS, khuyến khích các em chia sẻ cách hiểu và ý kiến của mình,
cô đọng bài ở mức nhẹ nhất, gọn nhất.
Về kiểm tra đánh giá, cô luôn cập nhật những đề văn mới, lạ và có tính
ứng dụng với HS và tích cực ứng dụng các phương pháp dạy học mới như: thảo
luận nhóm, thuyết trình, vẽ tranh… để tạo hứng thú cho các em trong học tập.
Qua các năm học, cô đều có sáng kiến kinh nghiệm và đồ dùng dạy học
đạt giải cấp trường, cấp tỉnh, danh hiệu giáo viên dạy giỏi, “Lao động tiên tiến”,
“Chiến sĩ thi đua”, “Công đoàn viên xuất sắc”.
Đáng chú ý trong những sáng kiến của cô là đề tài “Một số cách thức tổ
chức giờ dạy Văn ở phổ thông nhằm tăng năng lực phản hồi của người học”.
Đề tài được quan tâm bởi trong những năm gần đây, đề thi phổ thông
quốc gia luôn hướng tới năng lực phản hồi của HS. Trong đó, cô nêu rõ, dạy văn
quan tâm đến năng lực phản hồi của HS, giáo viên có thể thoát khỏi lối mòn
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trong phương pháp, thật sự phát huy tính năng động, tích cực của các em. Trong
dạy học, tôn trọng người học chính là chìa khóa dẫn đến thành công.
Bùi Thị Tố Quyên (sinh năm 1989) hiện đang làm việc tại Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết quả, Bí thư Chi đoàn Văn phòng HĐND và UBND huyện Phú
Tân (An Giang).
Đây là bộ phận làm việc trực tiếp với người dân, Quyên cùng đồng nghiệp
xác định phương châm “Thân thiện, nhiệt tình, hết việc, không hết giờ”, đảm
bảo tạo sự hài lòng cho người dân, công việc được giải quyết trong ngày, không
để hồ sơ tồn đọng.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, bộ phận nghiên cứu phối hợp
với Bưu điện huyện thực hiện việc trả kết quả qua đường bưu chính.
Bản thân Quyên đã có những tham mưu, đề xuất cùng bộ phận đưa ra
nhiều giải pháp giúp công việc rút gọn thời gian mà vẫn đảm bảo hiệu quả.
Cụ thể như việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn,
đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực
văn hóa, môi trường.
Hiệu quả thực tế đem lại sự hài lòng cho người dân, Văn phòng HĐND và
UBND huyện nhận được giấy khen của UBND huyện Phú Tân vào năm 2016, đi
đầu trong 12 phòng, ban về cải cách thủ tục hành chính.
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Bí thư chi đoàn năng động Bùi Thị Tố Quyên.
Hơn 6 năm công tác, ngoài nhiệm vụ chuyên môn tốt, Quyên còn được tín
nhiệm làm Bí thư chi đoàn. Thông qua phong trào “Ba trách nhiệm” gắn với học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phát động trong
đoàn viên, 5 năm liền chi đoàn được Huyện đoàn Phú Tân xếp loại xuất sắc.
Trong đó, có các công trình thanh niên tiêu biểu như: “Lắp đặt lưới rào
sân bóng bàn” phục vụ đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan
tham gia tập luyện; “Cải tạo, trồng hoa làm đẹp cơ quan” tại trụ sở UBND
huyện, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.
Từ năm 2012 đến nay, hàng năm Tố Quyên đều đạt danh hiệu “Chiến sĩ
thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến” và giấy khen của UBND huyện về thành
tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
MỸ HẠNH (Báo An Giang)
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DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA

Khu Tây Nam bộ trong Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968
Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 “giữ một vị trí to
lớn và oanh liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ”(1), đánh bại ý chí xâm lược
của Mỹ, tiêu hao sinh lực địch, tạo nên bước ngoặt quyết định của cuộc chiến
tranh. Bốn mươi năm năm đã trôi qua, thời gian càng lùi, tầm vóc và ý nghĩa to
lớn của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 trong toàn miền
Nam càng sáng tỏ.
Năm 1968, cả nước đón xuân trong không khí “Nam Bắc thi đua đánh
giặc Mỹ”. Sau khi đánh bại các cuộc phản công chiến lược của Mỹ trong hai
mùa khô 1965 – 1966 và 1966 – 1967, nhất là trong mùa khô 1966 – 1967, ta đã
làm thất bại các mục tiêu chiến lược của địch trên chiến trường miền Nam. Đầu
não kháng chiến và lực lượng chủ lực của ta chẳng những không bị tiêu diệt mà
còn giành được thế chủ động, đẩy địch vào thế bị động với tiêu hao lớn về sinh
lực. Lực lượng vũ trang ở miền Nam lớn mạnh, thế bố trí chiến lược hoàn chỉnh
hơn với sự ra đời của những “quả đấm” trên các địa bàn chiến lược quan trọng.
Ở miền Bắc, quân dân ta đánh trả có hiệu quả cuộc chiến tranh phá hoại bằng
không quân và hải quân của địch, giữ vững tuyến giao thông chiến lược Bắc –
Nam, tiếp tục chi viện ngày càng lớn cho miền Nam ruột thịt.
Đế quốc Mỹ rơi vào tình thế bế tắc về chiến lược, chiến thuật. Cố gắng
chiến tranh của Mỹ đã lên tới đỉnh cao nhưng không đạt được mục đích chính trị
và quân sự đã đề ra. Phong trào phản chiến dâng cao trong nhân dân Mỹ. Nội bộ
giới cầm quyền Mỹ bế tắc, dao động, chia rẽ. Tổng thống Mỹ Giônxơn thừa
nhận: “Nói chung, chúng ta đang ở thế thủ. Chưa bao giờ có cuộc chiến tranh
nào giành được thắng lợi mà ở trong thế thủ cả”(2). Với người đứng đầu ngành
ngoại giao của chính quyền Giônxơn, “Năm 1967 là năm đau khổ, khốc liệt đối
với Mỹ trong chiến tranh Việt Nam”(3). Trong tác phẩm “Giải phẫu một cuộc
chiến tranh” xuất bản ở New York năm 1985, nhà sử học Gabrien Côncô viết:
“… Dù ưu thế nhân lực của Mỹ và Việt Nam cộng hòa cộng lại đến năm 1967 là
4,7 trên 1 so với cách mạng, nhưng cách mạng đã ghìm được Mỹ và đồng minh
Mỹ đến mức lực lượng tiến công của cách mạng vượt lực lượng tiến công của
Mỹ và do đó, lực lượng cách mạng nắm được chủ động chiến thuật và cả chiến
lược nữa”. Dù vậy, đế quốc Mỹ vẫn ngoan cố. Chúng chuẩn bị kế hoạch mở
cuộc phản công lần thứ ba với 120 vạn quân, có trên 50 vạn quân Mỹ, trở thành
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đội quân xâm lược đông nhất, mạnh nhất mà dân tộc Việt Nam phải đương đầu
trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm.
Trong bối cảnh chung ấy, các Hội nghị Bộ Chính trị nửa cuối năm 1967,
nhất là Hội nghị tháng 12 năm 1967 đã đánh giá tình hình và ra nghị quyết
“Chuyển cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam sang thời kỳ mới – thời kỳ giành
thắng lợi quyết định”: “Tình hình cơ bản hiện nay ta đang ở thế thắng, thế chủ động
và thuận lợi; địch đang ở thế thua, thế bị động và khó khăn. Tình hình trên đây cho
phép ta có thể chuyển cuộc chiến tranh cách mạng sang thời kỳ giành thắng lợi
quyết định”. Phải tạo ra một bước nhảy vọt bằng chọn hướng chiến lược hiểm và
dùng cách đánh mới, giáng một đòn bất ngờ thật mạnh vào ý chí xâm lược của Mỹ.
Đó là cách đánh chưa từng diễn ra trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và cũng hiếm
có trong lịch sử chiến tranh cách mạng, khiến cho Mỹ - ngụy không hề nghĩ tới và
cũng không thể nghĩ tới. Phương châm là động viên nỗ lực cao nhất của toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân, kết hợp tiến công quân sự với với nổi dậy của quần chúng trên
cả ba vùng chiến lược trong toàn miền, lấy thành thị làm trọng điểm, đưa cuộc
chiến tranh cách mạng ở miền Nam đến giai đoạn phát triển cao nhất là tổng công
kích và tổng khởi nghĩa, giành thắng lợi quyết định nhằm đạt tới những mục tiêu
chiến lược: Tiêu diệt và làm tan rã đại bộ phận quan trọng quân ngụy, đánh đổ
ngụy quyền các cấp, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân. Tiêu diệt một
phần quan trọng sinh lực và phương tiện chiến tranh của quân Mỹ, làm cho chúng
không thực hiện được ý đồ về chính trị, quân sự ở miền Nam; đập tan ý chí xâm
lược, buộc Mỹ phải chịu thua ở miền Nam, chấm dứt mọi hành động chiến tranh ở
cả hai miền Nam – Bắc, tạo điều kiện cho ta thực hiện các mục tiêu trước mắt là:
Độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập ở miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà...
Bộ Chính trị đề ra ba khả năng:
Khả năng 1: Ta thắng lớn, buộc Mỹ phải chịu thua và phải thương lượng
với ta để kết thúc chiến tranh.
Khả năng 2: Ta giành thắng lợi ở nhiều nơi, nhưng địch vẫn giữ được
nhiều vị trí quan trọng, các đô thị lớn (nhất là Sài Gòn), để tiếp tục chiến tranh.
Khả năng 3: Mỹ tăng thêm quân, dùng lục quân đánh vào miền Bắc, mở
rộng chiến tranh ra Đông Dương.
Nghị quyết của Bộ Chính trị tháng 12 năm 1967 đã được Hội nghị lần thứ
14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thông qua vào tháng 1 năm
1968. Hội nghị phân tích: “Sự tiến công của các lực lượng trên các chiến trường
chính và sự nổi dậy của nhân dân các đô thị lớn là: Hai mũi tiến công chính kết
hợp chặt chẽ với nhau hỗ trợ nhau và thúc đẩy toàn bộ cuộc tổng công kích, tổng
khởi nghĩa khắp cả ba vùng đô thị, nông thôn, rừng núi. Đặc biệt, sự nổi dậy của
quần chúng và các cuộc tiến công của các lực lượng quân sự ở các đô thị lớn là
mũi nhọn thọc vào yết hầu của địch, có tầm quan trọng quyết định với toàn bộ
cuộc chiến tranh”.
Tuyệt đối giữ bí mật, đảm bảo tính bất ngờ là nguyên tắc triệt để chấp
hành. Trong thực tế, tinh thần cơ bản của các Nghị quyết nêu trên đã đến Trung
71

ương Cục miền Nam từ tháng 10 năm 1967. Nghị quyết Quang Trung về tổng
công kích, tổng khởi nghĩa đã được Trung ương Cục ban hành, lấy miền Đông
Nam Bộ và Sài Gòn làm trọng điểm, hướng tiến công chủ yếu là Sài Gòn, nhằm
quyết tâm xóa bỏ ngụy quyền, thành lập chính quyền cách mạng.
Khu 9, miền Tây Nam Bộ, còn được gọi bằng biệt danh T3, là một bộ
phận của Đồng bằng sông Cửu Long trù phú. Đầu tháng 11 năm 1967, đồng chí
Phan Văn Đáng, Phó Bí thư Trung ương Cục, người trực tiếp chỉ đạo cuộc tổng
công kích, tổng khởi nghĩa ở miền Tây, đã phổ biến tinh thần Nghị quyết của
Trung ương và Trung ương Cục cho Khu ủy. Nêu rõ “Quyết tâm của Đảng đã
trở thành mệnh lệnh phải chấp hành không điều kiện”, đồng chí Phan Văn Đáng
cùng với các đồng chí Nguyễn Thành Thơ - Bí thư Khu ủy kiêm Chính ủy,
Đồng Văn Cống - Ủy viên Ban Thường vụ Khu ủy, Tư lệnh Quân khu… thảo
luận xây dựng kế hoạch thực hiện quyết tâm chiến lược của Đảng.
Khu ủy xác định tổng tiến công và nổi dậy ở hai phạm vi, cấp độ: Toàn
khu và mỗi tỉnh.
Đối với toàn Khu, Khu ủy chọn hai trọng điểm. Thành phố Cần Thơ được
xác định là trọng điểm 1, do các đồng chí Vũ Đình Liệu, ủy viên Ban Thường vụ
Khu ủy, Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ; Trần Văn Long, ủy viên Ban Thường vụ Khu
ủy, Phó Chính ủy Quân khu; Phan Ngọc Sến, Khu ủy viên, Phó Bí thư Tỉnh ủy
Cần Thơ, Bí thư Quận ủy Châu Thành; Nguyễn Việt Châu, Khu ủy viên, Bí thư
Thành ủy Cần Thơ; Dương Cự Tẩm, Khu ủy viên, Phó Chính ủy Quân khu;
Nguyễn Hữu Sanh, Khu ủy viên, Trưởng Ban Binh vận Khu; Phạm Ngọc Hưng,
Phó Tư lệnh Quân khu; Nguyễn Văn Cúc, Phó An ninh Khu;… trực tiếp chỉ đạo.
Ban Chỉ huy tiền phương đặt ở kinh xáng Lái Hiếu. Mục tiêu của trọng điểm 1
là đánh chiếm trung tâm chỉ huy vùng 4 chiến thuật và quân đoàn 4, đài phát
thanh, sân bay Trà Nóc. Phương châm, phương thức là tiến công tiêu diệt sinh
lực địch bằng lực lượng quân sự kết hợp với quần chúng nổi dậy khởi nghĩa
giành chính quyền; kết hợp các lực lượng biệt động, đặc công ém sẵn và các đơn
vị vũ trang tại chỗ với quân chủ lực Quân khu đánh vào, liên tục tiến công, liên
tục phát triển giành thắng lợi này đến thắng lợi khác, cho đến toàn thắng.
Trọng điểm 2 của Khu là thị xã Vĩnh Long và Trà Vinh. Khu ủy thành lập
Phân ban Khu ủy và Ban Chỉ đạo, do các đồng chí La Lâm Gia, ủy viên Ban
Thường vụ Khu ủy; Nguyễn Hoài Pho, Khu ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu;
Phạm Văn Kiết, Khu ủy viên, Phó Ban Tuyên huấn Khu; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh
Long và Trà Vinh;… Trưởng Phân ban Khu ủy làm Chính ủy; Trưởng Ban Tổ
chức phòng Chính trị Quân khu làm Phó Chính ủy; đồng chí Phó Tư lệnh Quân
khu làm Chỉ huy trưởng; Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 306 làm Chỉ huy phó quân
sự. Mục tiêu là đánh chiếm thị xã Vĩnh Long.
Đối với các tỉnh, Khu ủy chỉ đạo xác định trọng điểm tùy thuộc vào số
lượng thị xã trong tỉnh. Tỉnh nào có một thị xã thì một trọng điểm. Tỉnh nào có
hai thị xã thì có trọng điểm 1 do tỉnh tập trung lực lược thực hiện và trọng điểm
2 do lực lượng các huyện xung quanh đảm nhiệm.
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Xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Khu ủy lãnh đạo thực hiện
công tác chuẩn bị rất khẩn trương nhưng đảm bảo tuyệt đối bí mật. Bên cạnh
thành lập các cơ quan lãnh đạo, Khu ủy chú trọng chuẩn bị lực lượng. Khu dồn
sức cho hai trọng điểm của Khu. Ở trọng điểm 1, địa bàn từ xã Phương Lĩnh,
Long Mỹ qua Phụng Hiệp lên kinh xáng Thị đội, Ô Môn do chủ lực Khu chiếm
lĩnh. Chung quanh thành phố Cần Thơ là lực lượng vĩ trang của tỉnh. Các đơn vị
quân địa phương, biệt động được đều được bổ sung, tung cán bộ có điều kiện ra
vào và bám trụ trong nội thành, tích cực xây dựng lực lượng chính trị, binh vận,
quân sự, chuẩn bị cơ sở tại chỗ. Hình thành các mũi chính trị, binh vận làm
nhiệm vụ đánh vào cơ quan đầu não và các đơn vị chủ lực của địch. Các đội
tuyên truyền vũ trang bám chặt thành phố. Củng cố, tăng cường Ban cán sự
những khu vực nội thành để chỉ đạo công tác nghiên cứu, nắm tình hình, vẽ sơ
đồ căn cứ địch, bố trí người liên lạc cho lực lượng từ bên ngoài khi vào đến mục
tiêu đã xác định. Các Chi bộ địa phương chuẩn bị dân công, cứu thương, tải đạn,
nuôi chứa, bảo vệ cán bộ, chiến sĩ, động viên cao nhất tiềm lực, sức mạnh nhân
dân. Ở trọng điểm 2, lực lượng gồm tiểu đoàn 306, tiểu đoàn 308; 2 tiểu đoàn
của tỉnh Vĩnh Long; 1 bộ phận pháo của Khu; đại đội địa phương các huyện
Châu Thành, Tam Bình, Trà Ôn.
Nhìn chung, công tác chuẩn bị là khẩn trương, bí mật, cơ bản đáp ứng
được yêu cầu. Theo quy định, Trung ương Cục biết trước ngày N, giờ G 10
ngày; Khu ủy biết trước 5 ngày; Tỉnh ủy biết trước 3 ngày; cấp lữ đoàn, tiểu
đoàn tiến công được phổ biến trước 1 đến 2 ngày. Do vậy, nhiều vấn đề cụ thể
không được bàn. Đến ngày 28 tháng 1 năm 1968, Khu ủy và Quân khu mới
thành lập Ban chỉ đạo và Ban chỉ huy trọng điểm 2. Do chưa biết ngày, giờ tấn
công nên một số đơn vị vũ trang còn ở xa mục tiêu. Chủ lực Khu đang đánh địch
ở nông thôn. Một số đơn vị vũ trang địa phương đang ăn tết với đồng bào. Hậu
cần tiền phương và các đơn vị đi nhận vũ khí, đạn dược vẫn đang trên đường
vận chuyển.
Ngay từ ngày N của cao điểm 1, đêm giao thừa và mồng 1 Tết Mậu Thân
1968, khi ở chiến trường trọng điểm Sài Gòn ta bất ngờ tiến công vào 5 mục tiêu
(Dinh Độc lập, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh hải quân, Đài phát thanh, Đại sứ
quán Mỹ) và nhiều mục tiêu ở Huế, thì ở Khu Tây Nam Bộ, quân dân cũng tổng
tiến công và nổi dậy hàng loạt, mạnh mẽ ở hầu hết các thị xã, thị trấn, nhiều
vùng nông thôn, đặc biệt là ở các trọng điểm. Bọn chỉ huy vùng 4 chiến thuật
chủ quan cho rằng ta chỉ tiến công theo thường lệ, vùng 1 chiến thuật mới là
chiến trường chính, còn ở đây thì không có gì đáng quan tâm lắm. Do đó, ngay
từ đêm đầu, chúng ta đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng tạo nên khí thế
phấn khởi, sôi nổi và tin tưởng cao.
Tại thành phố Cần Thơ, trọng điểm 1 của chiến trường Tây Nam Bộ, 3
giờ sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, ta đồng loạt nổ súng tấn công. Pháo được
nã vào sở chỉ huy vùng 4 chiến thuật và quân đoàn 4, sân bay Lộ Tẻ, đại đội biệt
động quân. Tiểu đoàn Tây Đô đánh lãnh sự quán và cơ quan tình báo Mỹ. Tiểu
đoàn 307 cùng biệt động thành phố đánh đài phát thanh miền Tây, khu vực hậu
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cần và trung tâm nhập ngũ vùng 4 chiến thuật. Tiểu đoàn 303 và đặc công đánh
sân bay Lộ Tẻ. Tiểu đoàn 309 đánh chiếm cầu Tham Tướng và khu văn hóa, làm
chủ trong 1 ngày, 2 đêm. Đặc công thành phố đánh vào Bộ Tư lệnh vùng 4. Du
kích nội thành phát truyền đơn, loan tin quân giải phóng đã về thành phố, kêu
gọi quần chúng nổi dậy đánh vào các tụ điểm địch. Qua 4 ngày chiến đấu trong
thành phố, “ta diệt 51 địch, làm bị thương 225 tên, bắt sống 8; bắn cháy 1 kho
quân cụ ở sân bay 31, phá 5 máy bay, bắn cháy 2 xe M113”(4).
Ngày 4 tháng 2, Khu chủ động rút các đơn vị chủ lực ra vùng ven thành
phố. Các đơn vị địa phương bám trụ nội thành. Ngày 6 tháng 2, ta đánh địch
phản kích, làm thiệt hai nặng tiểu đoàn biệt động quân số 42 và 44. Các ngày
sau, ta diệt nặng tiểu đoàn dù quân tổng trù bị, tiểu đoàn thủy quân lục chiến số
4 và số 7. Ngày 18 tháng 2, tiểu đoàn 3 (lữ đoàn 2, sư đoàn 9 bộ binh Mỹ) có 1
chi đoàn xe M113 và máy bay bắn phá yểm trợ mở cuộc phản kích ở vùng ven
thành phố bị chủ lực và du kích ta đánh quyết liệt, thiệt hại gần 300 tên, 2 máy
bay. Hai ngày sau, Mỹ cho 1 tiểu đoàn đánh vu hồi bị ta đánh cản đường, đến
đêm bí mật tiếp cận đánh diệt gọn 1 đại đội Mỹ tăng cường. Đi đôi với chống
phản kích, ta bắn pháo vào sân bay Trà Nóc, làm cháy 10 máy bay, phá hủy 2 xe
quân sự, 1 bồn xăng chứa. Đặc công nội tuyến phối hợp với tiểu đoàn 307 và du
kích An Bình đánh vào sân bay 31, diệt 1 đại đội 629 bảo an, đốt cháy kho đạn,
phá hủy 2 xe vận tải, 29 máy bay. Đêm 25 tháng 2, đặc công Quân khu đột nhập
sân bay Trà Nóc, dùng mìn nổ chậm, kết hợp với pháo cối, phá 18 trực thăng,
làm cháy 2 xe vận tải và 1 xe bồn chở xăng. Địch huy động tiểu đoàn 42 quân
biệt động truy kích nhưng bị tiểu đoàn 307 chặn đánh thiệt hại nặng, phải rút
chạy về nội thành. Tiểu đoàn Tây Đô phục kích đoàn tàu Mỹ ở vàm Rạch Kè,
giết trên 260 lính Mỹ.
Phối hợp với chủ lực Khu ở trọng điểm 1, các huyện xung quanh đồng
loạt tiến công địch ở Vị Thanh, Thốt Nốt, Ô Môn, Phong Điền, Cái Răng, Phụng
Hiệp, Cái Côn, Kế Sách, Long Mỹ, Nàng Mau. Lực lượng vũ trang huyện, dân
quân du kích xã, ấp làm nòng cốt cho nhân dân nổi dậy gỡ hầu hết các đồn bót
trong Vòng Cung. Quần chúng nổi dậy diệt tề, trừ gian, phá ấp tân sinh, bức
hàng, bức rút 56 đồn bót, hàng ngàn gia đình binh sĩ làm binh vận, kêu gọi
chồng con, người thân, làm cho ngụy quyền thêm bị động. Các địa phương cũng
huy động kịp thời cán bộ, nhân viên, vận động nhân dân đi dân công hỏa tuyến,
thu góp đảm phụ giải phóng, lập những đơn vị mới cung cấp lên trên.
Sang tháng 4 năm 1968, các đơn vị của ta rút khỏi Vòng Cung, chỉ còn
tiểu đoàn 307, Tây Đô, biệt động và lực lượng vũ trang bám trụ trong Vòng
Cung, liên tục chống địch phản kích.
Trong đợt 1 tổng công kích, tổng khởi nghĩa, trên địa bàn trọng điểm 1, ta
loại khỏi vòng chiến đấu 13.000 tên, trong đó có hàng ngàn Mỹ; phá hủy hàng
trăm máy bay các loại; 43 xe quân sự, có 20 xe M113; 7 tàu đổ bộ, 8 khẩu pháo.
Phía ta cũng bị tiêu hao nặng. Địch bắn phá thiêu rụi một số khu vực nội thành.
Nhiều khu vực địch ném bom rải thảm, cày xới, phun chất độc phát hoang, quần
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chúng di tản nên trở thành vùng trắng. Việc bám dân, bám trụ để giữ địa bàn cho
các đợt sau rất khó khăn, gian khổ, hy sinh.
Ở trọng điểm 2, trên địa bàn Vĩnh Long, tiểu đoàn 1 của tỉnh phối hợp với
đại đội đặc công đánh chiếm sân bay phá hủy 62 máy bay, chiếm một phần trận
địa xe M113, hủy 1 chiếc. Tiểu đoàn 2 cùng một bộ phận của Tiểu đoàn 306
đánh chiếm một phần quận mới, pháo kích phá hủy nhiều khẩu pháo 105 ly và
155 ly của tiểu đoàn pháo địch. Đại đội huyện Châu Thành chiếm ngã ba Cần
Thơ, cắt đứt quốc lộ 4 và liên tỉnh 7 Vĩnh Long đi Trà Vinh. Cán bộ binh vận
cùng Đại đội 2 yểm trợ cho đại đội dân vệ và cảnh sát ngụy ở bến phà Mỹ
Thuận khởi nghĩa làm tê liệt bến phà trong nhiều ngày. Ở phía Nam, Tiểu đoàn
306 chiếm khu vực truyền tin Hoa Lư, bệnh viện Nguyễn Trung Trực, khống
chế dinh tỉnh trưởng, ty cảnh sát và tiểu đoàn bảo an 46. Phía Bắc, Tiểu đoàn
308 không vượt sông được, bị thiệt hại nên phòng ngự, bao vây thị xã, hợp đồng
với Tiểu đoàn 306. Sau đó, Tiểu đoàn 308 được điều lên chi viện cho Mặt trận
Tây Nam Sài Gòn, tham gia đợt 2 của cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa.
Phối hợp với lực lượng vũ trang, ta phát động quần chúng nổi dậy, xây dựng
chướng ngại vật cùng bộ đội đánh địch phản kích, làm tiếp tế, cứu thương, tải
đạn; phá rã 8000 tên trong bộ máy kềm kẹp xã, ấp của địch; phá gần 400 đồn bót
như Đìa Chuối, Búng Đình, Miễu Thắng, Kỳ Hà…; huy động 50 ngàn dân công
phá lộ;… Những ngày sau, ta đánh bại nhiều đợt phản kích, tiêu hao sinh lực
địch, đánh chiếm và quần nhau với địch trong thị xã Vĩnh Long 6 ngày đêm.
Trước tình hình Mỹ tung quân yểm trợ quân ngụy đánh chiếm thị xã, ta chủ
động rút ra vùng ven, tiếp tục bao vây.
Trong đợt 1, ở chiến trường Vĩnh Long, ta loại khỏi vòng chiến đấu 5 tiểu
đoàn trên 2000 tên địch; đánh thiệt hại nặng trung đoàn 15, trung đoàn 16 và
trung đoàn 2 thiết giáp; phá nhiều đồn bót, giải phóng phần lớn vùng nông thôn,
làm chủ 2 vùng ven thị xã Vĩnh Long và Sa Đéc; bao vây địch trong thị xã; cắt
đường giao thông thủy, bộ của địch; làm chủ đoạn đường từ bắc Mỹ Thuận đến
bắc Cần Thơ, từ Vĩnh Long đi Trà Vinh trong 20 ngày.
Ở Trà Vinh, ta chia thành 3 mũi tiến công thị xã. Mũi thứ nhất thọc sâu
đánh căn cứ bảo an, dinh tỉnh trưởng, phá khám. Mũi thứ hai từ Đa Lộc, Tri Tân
chiếm khu vực rạp hát Thái Bình, cầu Long Bình. Mũi thứ ba đánh sân bay tiêu
diệt sở chỉ huy trung đoàn 14. Ta chiếm phần lớn các cơ quan của địch, đánh lùi
nhiều đợt phản kích, loại khỏi vòng chiến đấu 4.500 tên, bao vây 7 chi khu, diệt
204 đồn bót, giải tán 121 ban tề xã, ấp, giải phóng nhiều xã với 150.000 dân. Ta
huy động 2000 dân công phục vụ chiến trường; vận động nhiều gia đình kéo tới
đồn bót làm binh vận. Kết thúc đợt 1, Trà Vinh được Chính phủ tặng 8 chữ vàng
“Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công”.
Ở các địa phương khác trong Khu, quân và dân ta cũng đồng loạt nổi dậy
giáng cho địch những đòn thiệt hại nặng. Cuộc chiến đấu trong toàn Khu không
kết thúc đợt 1 vào ngày 25 tháng 2 năm 1968 mà tiếp tục hai cao điểm kéo tới
cuối tháng 4 năm 1968. “Trong 3 tháng, khu Tây Nam Bộ đã tiến công 1 thành
phố, 8 thị xã 41 lần (22 lần bằng bộ binh), mỗi nơi đều bị ta đánh từ 4 đến 5
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lần… Vùng giải phóng của ta nâng dân số lên 2,3 triệu; vùng tranh chấp với địch
1,1 triệu dân”(5).
Đợt 2 của cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa kéo dài 42 ngày, từ 5
tháng 5 đến 16 tháng 6. Ở Cần Thơ, ta diệt 316 địch, làm bị thương 464 tên, bắt
sống 8 tên; phá 8 đồn trong lộ Vòng Cung, bắn cháy, bắn hỏng 6 tàu, phá hủy 2
pháo 105 ly, phá hủy hơn 18 trực thăng. Ta cũng tiến công mạnh mẽ ở Vĩnh
Long, Trà Vinh và nhiều nơi khác. Tại ở chiến trường Vĩnh Trà, ta loại khỏi
vòng chiến đấu hàng nghìn địch, gỡ 150 đồn, mở rộng vùng giải phóng nối liền
từ Sa Đéc xuống Vĩnh Long, tới huyện Duyên Hải (Trà Vinh), tạo hành lang qua
Bến Tre, xuống Cần Thơ, Sóc Trăng.
“Sau hai đợt, toàn Khu ta bị thiệt hại nặng, không được bổ sung, nên sức
chiến đấu giảm sút nghiêm trọng, đặc biệt các đội biệt động thành phố, thị xã,
nhất là Cần Thơ, những người thông thuộc địa hình, tinh thần chấp hành kỷ luật
cao, đánh địch tại chỗ rất giỏi, bị tiêu hao nặng. Dân bị thiệt hai lớn, các tổ chức
xáo trộn, lực lượng chính trị bị tiêu hao. Khi được cấp trên cho chuyển hướng
hoạt động thì lực của ta không còn và đang loay hoay ở vùng ven, địch tranh thủ
lấn chiếm một số trọng điểm vùng giải phóng và căn cứ của ta, làm cho thế của
ta càng khó hơn” (6).
Chấp hành chủ trương của Bộ Chính trị, trong đợt 3 (từ 17 tháng 8 đến 30
tháng 9), quân dân các tỉnh Tây Nam Bộ tiếp tục tổng công kích, tổng khởi
nghĩa dù lực lượng bị sút giảm nhiều. Trước đợt 1, du kích xã, ấp có 5.734 đội
viên, sau đợt 1 còn 4389 đội viên, sau đợt 2 còn 2740 đội viên. Các tỉnh phải
thành lập thêm 11 đại đội mới, đón mạnh dân quân du kích bổ sung cho quân địa
phương huyện. Khu thành lập Hội đồng cung cấp tiền phương do đồng chí Phan
Ngọc Sến, Khu ủy viên, Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ làm Chủ tịch. Đồng chí
Nguyễn Tấn Thanh, Trưởng phòng dân quân Khu được cử phụ trách đường 1C
vận chuyển vũ khí.
Nâng cao quyết tâm, đêm 13 tháng 8, Tiểu đoàn 307 và đặc công Khu
dùng bộc phá tập kích sân bay Lộ Tẻ, phá hủy 60 máy bay. Tiểu đoàn 309 tiêu
diệt căn cứ pháo binh Bình Thủy diệt 180 tên, phá hủy 18 khẩu pháo; đánh thiệt
hai nặng đơn vị sửa chữa quân xa vùng 4 chiến thuật, đốt cháy 65 xe. Ở chiến
trường Vĩnh Trà, chủ lực khu cùng các đơn vị địa phương kiên trì bám địa bàn,
chống địch phản kích có hiệu quả, làm thất bại kế hoạch bình định “cấp tốc” của
địch, bảo vệ hành lang giữa Vĩnh Long và Trà Vinh. Mặt khác, Trung đoàn 3
cùng một số đơn vị khác tập kích địch ở 1 số căn cứ. Cuộc chiến đấu ở Vĩnh Trà
trong thế đan xen, vô cùng ác liệt. Tính riêng trong đợt 3, quân dân Tây Nam Bộ
đã tiến công 45 lần vào 9 thị xã và thành phố, trong đó có 19 lần bằng bộ binh,
đánh 36 mục tiêu đầu não, 18 lần vào sân bay, phá 8 kho xăng, phá 2041m
đường, 16 cầu cống.
Qua 3 đợt tổng công kích, tổng khởi nghĩa ở Tây Nam Bộ, nhận thấy một
số vấn đề nổi bật sau:
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Trước hết, đây là cuộc tổng tiến công và nổi dậy toàn diện, tổng lực, liên
tục, đánh tiêu hao nặng sinh lực địch. “Không có thời kỳ nào quân dân Tây Nam
Bộ tiến công dồn dập vào các thị trấn, thị xã toàn Khu như trong cuộc tổng công
kích, tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân 1968”(7). Trong cả 3 đợt tiến công, Khu Tây
Nam Bộ đã đánh 108 lần vào các cơ quan chỉ huy vùng 4 chiến thuật, 8 thị xã,
41 thị trấn, 9 sân bay, hàng chục căn cứ hải quân, pháo binh, phá hủy, tổng lãnh
sự quán Mỹ, cư xá tình báo Mỹ; bắn rơi 635 máy bay, 741 xe quân sự, 189 tàu
xuồng, 42 kho xăng, vũ khí, đạn dược; loại khỏi vòng chiến đấu 85000 quân
ngụy, 3774 quân Mỹ, thu gần 4000 súng các loại; diệt và bức hàng, bức rút 1140
đồn bót, phá rã hầu hết bộ máy kềm kẹp của địch ở thành thị và nông thôn; giải
phóng 2 quận lỵ, chi khu Năm Căn (Cà Mau) và Ngã Năm (Sóc Trăng); đánh
bại 19 cuộc hành quân cán quét lớn; giải phóng 2 triệu 300 ngàn dân và tranh
chấp với địch trên 1 triệu dân. Kết quả đó trực tiếp cho thấy sức mạnh của quân
dân ta, giáng đòn mạnh mẽ vào ý chí và sinh lực địch, gây cho bộ máy chiến
tranh Mỹ và ngụy quyền hoang mang, rối loạn.
Thứ hai, đây là cuộc tổng tiến công và nổi dậy ta cũng bị thiệt hại không
nhỏ. “Trong chiến đấu, miền Tây cũng bị tổn thất nặng, lực lượng hy sinh, bị
thương, mất tích, bị bắt tất cả 6.523 chiến sĩ, cán bộ. Nhân dân bị chết, bị thương
6225 người, hàng chục nghìn người bị nhiễm chất độc hóa học. Về quân số, cả
chủ lực, quân địa phương và du kích đều bị thiếu hụt nghiêm trọng. Quân địa
phương tỉnh từ 2 đến 3 tiểu đoàn khi tổng công kích, tổng khởi nghĩa, nay chỉ
còn 1 tiểu đoàn. Huyện trước có 1 đại đội đủ, có huyện có từ 2 đến 3 đại đội nay
chỉ còn 1 đại đội vài chục người, có huyện chỉ còn 1 trung đội. Do quân số thiếu
chưa bổ sung được, Khu phải giải tán Trung đoàn 2 để bổ sung lực lượng cho
Trung đoàn 1, nhưng trung đoàn này cũng chỉ có 600 quân”(8).
Thứ ba, cuộc tổng tiến công và nổi dậy là sự biểu thị rất cao ý chí,
nguyện vọng giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước của quân dân. Diễn biến
tổng tiến công ở Tây Nam Bộ cho thấy chúng ta đã huy động được lực lượng lớn
nhân dân tham gia dưới nhiều hình thức. “Trong 60 ngày tổng tiến công và nổi
dậy, quần chúng tham gia dẫn đường, nuôi chứa bộ đội, chăm sóc thương binh,
đi dân công hỏa tuyến, dưới bom đạn hết sức dũng cảm. Bộ đội chỉ mang súng
đạn, cơm nước do dân nuôi. Ai có gì cho hết cái đó; đồng bào có hầm cá vồ
cũng vét hết cho bộ đội ăn; hết hầm cá thì xuống mương xúc tép… Tải thương,
chăm sóc, nuôi thương binh, mai táng tử sĩ đều do dân làm. Nhiều gia đình cho
cây ván đóng hòm chôn tử sĩ, có nhà cho cả bộ ván gõ quý để bộ đội làm công
sự…”(9). Đợt 1 tổng tiến công diễn ra trong dịp Tết, nhiều gia đình đi di tản
nhưng vẫn để lại đồ ăn, thức uống, mâm ngũ quả với những dòng chữ “Thưa các
anh, ngày Tết chúng tôi để lại bánh kẹo, trái cây. Mời các anh cứ dùng tự nhiên
để vui với gia đình”. Đó là cách biểu thị sự ủng hộ vừa sâu đậm, vừa khéo léo,
khiến địch nếu có phát hiện cũng không bắt bẻ được. Không có sự tham gia của
nhân dân, không có tình quân dân cá nước, chúng ta không thể động viên đến
mức cao nhất sức người, sức của cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy.
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Thứ tư, mục tiêu tổng tiến công và nổi dậy trên địa bàn Khu Tây Nam Bộ
tập trung đạt được trong đợt 1. Trong các đợt sau, “do chuyển hướng chỉ đạo
chiến lược chậm, nên ta bị thiệt hại rất nặng nề, ảnh hưởng tới một số năm về
sau, trong đó có phần trách nhiệm của Khu”(10). Kể từ đợt 2, việc đánh vào thành
phố, thị xã, thị trấn chủ yếu dùng lực lượng pháo binh từ ngoài vào, không còn
lực lượng đánh trực diện tại đô thị.
Thứ năm, tinh thần tổ chức kỷ luật, kiên quyết chấp hành quyết tâm của
Trung ương Đảng và mệnh lệnh quân sự của Đảng bộ miền Tây rất cao. Dù có
rất nhiều khó khăn, có ý kiến từ cán bộ, chiến sĩ, nhưng với tinh thần kỷ luật
cao, Khu ủy đã kiên trì, bền bỉ, quyết tâm động viên quân dân tổng công kích,
tổng khởi nghĩa. Trong quá trình chiến đấu, lực lượng bị thiếu hụt, nhưng với cái
nhìn đại cuộc, Khu ủy triệt để chấp hành quyết định của Trung ương điều một số
đơn vị tăng cường chi viện cho chiến trường chính Sài Gòn.
Thứ sáu, cùng với tổng tiến công và nổi dậy, ta làm tốt công tác Đảng,
công tác chính trị, công tác dân vận, công tác tình báo. Ổn định vùng giải phóng.
Trong chiến đấu, đợt 1, các thị xã và thành phố Cần Thơ kết nạp mới 90 đảng
viên, tăng cường sức chiến đấu và lãnh đạo của Đảng; cấy vào thành phố và thị
xã 18 đảng viên; thành lập 12 chi bộ mới, phát triển 6000 nòng cốt, nhiều hội
viên giải phóng và 114 du kích mật. Các chi bộ trong toàn Khu kết nạp trong
chiến đấu 1.822 đảng viên, 1731 đoàn viên, 12738 hội viên các đoàn thể giải
phóng. Trong đợt 2, ở trọng điểm 2, ta xây dựng được 292 cơ sở làm nội ứng.
Trước thềm đợt 3, ta phát triển thêm 385 đảng viên, 450 đoàn viên, 4845 hội
viên các hội giải phóng.
50 năm trôi qua, viết về Mậu Thân, người trong cuộc và hậu thế, hẳn ai
cũng mang tâm trạng vừa tự hào, vừa rưng rưng, nghẹn ngào. Tự hào về Đảng
quang vinh, dân tộc anh hùng, quân đội đã ra quân là chiến thắng. Tự hào là
cùng với toàn miền Nam, quân dân Khu Tây Nam Bộ đã đồng loạt tổng tiến
công và nổi dậy hết sức táo bạo, bất ngờ, mạnh mẽ, toàn diện, liên tiếp, đưa
chiến tranh vào tận sào huyệt của địch ở đô thị - nơi xuất phát thi hành những
chủ trương hại dân hại nước, nơi Mỹ - ngụy cho là “bất khả xâm phạm” - giành
thắng lợi to lớn chưa từng có, giáng cho địch thiệt hại nặng, làm đảo lộn chiến
lược của Mỹ. Nhưng cũng nghẹn ngào bởi biết bao người con đã quyết tử cho
Tổ quốc quyết sinh. Nhìn lại Mậu Thân để thấy được ý chí, sức mạnh của một
dân tộc khát khao độc lập tự do, để thấy trách nhiệm của hiện tại và tương lai
trước quá khứ hào hùng của cha anh.
______________
1 Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị: Chiến tranh
cách mạng Việt Nam 1945 – 1975 thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị quốc gia,
Hà Nội, 2000, tr. 160.
2 Theo thời báo Mỹ Lốt Ang-giơ-lét, số ra năm 1968
3 Trích lại trong Lê Quốc Sản: Cuộc đọ sức thần kỳ, Nxb Quân đội nhân dân,
Hà Nội, 1991, tr. 246.
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4 Ban Chỉ đạo và Ban Biên tập truyền thống Tây Nam Bộ: Tây Nam Bộ
30 năm kháng chiến (1945 – 1975), tháng 12 năm 2000, tr. 563 - 564.
5 Ban Chỉ đạo và Ban Biên tập truyền thống Tây Nam Bộ: Tây Nam Bộ
30 năm kháng chiến (1945 – 1975), tháng 12 năm 2000, tr. 583.
6 Ban Chỉ đạo và Ban Biên tập truyền thống Tây Nam Bộ: Tây Nam Bộ
30 năm kháng chiến (1945 – 1975), tháng 12 năm 2000, tr. 598.
7 Ban Chỉ đạo và Ban Biên tập truyền thống Tây Nam Bộ: Tây Nam Bộ
30 năm kháng chiến (1945 – 1975), tháng 12 năm 2000, tr. 602.
8 Ban Chỉ đạo và Ban Biên tập truyền thống Tây Nam Bộ: Tây Nam Bộ
30 năm kháng chiến (1945 – 1975), tháng 12 năm 2000, tr. 603.
9 Ban Chỉ đạo và Ban Biên tập truyền thống Tây Nam Bộ: Tây Nam Bộ
30 năm kháng chiến (1945 – 1975), tháng 12 năm 2000, tr. 566.
10 Ban Chỉ đạo và Ban Biên tập truyền thống Tây Nam Bộ: Tây Nam Bộ
30 năm kháng chiến (1945 – 1975), tháng 12 năm 2000, tr. 603.
Nguyễn Phương An (tuyengiaoangiang.vn)
_________
Tài liệu tham khảo:
1. Ban Chỉ đạo và Ban Biên tập truyền thống Tây Nam Bộ: Tây Nam Bộ
30 năm kháng chiến (1945 – 1975), tháng 12 năm 2000.
2. Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị: Chiến tranh
cách mạng Việt Nam 1945 – 1975 thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị quốc gia,
Hà Nội, 2000.
3. Ban Tuyên giáo Châu Đốc: Đặc san kỷ niệm 20 năm Tết Mậu Thân
1968, Châu Đốc, 1988.
4. Lê Quốc Sản: Cuộc đọ sức thần kỳ, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1991.
Bối cảnh ra đời và vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử
đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam
Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018): Sau chiến thắng
đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào cuối năm 938, Ngô Quyền xưng
Vương (939), đặt trăm quan, định ra triều nghi phẩm phục, đóng đô ở Cổ Loa với ý
nghĩa phục hồi lại quốc thống. Đây là một sự kiện có ý nghĩa bước ngoặt, chấm dứt
hoàn toàn ách đô hộ của chính quyền phương Bắc kéo dài hơn mười thế kỷ, đồng
thời mở ra một chương mới tươi sáng trong tiến trình lịch sử dân tộc - thời kỳ độc
lập tự chủ.
Năm năm sau, Ngô Quyền mất (944), triều đình rối ren. Các thổ hào, tù
trưởng nổi lên khắp nơi, cát cứ chống lại chính quyền trung ương. Sau khi các
con của Ngô Quyền (Ngô Xương Ngập, Ngô Xương Văn) chết (năm 954 và
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965); đất nước rơi vào tình trạng chia cắt, hỗn loạn. Nổi lên 12 vùng đất biệt lập
do 12 thủ lĩnh đứng đầu, lịch sử gọi là “Loạn 12 sứ quân”.

Đinh Bộ Lĩnh xuất hiện, dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước: Cùng
thời gian xuất hiện “12 sứ quân”, năm 960, ở Trung Quốc, nhà Tống thành lập,
chấm dứt thời kỳ “ngũ đại thập quốc” và bắt đầu mở thế lực xuống phía Nam.
Nguy cơ ngoại xâm lại xuất hiện và đe dọa. Đất nước đứng trước một thử thách
lớn. Từ đất Hoa Lư (Ninh Bình), người anh hùng Đinh Bộ Lĩnh đã phất cờ, tập
hợp dân chúng, giải quyết vấn đề lịch sử đặt ra: “dẹp loạn 12 sứ quân”, thống
nhất đất nước vào cuối năm 967.
Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ
Việt (tức Nước Việt to lớn), định đô ở Hoa Lư, xây dựng triều chính và quản lý
đất nước. Kinh đô Hoa Lư do Vua Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh) tổ chức xây
dựng là một công trình kiến trúc lớn nhất của đất nước sau hơn một nghìn năm
Bắc thuộc.
Mùa xuân năm 970, Đinh Tiên Hoàng bỏ không dùng niên hiệu của nhà
Tống, tự đặt niên hiệu Thái Bình. Với việc xưng đế, đặt quốc hiệu, dựng kinh
đô, định niên hiệu, Đinh Tiên Hoàng đã khẳng định nền độc lập, tự chủ của quốc
gia Đại Cồ Việt và bắt tay vào xây dựng một mô hình nhà nước với thiết chế
mới: Quân chủ Trung ương tập quyền.
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Long sàng-Bảo vật Quốc gia.
Quốc hiệu “Đại Cồ Việt” tồn tại trong lịch sử dân tộc từ năm 968 đến
năm 1054, trải qua 3 triều đại: Đinh (968 - 980), Tiền Lê (980 - 1009) và thời
kỳ đầu của nhà Lý (1009 - 1054).
Kế tục triều Ngô, nhà nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê về cơ bản là
một nhà nước võ trị. Các vua (Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành) đều xuất thân là
những tướng lĩnh quen trận mạc, là tổng chỉ huy tối cao quân đội, nắm giữ mọi
quyền hành. Hệ thống quan lại phần lớn là các quan võ. Thời Lê Hoàn có các
chức Đại tổng quản, Thái uý, Điện tiền chỉ huy sứ...
Quân đội Đại Cồ Việt là một quân đội đông và mạnh. Quân đội thời Đinh
chia thành 10 đạo, bên dưới có các loại quân, lữ, tốt, ngũ. Quân sĩ đều đội mũ
da, gọi là mũ "tứ phương bình đính". Coi giữ kinh thành là lực lượng Cấm quân
và quân tứ sương. Thời Lê Hoàn có tới 3000 cấm quân, trán khắc chữ "Thiên tử
quân", đội mũ đâu mâu. Vũ khí có cung nỏ, mộc bài, giáo mác. Lực lượng
thuyền chiến mạnh đã đánh thắng quân Tống và Champa. Các vua Đinh - Tiền
Lê đều dùng quân đội trấn áp các vụ phản loạn trong nước...
Các vương triều Ngô- Đinh- Tiền Lê có thể coi như một thời kỳ lịch sử quá
độ từ ngoại thuộc qua tự chủ đến độc lập. Những thập kỷ bản lề đó đã bước đầu
thực hiện được sự nghiệp khôi phục độc lập, thống nhất quốc gia, xây dựng chính
quyền quân chủ và đặt nền móng cho một nền văn hóa dân tộc sự nghiệp đó sẽ
được củng cố và phát triển lên một tầm cao mới trong những thế kỷ tiếp sau.
Năm 2018 là năm diễn ra các hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại
Cồ Việt (968-2018) - Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của
Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc càng
khẳng định vị trí, vai trò và giá trị lịch sử to lớn đó là:
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- Nhà nước Đại Cồ Việt ra đời, tồn tại và phát triển đã khẳng định sức mạnh
của ý chí độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước của nhân dân ta sau nghìn
năm Bắc thuộc. Đây là nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt
Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.
- Nhà nước Đại Cồ Việt đã mở ra những trang sử vẻ vang của dân Việt
Nam trong thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ đất nước - kỷ nguyên độc lập, tự chủ
lâu dài xuyên suốt các triều đại Đinh, Lê, Lý và Trần, Hậu Lê sau này, cụ thể:
Nhà nước Đại Cồ Việt đã có công lao trong việc giữ gìn, củng cố nền độc
lập dân tộc trong một thời gian gần một thế kỷ. Trong thời kỳ này, các vương
triều Trung Hoa mang quân sang xâm lược, nhưng đều bị chống trả quyết liệt.
Các chủ trương, chính sách và những thành tựu, kết quả của Nhà nước
Đại Cồ Việt đã đặt nền móng cho sự ra đời, tồn tại và phát triển trên các lĩnh vực
kinh tế, tài chính, đối ngoại, giao thông,… của nhà nước phong kiến Việt Nam
trong tiến trình lịch sử dân tộc.
Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) khẳng định vị trí,
vai trò và giá trị lịch sử to lớn của sự kiện Đinh Bộ Lĩnh thống nhất giang sơn,
lập nên nước Đại Cồ Việt - Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên
của Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc. Từ đó
khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy tinh thần
đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập
quốc tế./.
Hòa Bình (Nguồn: tuyengiaoangiang.vn)
Trận đánh bên bờ kênh Năm Xã
Trong suốt cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, lực lượng Công an
nhân dân vũ trang (CANDVT) An Giang, nay là BĐBP An Giang đã độc lập
chiến đấu 986 trận lớn nhỏ, phối hợp với các lực lượng đánh hàng trăm trận, tiêu
diệt hơn 1.000 tên địch, bắt sống tại chỗ 9 tên và bắn bị thương hàng trăm tên
khác, thu nhiều vũ khí và phương tiện quân sự, góp phần cùng với toàn quân và
toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Trận đánh
bên bờ kênh Năm Xã của Đại đội 5 là một trong những trận đánh có tiếng vang
lớn, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân tỉnh An Giang, khiến cho kẻ địch
bạt vía, kinh hồn.
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Các chiến sĩ Đại đội 5 cơ động chiến đấu bảo vệ biên giới năm 1978. Ảnh:
Tư liệu.
Ngày 4-4-1978, hai tiểu đoàn chủ lực của bọn diệt chủng Pôn Pốt tràn qua
biên giới nước ta. Bọn chúng phá phách, đốt nhà cửa của nhân dân. Lửa bốc
cháy rừng rực ở hầu hết các làng, xã biên giới. Chúng để lại một số quân lớn ở
sát biên giới củng cố hầm hào công sự, số còn lại tổ chức thọc sâu vào đất ta tiếp
tục cướp phá.
Đơn vị được giao nhiệm vụ đánh ghìm chân địch cho quân chủ lực tiến vào,
Thượng úy Trương Quang Hiệt, Chính trị viên Đại đội 5 CANDVT An Giang
dẫn đầu 20 tay súng, vận động theo đường kênh cạn đón lõng để đánh địch. Đợi
2 giờ vẫn không thấy địch bò lên, các chiến sĩ ta bắt đầu nóng ruột. Trước lúc
trời tối, Tổ trinh sát nắm tình hình địch trở về báo cáo: “Địch ở cách trận địa ta
khoảng 1km, chúng rất đông!...”.
Suốt đêm ấy, các chiến sĩ kiên trì chờ địch. Mãi đến 5 giờ sáng, khi sương mù
chưa tan hẳn, phía bên kia biên giới rộ lên một tràng trung liên, tiếp theo là tiếng
súng M79, B40... Các chiến sĩ ta nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu, hướng
mũi súng về hướng địch. Đồng chí Chính trị viên ra lệnh: “Đợi chúng vào thật gần
mới được nổ súng!”. Phía trước quân địch la hét inh ỏi. Ngọn lửa từ các căn nhà
của nhân dân bốc cháy rừng rực. Tiếng ống tre nổ lốp bốp. Quân địch đi tới đâu đốt
phá tới đó. Càng vào gần trận địa ta, địch càng la hét dữ dội.
Ở phía cánh trái trận địa, Binh nhất Hồ Trọng Bá phát hiện thấy 5 tên địch
lom khom đi vào. Anh đặt B40 lên vai ngắm và bóp cò, quả đạn lao tới và nổ
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tung khói đen trùm kín 5 tên địch. Bên kia kênh Phú Lợi, Võ Ngọc Kế thấy xuất
hiện 2 cái đầu quấn khăn nhô lên sau vạt cỏ. Nhìn kỹ là 2 tên địch, anh lẩm bẩm
rồi giương AK ngắm vào giữa ngực tên mang khẩu B40 bóp cò. Tên địch bước
thêm một bước rồi khựng lại lăn quay, khẩu B40 trên tay hắn rớt xuống đất.
Trong giây lát lại xuất hiện thêm 3 tên khác, 3 tên này bò lổm ngổm lên kéo xác
đồng bọn, Kế lia tiếp một loạt AK nữa, một số tên địch bị thương kêu la inh ỏi.
Bị một đòn phủ đầu ở mũi chính diện, địch không dám liều mạng xông lên.
Trận địa im lặng được khoảng nửa giờ, chiếc máy PRC25 của Thoan bỗng reo
lên. Từ đài quan sát, đồng chí thông tin cho anh em biết: “Địch đang tiến xuống
bằng 3 mũi”. Khuôn mặt sạm đen khói súng của đồng chí Chính trị viên đăm
chiêu suy nghĩ rồi anh nói với anh em: “Ta đang nằm giữa 3 hướng tấn công của
địch. Ta phải bám trụ để chiến đấu! Quyết không để địch tràn xuống”.
Năm phút sau, hướng đối diện đã phát hiện được địch. Thấy ta chưa nổ
súng, chúng đã la hét: “Xông lên... bao vây... bắt sống!...”. Các chiến sĩ Đại đội
5 vẫn bình tĩnh chờ địch. Đạn của chúng trút lên các cành cây, giữa lòng kênh
mỗi lúc một dày đặc. Được lệnh của đồng chí chỉ huy, các chiến sĩ đồng loạt bóp
cò, tiếng súng rền vang làm bọn địch hoảng sợ nằm rạp xuống, nhiều tên phải bỏ
mạng. Trận địa lộ hẳn, bọn địch bắt đầu dùng B40, B41 bắn vào đoạn kênh cạn
như mưa. Đạn nổ làm cành cây gãy ào ào, khói bụi mù mịt.
Ở sườn trái trận địa, lợi dụng nhiều cây to và bụi rậm, 3 tên địch bò vào
trận địa của ta. Đồng chí Dương phát hiện được, anh giật chốt lựu đạn ném vào
đội hình của chúng. Lựu đạn rơi trúng đầu một tên nổ ngay, một tên khác bị
thương. Phía chân cầu, địch không dám xông lên nữa, nhưng chúng tập trung
hoả lực đánh vào trận địa ta để yểm trợ cho cánh quân phía sau xông lên. Mũi
tấn công này của địch khá mạnh, có khoảng 2 trung đội, chúng vừa tiến, vừa
bắn, vừa gọi ta đầu hàng.
Các đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Kế Đào, Nguyễn Viết Sử, Lê
Tuấn Năm, Nguyễn Văn Thắng... đã mưu trí dũng cảm chiến đấu, giáng cho
địch nhiều đòn đau. Trận chiến đấu đang ngày càng ác liệt thì ở đài quan sát,
đồng chí Thoan hô vang: “Có lực lượng của ta đến chi viện”. Nhận được tin đó,
anh em ai cũng phấn khởi và càng đánh mạnh hơn. Ít phút sau, Phó Đại đội
trưởng Lê Thanh Khâm dẫn thêm 50 tay súng đã đến trận địa chi viện. Các
hướng đều được tăng thêm quân và chiến sĩ ta đã dũng cảm lao lên tiêu diệt
địch. Tiếng hô xung phong vang lên. Bọn địch thấy quân ta đông, chúng hoảng
hốt đạp lên nhau tháo chạy về bên kia biên giới.
Trời tối dần, trận địa trở nên im lặng. Thỉnh thoảng từ phía xóm xa một
đám lửa loé sáng, soi rõ những gương mặt trẻ của các chiến sĩ Đại đội 5 sạm đen
khói súng, với đôi mắt long lanh, gan góc, kiên cường. Các chiến sĩ của ta không
ngơi nghỉ mà chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến đấu mới.
Trận đánh bên bờ kênh Năm Xã là trận chiến đấu xuất sắc trong đợt phòng
ngự và phản kích địch đánh vào huyện Phú Châu (Bắc An Giang). Ta diệt tại
chỗ 47 tên, bắn bị thương nhiều tên khác. Đây cũng là trận đánh tiêu biểu theo
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tinh thần Chỉ thị 04 của Bộ Tư lệnh CANDVT, đạt hiệu suất cao. Đại đội 5 vào
chiến trường tháng 5-1977, chưa tròn một năm nhưng đã chiến đấu hàng chục
trận, có nhiều trận xuất sắc.
Vũ Văn Khu (Theo Báo Biên phòng)
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SỔ TAY NGHIỆP VỤ

Trong tài liệu sinh hoạt Chi Đoàn số tháng 4/2018, Tỉnh Đoàn An Giang
giới thiệu bài hát “Hành khúc Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”; Sáng tác:
Văn Dung.
Vững bước đi lên quê hương đang vẫy gọi xứng đáng thanh niên thế hệ
Hồ Chí Minh.
Dù ngàn gian khó thề nguyện hy sinh chiến đấu suốt đời dưới cờ Đảng
quang vinh.
Đi lên thanh niên lời Bác dạy ta như khắc ghi sâu để Đoàn ta luôn tiên phong.
Vinh quang thanh niên lời Bác chăm lo như rừng hoa tươi lớn lên dưới cờ
Cách mạng.
Đi ta đi lên tổ quốc chờ ta Đem sức thanh xuân xây dựng quê hương thân
yêu trong muôn gian lao truyền thống vinh quang nhắc nhở Đoàn ta sao xứng
danh cháu Bác Hồ Chí Minh.
Bao lớp thanh niên đã nêu gương sáng ngời anh Trỗi, anh Xuân quên
mình vì nước non đời đời tiếp bước cùng Đoàn ta đi, có những Kim Đồng hướng
về Đảng quang vinh.
Đi lên thanh niên lời Bác dạy ta như khắc ghi sâu để Đoàn ta luôn tiên phong.
Vinh quang thanh niên lời Bác chăm lo như rừng hoa tươi lớn lên dưới cờ
Cách Mạng.
Đi ta đi lên tổ quốc chờ ta đem sức thanh xuân xây dựng quê hương thân
yêu trong muôn gian lao. truyền thống vinh quang nhắc nhở Đoàn ta sao
xứng danh cháu Bác Hồ Chí Minh.
Vững bước đi lên quê hương đang vẫy gọi như cánh chim bay bay tỏa về
khắp nơi từ miền rừng núi về miền khơi xa đất nước đang chờ đón bàn tay
chúng ta.
Đi lên thanh niên lời Bác dạy ta như khắc ghi sâu để Đoàn ta luôn tiên phong.
Vinh quang thanh niên lời Bác chăm lo như rừng hoa tươi lớn lên dưới cờ
Cách mạng.
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Đi ta đi lên tổ quốc chờ ta đem sức thanh xuân xây dựng quê hương thân
yêu trong muôn gian lao truyền thống vinh quang nhắc nhở Đoàn ta sao xứng
danh cháu Bác Hồ Chí Minh.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN AN GIANG
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