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Tư tưởng Hồ Chí Minh
Cách mạng Tháng Mười Nga với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cách đây một thế kỷ, ngày 7-11-1917, Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra,
đánh dấu sự thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin ở nước Nga. Trong quá trình đi tìm
đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở Chủ nghĩa Mác Lê-nin con đường cứu nước duy nhất đúng cho dân tộc mình. Cũng từ đó, Cách mạng
Tháng Mười Nga đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh và theo đó ảnh hưởng to lớn đến cách mạng Việt Nam...
Từ chưa biết đến hoàn toàn tin tưởng Lê-nin
Ngày 7-11-1917, tại nước Nga, dưới sự lãnh đạo của V.I.Lê-nin và Đảng
Bonsevich, giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã đứng lên lật đổ chế độ Sa hoàng,
lập lên nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, mở ra thời đại mới trong lịch sử phát triển
của nhân loại-thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; mở đường cho
Chủ nghĩa Mác - Lê-nin thâm nhập vào các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Chiến hạm Rạng Đông ở Leningrad, tháng 8-1957.

Cùng thời điểm này, cuối năm 1917, Nguyễn Ái Quốc từ Anh trở về Pháp.
Giữa lúc đang trăn trở tìm một con đường đi mới, thì tại đây, Người tiếp nhận những
thông tin đầu tiên về Cách mạng Tháng Mười… Từ chỗ chưa biết V.I.Lê-nin là ai, dần dần
Người nhận ra rằng: Trên thế giới đã xảy ra một sự kiện lớn lao chưa từng có: Một dân tộc
đã lật đổ bọn áp bức bóc lột mình, tự tổ chức quản lý mọi công việc đất nước, không cần
bọn chủ và bọn toàn quyền. Người từng viết: “Lúc bấy giờ tôi ủng hộ Cách mạng Tháng
Mười chỉ là theo cảm tính tự nhiên. Tôi chưa hiểu hết tầm quan trọng lịch sử của nó. Tôi
kính yêu Lê-nin vì Lê-nin là một người yêu nước vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình,
trước đó tôi chưa hề đọc một quyển sách nào của Lê-nin viết”(1).
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Dần dần qua những trải nghiệm thực tiễn và nhãn quan chính trị thiên tài,
bằng phân tích đánh giá khoa học, Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh phát hiện ra giá trị
thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Người quyết tâm
đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga. Năm 1920, sau khi đọc Sơ thảo lần
thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin đăng trên
Báo L’Humanité (Pháp), Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra “cẩm nang thần kỳ” cho sự nghiệp
cứu nước, giải phóng dân tộc. Khi nói về sự kiện này, Người nhớ lại: “Luận cương của
Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ và tin tưởng biết bao! Tôi vui
mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong phòng mà tôi nói to lên như đang nói
trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết
cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”(2). Từ đây, Hồ Chí Minh hoàn
toàn tin theo V.I.Lê-nin, đứng hẳn về Quốc tế thứ ba.
Cách mạng Tháng Mười-ngọn đèn soi sáng cho cách mạng Việt Nam
Sau này, khi nghiên cứu về Cách mạng Tháng Mười Nga để truyền bá Chủ
nghĩa Mác, Chủ nghĩa Lê-nin vào thế hệ thanh niên yêu nước những năm 1925-1927,
trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Người đánh giá đúng đắn ý nghĩa của cuộc cách
mạng này và khẳng định: Cách mạng Tháng Mười là cuộc cách mạng triệt để nhất và
ngọn đuốc lý luận Mác - Lê-nin, kinh nghiệm của nó soi sáng con đường cách mạng
Việt Nam.
Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh từng viết: “Cách mệnh Nga dạy chúng ta
rằng muốn cách mệnh thành công thì dân chúng (công nông) làm gốc, phải có đảng
vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất”(3). Người chỉ rõ, việc cần kíp
trước hết mà cách mạng đòi hỏi đó là “phải có Đảng cách mệnh”; “Đảng có vững thì
cách mạng mới thành công… Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”. Người
cũng đưa ra kết luận: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân
chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là Chủ nghĩa Lê-nin”(4).
Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ đối với phong trào cộng sản quốc tế,
Nguyễn Ái Quốc xúc tiến truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và lý luận con đường cứu
nước của mình vào Việt Nam. Người tích cực chuẩn bị các điều kiện để thành lập
Đảng; sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thành một đảng cách
mạng chân chính với đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn. Từ đầu năm 1941,
Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Theo đó, mọi quyết định của
Đảng trong quá trình vận động đi đến khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng
Tháng Tám đều ghi đậm dấu ấn thiên tài Hồ Chí Minh. Từ việc chuẩn bị về đường lối,
sách lược, tổ chức, về đối nội, đối ngoại, về nhận định tình hình thế giới, thành lập Mặt
trận Việt Minh, xây dựng căn cứ địa, thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng
quân, tổ chức Hội nghị Trung ương Đảng, Đại hội quốc dân ở Tân Trào…
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Khi thời cơ lịch sử xuất hiện, mọi sự chuẩn bị đều đã sẵn sàng, sức mạnh
đoàn kết hiệp đồng của toàn dân đã lên cao đến đỉnh điểm, Hồ Chí Minh kêu gọi đồng
bào, triệu người như một, nhất tề đứng lên giành chính quyền trên cả nước. Với quyết
tâm đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam đã
vùng dậy chớp thời cơ làm nên thắng lợi trọn vẹn của Cách mạng Tháng Tám năm 1945,
mở đường cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Đi theo con đường cách mạng đó, Việt Nam tiếp tục đánh thắng các đế quốc
lớn như Pháp, Nhật, Mỹ, thu giang sơn về một mối, đưa dân tộc ta vững bước đi lên chủ
nghĩa xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới.
Một thế kỷ đã trôi qua, kể từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, tuy
đời sống chính trị xã hội thế giới có những biến đổi sâu sắc, nhưng tầm vóc, ý nghĩa của
Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn nguyên giá trị đối với nhân loại tiến bộ. Đúng như Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười
chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên
trái đất đứng lên tự giải phóng… Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng
nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”(5).
PHƯƠNG LINH
(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.
561.
(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.
562.
(3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 304.
(4) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 289.
(5) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 1980, tr.
461.
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Ngày Pháp luật
Mục đích và ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam
Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục
ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Chủ đề của Ngày Pháp luật
năm nay là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức
tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng
tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công
cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho
sự phát triển kinh tế - xã hội.
Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật,
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu
cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức,
biện pháp phù hợp.

Ở nước ta, ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc đây là ngày
ban hành bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên
của Nhà nước ta. Hiến pháp 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng
Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.
Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của
pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham
gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn.
Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, công dân trong
học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý
thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý
trong cuộc sống xã hội.
Tài liệu
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Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn
thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước,
phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một
Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do vậy, đây còn là sự
kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc.
Ngày 9/11 được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt, có sức
lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Nhắc nhở, giáo dục họ ý thức tôn trọng pháp
luật để không chỉ là một ngày mà phấn đấu sẽ là ba trăm sáu mươi lăm ngày trong
một năm, mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp
luật, thực hiện khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới trong việc
nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật - một bộ phận
của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ
thống chính trị các cấp, các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để
mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và của xã hội.
Ngoài ra, Ngày Pháp luật cũng nhằm đề cao giá trị con người, góp phần
hình thành tâm hồn, nhân cách, để mỗi con người tự ý thức về mình, về cộng đồng, về
dân tộc, về đất nước;
Nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành
pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân
dân, vì nhân dân đồng thời xây dựng nền văn hóa pháp lý, lối sống theo pháp luật của
người Việt Nam.
Ngày Pháp luật đã tạo sự lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến
pháp, pháp luật trong toàn xã hội, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày
càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và một Chính phủ “Kỷ cương, liêm
chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.
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Luật Nghĩa vụ quân sự: 7 thông tin cần biết năm 2019
Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân
dân Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
1. Độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự năm 2019
Cũng như các năm trước đây, năm 2019, độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự vẫn
là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Riêng trường hợp công dân được đào tạo trình độ cao
đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết năm 27
tuổi. Đây là quy định tại Điều 30 của Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành.
Lưu ý, độ tuổi nhập ngũ được tính từ ngày tháng năm sinh ghi trên giấy khai sinh của
công dân cho đến ngày giao quân năm 2019. Dự kiến thời gian giao quân năm 2019 sẽ
diễn ra vào khoảng đầu tháng 3/2019.
2. Tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự 2019
Theo Điều 31 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, ngoài đáp ứng điều kiện
về độ tuổi nêu trên, công dân được gọi nhập ngũ phải đáp ứng 04 điều kiện sau:
- Có lý lịch rõ ràng;
- Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước;
- Có đủ sức khỏe để phục vụ tại ngũ;
- Có trình độ văn hóa phù hợp.
Trong đó, tiêu chuẩn về sức khỏe và trình độ văn hóa được quy định tại
Thông tư 148/2018/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 28/11/2018) như sau:
Về tiêu chuẩn sức khỏe: Phải có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định
tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, riêng những công dân có sức khỏe
loại 3 bị cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị ở các mức độ, bị nghiện ma túy, nhiễm HIV,
AIDS cũng sẽ không được gọi nhập ngũ;
Về trình độ văn hóa: Chỉ gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn
hóa từ lớp 8 trở lên. Riêng những địa phương khó đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì
được tuyển chọn công dân trình độ lớp 7.
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3. Lịch khám nghĩa vụ quân sự năm 2019
Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành quy định, thời gian khám sức
khỏe để đi nghĩa vụ quân sự từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12. Năm 2019, thời gian
khám sức khỏe cũng sẽ bắt đầu từ ngày 01/11/2018 và kết thúc vào ngày
31/12/2018. Công dân sẽ nhận được lệnh gọi khám sức khỏe trước 15 ngày.
Sau khi có kết quả khám sức khỏe, công dân sẽ được gọi nhập ngũ một
lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì
sẽ được gọi lần thứ hai. Theo đó, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, lễ ra quân nhập ngũ sẽ
được
diễn
ra
trên
cả
nước.
4. Thời gian đi nghĩa vụ quân sự 2019 là bao lâu?
Bên cạnh quy định về độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự và tiêu chuẩn để được
đi nghĩa vụ quân sự như trên, thì thời gian đi nghĩa vụ quân sự bao lâu cũng là thông
tin được rất nhiều người quan tâm.
Thông tin này được nêu tại Điều 21 của Luật Nghĩa vụ quân sự mới nhất.
Theo đó, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.
Quy định này đã được áp dụng từ năm 2016 và tiếp tục được thực hiện trong năm 2019
tới đây.
Trong trường hợp cần bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu hoặc thực
hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn thì thời hạn nêu trên
có thể được kéo dài thêm tối đa 06 tháng.
Thời gian phục vụ tại ngũ được tính từ ngày giao, nhận quân đến ngày
được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành
hình phạt tù tại trại giam không được tính vào thời gian phục vụ tại ngũ.
5. Các trường hợp được miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự
Dù nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của mọi công dân, nhưng theo
Điều 5 của Luật Nghĩa vụ quân sự, có một số trường hợp công dân được miễn, hoãn
nghĩa vụ quân sự.
Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với các đối tượng:
- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ;
- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao
động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng nề do tai nạn, thiên
tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận;
- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ
61% đến 80%;
- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan,
chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;
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- Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn;
- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác,
làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn;
- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang học đại học, cao đẳng hệ chính quy.
Miễn nghĩa vụ quân sự đối với các đối tượng:
- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;
- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;
- Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao
động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao
động từ 81% trở lên;
- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;
- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến làm việc ở
vùng
đặc
biệt
khó
khăn
từ
24
tháng
trở
lên.
6. Đi nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi gì?
Đây là nội dung được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định
27/2016/NĐ-CP. Theo đó, công dân đi nghĩa vụ quân sự sẽ được hưởng một số quyền
lợi cơ bản như:
- Được nghỉ phép 10 ngày nếu phục vụ tại ngũ từ tháng 13 trở đi
Nếu phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 13 trở đi, hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được
nghỉ phép 10 ngày (không kể ngày đi và ngày về). Khi nghỉ phép, hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ
được thanh toán tiền tàu, xe và phụ cấp đi đường.
Ngoài ra, trong trường hợp đặc biệt như gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn
nặng nề, bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, vợ/chồng hoặc con từ trần… thì được nghỉ phép đặc
biệt tối đa 05 ngày.
- Được hưởng nhiều khoản trợ cấp khi xuất ngũ
Khi xuất ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ được trợ cấp một lần, mỗi năm phục vụ
trong quân ngũ được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở (Dự kiến năm 2019, lương cơ sở
tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng).
Nếu phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm
02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng…
Đồng thời, hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ còn được trợ cấp tạo việc làm
bằng 06 tháng lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ.
- Được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm
Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sau khi xuất ngũ được
tiếp nhận vào học tiếp tại các trường mà trước khi nhập ngũ đang học hoặc có giấy gọi;
Nếu có nhu cầu đào tạo nghề và đủ điều kiện thì được hỗ trợ đào tạo nghề; Được tiếp
nhận vào làm việc, bố trí việc làm tại nơi trước khi nhập ngũ…
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7. Trốn nghĩa vụ quân sự bị xử phạt như thế nào?
- Về xử phạt hành chính:
Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 02 - 04 triệu đồng với
hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn tránh nghĩa vụ
quân sự.
Với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám
sức khỏe mà không có lý do chính đáng bị phạt từ 800.000 dồng – 1,2 triệu đồng…
- Về truy cứu trách nhiệm hình sự:
Theo Điều 332 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, nếu đã
bị xử phạt hành chính về hành vi trốn nghĩa vụ quân sự hoặc đã bị kết án về tội này,
chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm
hoặc phạt tù từ 03 tháng - 02 năm.
Nếu có thêm các tình tiết tăng nặng như: Tự gây thương tích hoặc gây tổn
hại cho sức khỏe của mình; Lôi kéo người khác phạm tội… mức phạt tối đa là 05 năm
tù.
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Ngày Kỷ niệm
Tháng 11

7-11-1917

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga

09/11 Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
15/11/1923 Kỷ niệm ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao

18/11/1930

20/11
23/11/1940

23/11/1946
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Thống nhất Việt Nam

Ngày Nhà giáo Việt Nam
Khởi nghĩa Nam Kỳ
Ngày Thành lập Hội Chữ thập đỏ
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Gương Thanh niên
Doanh nhân trẻ Tạ Quang Chuyên khởi nghiệp thành công
có tấm lòng nhân ái
Xuất thân từ gia đình có truyền thống kinh doanh ở xã Liên Phương thành
phố Hưng Yên, anh Tạ Quang Chuyên - Tổng giám đốc công ty Cổ phần đầu tư xây
dựng Ngọc Lâm PLC, Giám đốc Siêu thị điện máy Chuyên Quyên, Ủy viên BCH Hội
doanh nhân trẻ tỉnh Hưng Yên bắt đầu khởi nghiệp từ mô hình kinh doanh bán hàng
nông nghiệp, rồi đến kinh doanh điện máy, kinh doanh xây dựng nhưng cái tên được
nhiều người biết nhắc đến là Siêu thị điện máy Chuyên Quyên luôn đồng hành với
công tác từ thiện vì cộng đồng. Anh luôn tâm niệm “Mình làm công tác từ thiện để biết
ơn các thế hệ đi trước đã đổ xương, máu bảo vệ Tổ quốc để mình có môi trường kinh
doanh thuận lợi như ngày hôm nay”.
Sinh năm 1979, Tạ Quang Chuyên sớm được kế thừa nghề kinh doanh của gia
đình. Năm 24 tuổi anh khởi nghiệp từ bán hàng vật tư nông nghiệp, kết hợp chế biến
long nhãn với số vốn ban đầu ít ỏi. Năm đầu tiên kinh doanh lân đạm, giống lúa, số
lượng năm đầu là 20 tấn/1vụ. Sau 3 năm kinh doanh và phát triển thị trường số lượng
tăng lên gấp 10 lần đạt 200 tấn/1vụ. Kinh doanh được 3 năm thì Chuyên đào tạo và
bàn giao cửa hàng nông nghiệp cho em trai và khởi nghiệp lần thứ hai sang lĩnh vực
kinh doanh điện tử, điện lạnh. Anh mở cửa hàng điện máy tại đường 39 xã Liên
Phương, thành phố Hưng Yên. Lúc bấy giờ mô hình này còn khá mới mẻ lại khó khăn
do vị trí xa trung tâm thành phố Hưng Yên. Anh Chuyên trăn trở suy nghĩ làm sao để
đem sản phẩm có chất lượng đến được người tiêu dùng với giá cả hợp lý. Với lòng yêu
nghề và nỗ lực không ngại khó khăn vất vả, Chuyên tìm hiểu kiến thức kinh doanh
hàng điện tử và chiến lược phát triển thị trường, kết hợp đầu tư mặt bằng, quảng cáo
lấy uy tín chất lượng phục vụ làm hàng đầu, tuyển dụng đội ngũ nhân viên có kỹ thuật,
có kỹ năng giao tiếp, biết chăm sóc khách hàng tốt. Uy tín cửa hàng ngày một tăng lên.
Khách hàng ở thành phố Hưng Yên, các huyện lân cận, rồi khách hàng từ Thái Bình,
Hà Nam… tìm đến cửa hàng của anh để tìm mua những sản phẩm với chất lượng tốt
với giá thành hợp lý. Doanh thu cửa hàng ngày một tăng lên, năm sau cao hơn năm
trước, giúp anh ngày càng mở rộng quy mô cửa hàng, số lượng sản phẩm để phục vụ
tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong và ngoài tỉnh. Đến nay, thương hiệu Siêu thị điện
máy Chuyên Quyên đã được biết đến như một địa chỉ tin cậy của người tiêu dùng.
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Với 16 năm kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ, Tạ Quang Chuyên đã trải nghiệm qua
nhiều khó khăn thử thách, với bao biến cố thăng trầm suy thoái kinh tế của thị trường
trong nước và quốc tế nhưng với sự nhạy bén, năng động, anh luôn nắm được cơ hội,
vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách. Trong những lúc thị trường ảm đạm, nhu cầu
mua sắm chững lại vào những năm 2014 – 2015, rồi phải tìm hiểu nền kinh tế Quốc tế
hội nhập không còn là cách kinh doanh truyền thống nữa mà phải hội nhập với nền
kinh tế thế giới phẳng hiện đại. Chính trong thời điểm đó, Chuyên đã nhận ra thách
thức và cũng là cơ hội để doanh nghiệp vượt lên phát triển giữ thị phần và phát triển
thị trường. Anh đã tranh thủ để học thêm những lớp học quản lý kinh tế, quan hệ đối
tác rộng rãi, đầu tư mở rộng mặt bằng, đầu tư đào tạo nhân sự chuyên nghiệp, quản lý
phần mềm hiện đại, chăm sóc khách hàng với phương châm tận tâm, chuyên nghiệp và
thường xuyên tổ chức khuyến mại tri ân khách hàng. Chính vì thế thương hiệu Siêu thị
điện máy Chuyên Quyên đã có chỗ đứng trên thị trường trong tỉnh Hưng Yên và các
tỉnh bạn như Thái Bình và Hà Nam. Sau khi Siêu thị điện máy Chuyên Quyên đi vào
nề nếp hoạt động ổn định, Chuyên đã phân quyền giao cho từng bộ phận quản lý, đổi
mới trong công tác quản lý. Không muốn dừng lại thành công ở lĩnh vực đó, nắm bắt
nhu cầu của Hưng Yên là một tỉnh đang phát triển, anh mạnh dạn thử sức mình ở lĩnh
vực xây dựng. Năm 2016, anh quyết định thành lập Công ty cổ phần đầu tư xây dựng
Ngọc Lâm PLC, hướng phát triển đầu tư thêm các dự án về xây dựng trung tâm thương
mại, đầu tư xây dựng chợ, làm hạ tầng xây dựng…
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Bên cạnh việc kinh doanh, Tạ Quang Chuyên tích cực tham gia công tác
xã hội, nhân đạo, từ thiện. Hiện anh là Ủy viên Ban Chấp hành Hội doanh nhân trẻ tỉnh
Hưng Yên. Anh luôn đồng hành với các hoạt động phong trào xã hội, các hoạt động vì
cộng đồng, đồng hành cùng tỉnh, thành phố, địa phương tổ chức thăm và tặng quà
người có công, gia đình chính sách, tặng 600 phần quà cho các cựu chiến binh nhân
ngày 30/4/2013. Phối hợp với Tỉnh đoàn thăm, tặng quà nhiều địa chỉ đỏ, tặng quà cho
các em thiếu nhi, học sinh nghèo vượt khó mỗi dịp trung thu, khai giảng năm học mới;
năm 2018 phối hợp Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh hưởng ứng chương trình
tháng 3 biên giới đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng của 2 cửa
khẩu hữu nghị và cửa khẩu Tân Thanh của tỉnh Lạng Sơn, đến thăm và tặng quà các
em mồ côi tại trung tâm hy vọng huyện Lục Bình tỉnh Lạng Sơn 4 tấn gạo và tivi màn
hình Led 50 inch; tặng quà 2 lần cho các em khuyết tật tại trường trung tâm dạy trẻ em
khuyết tật Tiên Lữ. Hàng năm, Siêu thi điện máy Chuyên Quyên của anh đều hỗ trợ
âm thanh ánh sáng tổ chức Chương trình Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân dịp
ngày 27/7; thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, tài trợ xe loa, quảng bá tuyên truyền
cho hội chữ thập đỏ thành phố nhiều chương trình hiến máu nhân đạo...
Với nhiều thành công trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hoạt động xã
hội, Tạ Quang Chuyên - Tổng giám đốc công ty CP đầu tư xây dựng Ngọc Lâm PLC,
Giám đốc Siêu thị điện máy Chuyên Quyên, Ủy viên BCH Hội doanh nhân trẻ tỉnh
Hưng Yên vinh dự 2 lần được vinh danh khen thưởng tại Phủ Chủ tịch Nước
CHXHCN Việt Nam; năm 2015 nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; năm 2008 anh được
Trung ương Đoàn tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; Chủ tịch Phòng
thương mại và công nghiệp Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong hoạt
động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại
địa phương cũng như xây dựng và phát triển Hiệp hội doanh nhân tỉnh Hưng Yên và
nhận nhiều Bằng khen Giấy khen của các cấp, các ngành
Với thông điệp: “xuất phát từ trong tâm và trách nhiệm với cộng đồng”, doanh
nhân trẻ Tạ Quang Chuyên luôn mở rộng, kết nối, giao lưu trao đổi kinh nghiệm phát
triển, tạo cơ hội sử dụng sản phẩm của chính cộng đồng doanh nghiệp trong thời kỳ
hội nhập và luôn kêu gọi các doanh nghiệp trong tỉnh cùng tham gia các phong trào xã
hội vì cộng đồng.
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Bài hát Thanh niên
HÀNH TRÌNH TUỔI HAI MƯƠI
Nhạc và lời : Nguyễn Văn Hiên
---

Hành trình tuổi hai mươi chúng ta vẫn còn nhớ
Một đoạn đường chông gai hiến dâng cho ngày nay
Hành trình tuổi hai mươi qua núi cao sông dài
Từ mọi miền quê hương về đây chung bài ca.
Băng qua Trường Sơn, cát trắng biển xanh
Băng qua Phước Long còn in dấu chân hùng anh
Về tây nguyên xanh lòng vui như mở hội
Tuổi hai mươi đẹp sao ước mơ xanh.
Hành trình tuổi hai mươi tiếng quê hương vọng mãi
Sài Gòn ngày ba mươi, Bắc Nam chung bài ca
Hành trình tuổi hai mươi theo bước chân anh hùng
Từ mọi miền quê xa xôi về đây chung bài ca.
Đi trong tình yêu, đất nước đẹp tươi
Đi trong tiếng ca, tuổi xuân góp tay dựng xây
Về Tây Nguyên xanh lòng vui như mở hội
Tuổi hai mươi đẹp sao ước mơ xanh.
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Định hướng
1. Triển khai trong các cấp bộ Đoàn tổ chức cho đoàn viên thanh
niên học tập lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lên nin, tư tưởng Hồ Chí
Minh; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng
hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo Công văn số 233-CV/TĐTN-TG
ngày 01/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “V/v hưởng ứng Ngày
pháp luật năm 2018”
3. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục quán triệt, tuyên truyền cho đoàn viên
thanh niên học tập, tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp gắn với việc
cụ thể hóa thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phù hợp với các chức
năng, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị.
4. Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động có ý nghĩa:
Cách mạng Tháng mười Nga (07/11/1917-07/11/1918); Ngày Nhà giáo
Việt Nam 20-11; Ngày Thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11)…
5. Củng cố hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên,
cộng tác viên dư luận xã hội của Đoàn ở các cấp nhằm làm tốt công tác
định hướng, nắm bắt dư luận xã hội trong thanh thiếu niên và nhân dân để
tự xây dựng cho mình ý thức đúng đắn, nhạy bén với những vấn đề chính
trị - xã hội, tích cực đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu sai
trái, nhất là đấu tranh trên không gian mạng.
6. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, ĐVTN tiếp tục duy trì cuộc vận động
“Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang cá
nhân, Fanpage của các cấp bộ Đoàn - Hội trên mạng xã hội.
7. Đoàn các cấp triển khai tới đoàn viên thanh niên thực hiện cuộc
vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”
theo sự chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh đoàn (Kế hoạch số 91KH/TĐTN-TG ngày 02/10/2018).
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