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Nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng của
cán bộ, đảng viên và nhân dân
Không gian xã hội trên Internet (không gian mạng) mang lại nhiều giá trị tích cực cho sự phát triển
của xã hội và cá nhân. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích to lớn, các đe dọa từ không gian mạng đã
trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia. Nếu không được bảo vệ, không gian mạng
có thể tạo ra những nguy cơ lớn về an ninh, chủ quyền quốc gia, cũng như các mối nguy hại khác.
Vì vậy, nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân là
rất quan trọng và cấp thiết.
Lợi ích và các mối đe dọa an ninh trên không gian mạng
Cùng với sự phát triển không ngừng của các dịch vụ Internet, đặc biệt là sự xuất hiện và phát triển
nhanh chóng của các kết nối không dây 3G, 4G, 5G, mạng xã hội, các thiết bị di động thông minh
và dịch vụ điện toán đám mây, con người tương tác đa chiều hơn, phản ánh sinh động, tức thời
hơn với mọi mặt đời sống và các mối quan hệ xã hội . Chính điều này đã biến Internet trở thành
không gian xã hội mới, nơi con người có thể thực hiện các hành vi mang bản chất xã hội của mình,
như giao tiếp, sáng tạo, lao động, sản xuất, tiêu dùng, học tập và vui chơi giải trí, không bị giới
hạn bởi không gian và thời gian. Không gian xã hội đó được gọi là “không gian mạng” hay “không
gian ảo”.
Không gian mạng rất rộng lớn, gồm cả các trình duyệt web (Google, Chrome, Mozilla Firefox ,
Opera, Safari...); các trang web tin tức (VnExpress, Yahoo! Tin tức, Zing news, VTC New...); các
mạng xã hội (Facebook, Twitter, YuMe, Instagram, Zing me, Youtube, Skype, WeChat, Google Plus,
Go.vn...); các tìm kiếm, tra cứu (Google map, Bing, Google Docs...); các tiện ích (chuyển tiền, việc
làm, email, thiệp điện tử...); các trang mạng mua bán, kinh doanh, học tập, âm nhạc, giải trí...
Trên không gian mạng, các cá nhân có thể tương tác, trải nghiệm, trao đổi ý kiến, trò chuyện
nhóm, chia sẻ thông tin, tổ chức diễn đàn, cung cấp hỗ trợ xã hội, tìm kiếm việc làm, kinh doanh,
sáng tạo phương tiện truyền thông nghệ thuật, chơi trò chơi,... Không gian mạng thật sự trở thành
không gian sinh tồn mở rộng, không gian kiến tạo và gia tăng sức mạnh quốc gia với nguồn tài
nguyên số vô tận. Hoạt động trên không gian mạng tác động tới tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính
trị, xã hội và đặc biệt là con người.
Cùng với những lợi ích to lớn, các đe dọa từ không gian mạng đã trở thành mối quan tâm hàng
đầu của nhiều quốc gia.
Đó là những thách thức về tình báo mạng, gián điệp mạng, khủng bố mạng, nguy cơ về một cuộc
chiến tranh mạng và hàng loạt nguy cơ khác. Nếu không gian mạng quốc gia không được bảo vệ,
các bí mật nhà nước sẽ bị lộ, lọt; các hạ tầng quan trọng của quốc gia như hệ thống thông tin
hàng không, điện lưới quốc gia, giao thông đường bộ, các cơ sở công nghiệp trọng yếu sẽ bị phá
hủy; hệ thống tài chính, ngân hàng và nhiều lĩnh vực khác bị đình trệ hoặc rối loạn hoạt động.
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Không gian mạng có thể thành môi trường để các tổ chức khủng bố quốc tế tuyên truyền,
tuyển lựa, huấn luyện và chỉ đạo hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội. Một
cuộc chạy đua vũ trang trên không gian mạng và chiến tranh mạng đang trở thành hình thái
chiến tranh mới, nguy cơ về một cuộc chiến tranh không khói súng, không chiến tuyến, không
biên giới lãnh thổ giữa các quốc gia đang hiện hữu. Những điều này tạo ra vô số mối nguy lớn
về an ninh và chủ quyền quốc gia.
Không những thế, không gian mạng còn có thể gây nguy hại cho cơ quan, tổ chức, trường
học, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, gia đình và cá nhân. Khi công tác bảo mật hệ thống
mạng không được coi trọng đúng mức, không gian mạng sẽ bị phát tán mã độc, bị tấn công,
gây thiệt hại về tài sản, tinh thần, sức khỏe, thậm chí cả tính mạng con người (bắt cóc, tống
tiền, sát hại,...). Ngay cả những trò chơi, nếu không được kiểm soát cũng gây nguy hiểm đến
tính mạng con người, chẳng hạn như trò chơi “Thử thách Momo” trong thời gian gần đây.
Một số giải pháp nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng
Với khả năng kết nối vô hạn của mạng thông tin toàn cầu, đặc biệt với các thiết bị Internet
vạn vật (IoT) sẽ tiếp tục đặt ra các thách thức hết sức to lớn đối với công tác bảo đảm an
ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia, phòng, chống khủng bố và tội phạm mạng. Để chủ
động ứng phó các thách thức này, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh
thông tin, an ninh mạng, cần làm tốt một số mặt công tác sau:

Một là, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về bảo
vệ chủ quyền quốc gia, các lợi ích và sự nguy hại đến từ không gian mạng.
Ngày nay, quan niệm về lãnh thổ, chủ quyền, biên giới của một quốc gia không chỉ là đất liền,
hải đảo, vùng biển và vùng trời, mà cả lãnh thổ không gian mạng, chủ quyền không gian
mạng. Theo đó, lãnh thổ không gian mạng là một bộ phận hợp thành lãnh thổ quốc gia, nơi
xác định biên giới mạng và thực thi chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.
Bảo vệ chủ quyền quốc gia còn là bảo vệ không gian mạng của quốc gia, bao gồm, bảo vệ
các hệ thống thông tin; các chủ thể hoạt động trên không gian mạng; hệ thống dữ liệu, tài
nguyên mạng; các quy tắc xử lý và truyền số liệu.
Đảm bảo quyền bình đẳng trong tham dự quản lý mạng Internet quốc tế; độc lập trong vận
hành hạ tầng cơ sở thông tin thuộc lãnh thổ quốc gia; bảo vệ không gian mạng quốc gia
không bị xâm phạm và quyền quản trị truyền tải cũng như xử lý số liệu của quốc gia.
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Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cần nhận thức rõ các nguy cơ đến từ không gian
mạng như: tấn công mạng, gián điệp mạng, khủng bố mạng, tội phạm mạng, đặc biệt là nguy
cơ chiến tranh mạng đang là thách thức gay gắt về an ninh, và bảo đảm an ninh mạng đang
trở thành trọng tâm ưu tiên của quốc gia. Vì vậy, cần quán triệt các quan điểm của Đảng về
phát triển khoa học công nghệ và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các định
hướng hành động của Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên không gian
mạng và nhận thức rõ rằng, đe dọa trên không gian mạng là một trong những mối đe dọa
thực tế và nguy hiểm nhất đối với an ninh quốc gia hiện nay.

Hai là, giáo dục các quy định của pháp luật về quản lý không gian mạng.
Phổ biến các điều khoản của Bộ luật Hình sự 2015 (Mục 2, Điều 285-294) liên quan đến lĩnh
vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của
Chính phủ và Thông tư số 09/2014/BTTTT ngày 19-8-2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã
hội, những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng mạng xã hội.
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật An ninh mạng năm 2018. Luật An ninh mạng được xây
dựng nhằm bảo vệ người dùng hợp pháp trên không gian mạng; phòng ngừa, đấu tranh, làm
thất bại hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, chống Nhà nước,
tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, kích động biểu tình, phá rối an ninh trên
mạng của các thế lực phản động. Phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, khắc phục hậu quả của
các đợt tấn công mạng, khủng bố mạng và phòng, chống nguy cơ chiến tranh mạng.
Tuyên truyền sâu rộng về những hành vi bị cấm trong Luật An ninh mạng, nhất là các hành vi
sử dụng không gian mạng để tuyên truyền chống Nhà nước; tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi
giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước; xuyên tạc lịch
sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn
giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; thông tin sai sự thật; hoạt động mại dâm,
tệ nạn xã hội; phá hoại thuần phong, mỹ tục; xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm
tội; thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; lợi dụng hoặc
lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia,
trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi.
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Các hình thức giáo dục cần được vận dụng đa dạng, phong phú và linh hoạt như: phối hợp
giữa cơ quan chức năng với các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tổ
chức nói chuyện chuyên đề, phổ biến pháp luật; tuyên tuyền Luật An ninh mạng; các cuộc thi
tìm hiểu về an toàn thông tin; góp ý xây dựng chương trình giáo dục an toàn thông tin mạng
của các cơ sở giáo dục hoặc tham gia biên soạn các tài liệu liên quan đến an toàn thông tin
mạng.

Ba là, bồi dưỡng kỹ năng nhận diện các âm mưu, thủ đoạn tấn công mạng và các hình thái
phát sinh trên không gian mạng.

Hoạt động tấn công không gian mạng rất đa dạng và tinh vi như: làm mất kết nối Internet,
đánh sập các website của chính phủ, cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp; giả mạo các
website nhằm lừa đảo; cài gắm vào máy tính cá nhân hoặc lấy tài khoản và mật khẩu; đánh
cắp dữ liệu cá nhân (hình ảnh, file, video); tấn công bằng mã độc (theo tệp đính kèm trong
email hoặc ẩn trong quảng cáo Skype); tấn công ẩn danh bằng những phần mềm độc hại
(phần mềm diệt virus, các trình duyệt); tấn công qua usb, đĩa CD, địa chỉ IP, server…

Ở mức độ cao hơn, các thế lực thù địch có thể thông qua block cá nhân lôi kéo, kích động các
phần tử bất mãn, tập hợp lực lượng, thành lập các tổ chức chống đối như Việt Tân, Chính phủ
quốc gia Việt Nam lâm thời, Thanh Niên Dân Chủ,… núp dưới vỏ bọc các tổ chức “xã hội dân
sự”, “diễn đàn dân chủ” để xuyên tạc cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nền tảng tư tưởng
của Đảng.
Các thế lực thù địch còn lợi dụng báo điện tử, các website, dịch vụ thư điện tử, mạng xã hội
facebook, Zalo, Twitter, diễn đàn,... để phát tán các tài liệu, kêu gọi tuần hành, biểu tình, gây
mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống phá chính quyền, chia rẽ mối
đoàn kết giữa Đảng và Nhân dân hoặc sử dụng “khoảng trống thông tin” để tấn công vào sự
hiếu kỳ của công chúng; làm mới thông tin cũ, bịa đặt thông tin mới để chống phá. Các trang
mạng có nhiều nội dung thông tin xấu, độc như Dân Làm Báo, Quan Làm Báo; Boxit, Dân
Luận, Chân Dung Quyền Lực…

Bốn là, nâng cao ý thức phòng tránh, tự vệ và sử biện pháp kỹ thuật để khắc phục hậu quả
trong trường hợp bị tấn công trên không gian mạng.
Nêu cao ý thức chính trị, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ không gian
mạng quốc gia.
Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh mạng; kịp thời cung cấp thông tin liên
quan đến an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng và các hành vi xâm phạm khác, thực
hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; giúp đỡ, tạo điều
kiện cho người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh mạng.
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Mỗi người cần nghiên cứu và sử dụng tốt các biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin
như bảo vệ tài khoản cá nhân bằng xác thực mật khẩu 2 lớp; tạo thói quen quét virus trước
khi mở file; thực hiện sao lưu dự phòng trên ổ cứng ngoài, mạng nội bộ hoặc trên các dịch vụ
lưu trữ đám mây (Google Drive, OneDrive); kiểm tra lộ lọt thông tin tài khoản cá nhân qua
Trung tâm xử lý tấn công mạng Việt Nam.
Người dùng không nên vào những trang web lạ (hoặc trang web đen), những email chưa rõ
danh tính và đường dẫn đáng nghi ngờ; cập nhật bản trình duyệt, hệ điều hành và các
chương trình sử dụng; dùng những phần mềm diệt virus uy tín và được cập nhật thường
xuyên, không tắt chương trình diệt virus trong mọi thời điểm. Khi phát hiện bị tấn công trên
không gian mạng, nhanh chóng ngắt kết nối mạng; sử dụng các công cụ giải mã độc; báo cho
người có trách nhiệm qua đường dây nóng.

Năm là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách an ninh mạng, lãnh đạo,
quản lý các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường trong giáo dục nâng cao
ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng.
Các cơ quan chuyên trách an ninh mạng (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử
dụng công nghệ cao, Bộ Công an; Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng;
lực lượng bảo vệ an ninh mạng tại bộ, ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan, tổ chức quản lý
trực tiếp hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia) cung cấp đầy đủ thông tin về xu
hướng phát triển, các nguy cơ từ không gian mạng; các biện pháp phòng, chống tấn công
trên không gian mạng.
Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng tăng cường cảnh báo khả năng
mất an ninh mạng do đơn vị mình cung cấp và hướng dẫn biện pháp phòng ngừa; xây dựng
các phương án xử lý với sự cố an ninh mạng; phối hợp, tạo điều kiện cho lực lượng chuyên
trách trong hoạt động bảo vệ an ninh mạng. Các cơ sở giáo dục sớm đưa nội dung giáo dục
bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia vào chương trình dạy học phù hợp với ngành
học, cấp học.
Lãnh đạo, quản lý các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường cần nắm vững
mọi hoạt động và tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng, có nội dung giáo dục,
định hướng, điều chỉnh nhận thức đúng đắn, kịp thời; có trách nhiệm trong quản lý thông tin
có liên quan tới cán bộ, đảng viên và quần chúng, có kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trên
không gian mạng./.

Nguồn: www.tuyengiao.vn
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THEO DÒNG LỊCH SỬ

Trong tháng 6/2019, có các ngày lễ, kỷ niệm như sau:
Tùy tình hình, điều kiện thực tế, các tổ chức cơ sở Đoàn triển khai các hình thức tổ chức kỷ
niệm và tuyên truyền cho ĐVTN tại địa phương, đơn vị.

1
2
3

4

Kỷ niệm 69 năm Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6/1950–
01/6/2019)

Kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu
gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(21/6/19254 - 21/6/2019)

Kỷ niệm 18 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001
- 28/6/2019)

3
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TIN TỨC, SỰ KIỆN:
THÔNG TIN PHÁP LUẬT
Trong Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 6/2019, trân trọng giới thiệu đến các bạn ĐVTN, các tổ chức cơ sở Đoàn
những quy định, chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6 năm 2019 (Nguồn: https://vnexpress.net/)
Giảm số lượng của cán bộ, công chức cấp xã
Từ ngày 25/6/2019, Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về cán bộ, công
chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố sẽ chính
thức có hiệu lực.
Theo Nghị định mới này, số lượng cán bộ, công chức cấp xã được giảm xuống chỉ còn:
- Loại 1: Tối đa 23 người (trước đây là 25 người)
- Loại 2: Tối đa 21 người (trước đây là 23 người)
- Loại 3: Tối đa 19 người (trước đây là 21 người).
Đối với xã, thị trấn bố trí Trưởng công an xã là công an chính quy thì số lượng cán bộ, công
chức nêu trên giảm 01 người.
Số lượng cán bộ, công chức cấp xã bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều
động, biệt phái về cấp xã…
Say rượu có thể không được lên máy bay
Tại Thông tư 13/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 1/6/2019, Bộ Giao thông Vận tải
cho phép các hãng hàng không có thể từ chối chở hành khách mất khả năng làm chủ
hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích khác.
Với các trường hợp hành khách bị bệnh tâm thần, việc chấp nhận chở hay không do đại
diện hãng hàng không đánh giá và quyết định.
Nếu chấp nhận chở hành khách bị bệnh tâm thần, phải đáp ứng các yêu cầu như có bác
sĩ hoặc thân nhân đi kèm có khả năng kiềm chế được hành vi bất thường của khách…
Cũng theo Thông tư này, hành khách được mang tối đa 01 lít chất lỏng lên các chuyến
bay quốc tế; dung tích mỗi bình chứa 100ml và phải được đóng kín hoàn toàn.

Bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT về thời gian tập sự của giáo viên
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư
31/2018/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên,
giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.
Thay vào đó, thời gian tập sự trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại
khoản 11 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.
Cụ thể:
- 12 tháng với chức danh yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học
- 09 tháng với chức danh có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng
- 06 tháng với chức danh yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp
Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 29/6/2019.
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TIN TỨC, SỰ KIỆN:
THÔNG TIN PHÁP LUẬT
Trong Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 6/2019, trân trọng giới thiệu đến các bạn ĐVTN, các tổ chức cơ sở Đoàn
những quy định, chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6 năm 2019 (Nguồn: https://vnexpress.net/)

Săn bắn, giết động vật rừng trái phép bị phạt đến 400 triệu đồng
Nghị định 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính
lĩnh vực lâm nghiệp sẽ được áp dụng từ ngày 10/6/2019.
Nghị định nêu rõ, hành vi săn bắn, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định bị
phạt tiền từ 05 - 400 triệu đồng; ngoài ra còn bị áp dụng một số hình thức xử
phạt bổ sung.
Hành vi đốt lửa, sử dụng lửa để săn bắt động vật rừng, lấy mật ong, lấy phế liệu
chiến tranh có thể bị phạt từ 1,5 - 03 triệu đồng.
Các hành vi chặt, đốt, phát cây rừng, đào, bới, san ủi, nổ mìn; đắp đập, ngăn
dòng chảy tự nhiên, xả chất độc… gây thiệt hại đến rừng với bất kỳ mục đích gì
mà không được phép sẽ bị xử phạt đến 200 triệu đồng.
Theo Nghị định này, mức phạt tiền cao nhất đối với cá nhân có các hành vi vi
phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp là 500 triệu đồng và với tổ chức có cùng hành vi
vi phạm là 01 tỷ đồng.
Thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền thực hiện 24/24
Ngày 1/6/2019 cũng là ngày có hiệu lực của Quyết định 15/2019/QĐ-TTg về thực
hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.
Quyết định này nêu rõ, thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền
được thực hiện 24/24 giờ hàng ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.
Người làm thủ tục khai báo hồ sơ biên phòng điện tử và nhận xác nhận hoàn
thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền bằng tài
khoản đã được cấp tại bất kỳ nơi nào có thể truy cập Internet.
Biên phòng của khẩu biên giới đất liền thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại
Nhà kiểm soát liên hợp cửa khẩu cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.
Quyết định này do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Lương nhân viên thí nghiệm trong trường trung học từ 3,1 triệu/tháng
Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xếp lương nhân
viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công
lập sẽ có hiệu lực từ ngày 17/6/2019.
Theo Thông tư này, viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nhân viên thiết bị,
thí nghiệm được áp dụng bảng lương viên chức loại A0 ban hành kèm theo Nghị
định 204/2004/NĐ-CP.
Cụ thể, đối tượng viên chức này được xếp lương từ bậc 1 (hệ số 2,1) đến bậc 10
(hệ số 4,89). Nếu tính theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng từ ngày
1/7/2019 thì mức lương dao động từ 3.129.000 đồng/tháng - 7.286.100
đồng/tháng.
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Trong tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 6/2019, trân trọng gửi đến các tổ chức cơ sở Đoàn và
các bạn ĐVTN Tài liệu Inforgraphic tuyên truyền về cách nhận biết và phòng chống bệnh Dịch
tả lợn Châu Phi đang lây lan trên diện rộng.
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Nghị lực của Bĩch

Em Bĩch chăm sóc vườn cà phê phụ giúp gia đình lúc rảnh rỗi
Nhiều năm liền là học sinh giỏi, đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh
môn Lịch sử, em Bĩch (lớp 12C2, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Đak Đoa, Gia
Lai) đang nỗ lực từng ngày vượt qua khó khăn của gia đình có 9 người con, bố mẹ già yếu
để theo đuổi tri thức.
Là học sinh duy nhất được giới thiệu để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa vào danh sách biểu
dương những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bĩch khiến không ít người tò mò. Gặp em tại nhà ở làng
Tuơh Klah (xã Glar, huyện Đak Đoa), tôi ấn tượng bởi sự nhanh nhẹn, tháo vát của em. Buổi
trò chuyện diễn ra trong vườn cà phê, bởi Bĩch đang tranh thủ thời gian chăm sóc, cắt tỉa
cành để cà phê mùa tới đạt năng suất cao.
Bĩch cho biết: Khi 4 anh, chị lập gia đình và ra ở riêng; 2 anh lớn bị bệnh nặng, mất khả
năng lao động; bố mẹ già yếu và 2 em trai còn nhỏ; em trở thành lao động chính trong gia
đình. Thế nhưng, điều đó không ảnh hưởng đến việc học của em. “Đợt nghỉ lễ 30-4 vừa rồi,
em dắt 2 đứa em đi vun gốc, làm cỏ hơn 100 gốc cà phê nên bây giờ có thêm chút thời gian
để ôn thi THPT Quốc gia”-Bĩch nói như khoe.
Sự ham học của Bĩch có lẽ xuất phát từ sự quan tâm của các thầy-cô giáo ở Trường THCS
Anh Hùng Núp (xã Glar) khi giúp em hiểu về sự cần thiết của tri thức, đặc biệt là môn Lịch
sử. Năm học lớp 8, Bĩch gây bất ngờ khi đạt giải nhất môn Lịch sử tại kỳ thi học sinh giỏi cấp
huyện. Từ thành tích này, em có thêm động lực học tập và vượt qua hoàn cảnh khó khăn gia
đình để học tiếp THPT. Trong thời gian theo học tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai,
Bĩch luôn được nhà trường và thầy cô dìu dắt, giúp đỡ tiến bộ. Em thường xuyên được nhận
học bổng nhờ thành tích học tập tốt và được miễn giảm nhiều khoản đóng góp khác.
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Không phụ sự kỳ vọng của thầy cô, đầu năm lớp 12, Bĩch có tên trong đội tuyển học sinh
giỏi của trường. Theo sau các bạn trong quá trình bồi dưỡng, nhưng em đã trở thành một
trong 2 học sinh của đội tuyển Lịch sử giành về 2 giải khuyến khích cho ngôi trường vùng
khó. Nói về thành tích này, Bĩch khiêm tốn: “Trong quá trình học tập, em luôn cố gắng hết
mình. Lịch sử là môn học em yêu thích nên say mê, tìm hiểu thông qua tài liệu, sách
truyện, hình thành cho mình phương pháp ghi nhớ ngày tháng, sự kiện, ý nghĩa. Lúc biết
đạt giải, em cũng có phần bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn là được cô giáo dạy Lịch sử mua
tặng một chiếc điện thoại nhỏ để giữ liên lạc với thầy-cô. Món quà khiến em rất xúc động”.
Không chỉ có thành tích học tập tốt, Bĩch còn rất năng nổ, nhiệt tình tham gia các phong
trào của trường, lớp. Nói về cô học trò đáng yêu, thầy Hồ Thanh Lộc-Giáo viên chủ nhiệm
lớp 12C2-vui vẻ: “Bĩch là học sinh người dân tộc thiểu số hiếm có. Em ngoan hiền, lễ phép,
học văn hóa tốt và hoạt động phong trào không thua kém ai, dù hoàn cảnh gia đình rất khó
khăn. Em không nề hà giúp đỡ bạn bè, là “Đôi bạn cùng tiến” của nhiều học sinh người
Bahnar khác trong lớp”.
Việc trở thành lao động chính trong gia đình khi còn ngồi trên ghế nhà trường vô hình trung
đã khiến Bĩch trở thành cô gái chững chạc trước tuổi và sống có trách nhiệm. Em đã sớm
nhận ra vài trăm gốc cà phê và 2 mảnh ruộng lúa nước không thể nuôi sống gia đình mình
mãi khi các em ngày một khôn lớn, cần được học hành. Bĩch cho hay, em đã chuẩn bị sẵn
hồ sơ nộp vào ngành May mặc của Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai sau khi tốt nghiệp THPT,
vì em nhìn thấy rõ mục tiêu của mình. “Với điều kiện gia đình hiện nay, em thấy đi học
nghề là hợp lý nhất, vừa tiết kiệm thời gian lại không quá xa nhà. Ăn mặc là nhu cầu bắt
buộc của tất cả mọi người nên em nghĩ việc chọn nghề của em sát với thực tế”-Bĩch bày tỏ.
Góp chuyện với chúng tôi, ông An-Trưởng thôn Tuơh Klah-nói: “Bĩch nó nói được làm được
đó. Nó là đứa con gái trẻ siêng nhất cái làng này. Bố mẹ, các anh đau ốm nên việc gì cũng
đến tay, nhưng nó vẫn học giỏi lắm”. Còn tôi, tôi cũng có một niềm tin rằng, Bĩch sẽ làm
được, sẽ thành công như lời ông An nói khi nhìn tác phong nhanh nhẹn, tự tin cùng gương
mặt sáng, nụ cười tươi lúc em chào tạm biệt tôi nơi cổng làng.

Nguồn: Báo Gia Lai
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Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai học tập,
quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên.

1

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, trong đó tăng cường triển
khai kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị 42 CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý
tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

2

3

4

5

6

7

Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động, công trình, phần việc hưởng ứng đợt hoạt động
“Tuổi trẻ Gia Lai nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ
tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), kết hợp tổ chức đợt sinh hoạt Chính trị với chủ đề “Nhớ lời
Di chúc theo chân Bác”.
Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TĐTN-TCKT, ngày
25/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về Thực hiện “Ngày cơ sở” với phương châm
“ 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”
- Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt
Nam toàn tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024.
- Tuyên truyền Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị “V/v sắp xếp các
đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”. Khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, khách
quan, xuất phát từ yêu cầu cấp bách của cuộc sống, đồng thời nắm bắt, theo dõi các vấn đề
dư luận, diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân nhất là các địa phương,
đơn vị hành chính trong diện sắp xếp.

Lồng ghép lựa chọn những nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với chi đoàn để kỷ
niệm các ngày lễ lớn trong tháng: 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; tuyên truyền
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; … Tiếp tục vận động, tuyên truyền cán bộ,
ĐVTN tham gia Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc tình nguyện” năm 2019; Cuộc thi Ý tưởng
sáng tạo lần thứ III, năm 2019; Cuộc thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ
Chí Minh “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác” do Tỉnh đoàn phát động; Cuộc thi tìm hiểu 50
năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy phát động.
Đối với đội ngũ Bí thư Chi đoàn và ĐVTN cần tập trung thực hiện một số nội dung, cụ thể
như sau:
-Tiếp tục triển khai KH số 22-KH/TĐTN- BTG, ngày 05/2/2018 của BTV Tỉnh đoàn về “Giới
thiệu, tuyên dương và nhân rộng chuyện người tốt, việc tốt của TTN tỉnh Gia Lai”.
- Tuyên truyền, giới thiệu các cơ hội việc làm trong và ngoài tỉnh cho ĐVTN tại địa phương,
đơn vị (Tiến hành rà soát nhu cầu việc làm trong thanh niên theo Công văn số 936CV/TĐTN-CNĐ, ngày 29/01/2019 của BTV Tỉnh đoàn).
- Tiếp tục đăng tải các ý tưởng, sáng kiến sáng tạo lên Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng
sáng tạo www.ytuongsangtao.net.
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