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I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 

1. Những mẩu chuyện về Bác 

ĂN NO RỒI HÃY ĐẾN LÀM VIỆC 

Anh em, bạn bè, họ hàng lâu ngày gặp nhau, cùng uống một chén rượu, ăn 

với nhau một bữa cơm cũng là đi việc thường tình. Cái chính là ở tấm lòng trung 

thực, tình nghĩa, kính trọng, yêu thương nhau chứ không nên "khách một khứa mười" 

tranh thủ chi tiêu "tiền chùa" xả láng. Khách không nên vì cương vị "gợi ý" khéo để 

chủ nhà "nghênh tiếp". 

Anh em ở gần Bác cho biết, dù trong kháng chiến ở Việt Bắc, hay khi đã về 

Hà Nội, kể cả trong những năm chống Mỹ, cứu nước, hễ đi công tác xa, gần, là nhất 

định Bác "bắt" mang cơm đi theo. Khi cơm nắm, độn cả ngô, mì. Khi là bánh mì với 

thức ăn nguội. Chỉ có canh là cho vào phích để đến bữa, Bác dùng cho nóng. 

Nhớ lần về thăm tỉnh Thái Bình, Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân cố nài Bác ở lại 

ăn cơm. Bác nói: "Đi thăm tỉnh lụt còn ăn uống nỗi gì". Nói xong, Bác lại thương cán 

bộ vì đã có cơm sẵn. Bác gọi đồng chí cảnh vệ đưa cơm nắm thức ăn mặn của Bác 

đến và bảo: 

- Mời đồng chí bí thư và chủ tịch đến ăn cơm với Bác. Còn chú và bác sĩ sang 

mâm kia ăn cơm với cán bộ tỉnh. 

Thường là đi công tác, đến bữa, Bác cho dừng xe chọn nơi vắng, mát, sạch, 

Bác, cháu mang cơm ra ăn. Làm việc xong, Bác chọn giờ ra về để kịp ăn cơm "ở 

nhà". Nếu không, lại có cơm nấu bữa thứ hai mang theo. Chỉ khi nào ở đâu, công tác 

lâu Bác mới chịu "ăn" cơm ở địa phương. Bao giờ Bác cũng dặn "chủ nhà": 

- Đoàn Bác đi có từng này người. Nếu được, chỉ ăn từng này, từng này... 

Dù không nghe lời Bác, chủ nhà dọn "cỗ" ra, Bác cũng có cách riêng của Bác. 

Bác nói với anh em: Bác cháu ta chỉ ăn hết món này, món này thôi. Còn món này để 

nguyên. 

Nhà chủ thiết tha mời Bác dùng thử món "cây nhà lá vườn", Bác cũng chỉ gắp 

vào bát anh em và bát mình mỗi người một miếng rồi lại xếp ngay ngắn đĩa thức ăn 

ấy, kiên quyết để ra ngoài mâm, người ngoài nhìn vào thấy đĩa thức ăn vẫn như 

nguyên vẹn. Bác nói với cán bộ: 

- Người ta dọn ra một bữa sang. Bác cháu mình có khi cũng chẳng ăn đâu 

hoặc ăn chẳng hết. Nhưng đi rồi để lại cái tiếng: đấy, Bác Hồ đến thăm cũng làm 

cơm thế này, thế nọ, cũng điều động người này, người nọ từ giao tế sang, mất thời 

gian. Thế là, tự mình, Bác lại bao che cho cái chuyện xôi, thịt... Cứ ăn no rồi đến làm 

việc. 

Nguồn: Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của  Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gi 

2. Lời Bác dạy 

“... Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa. Con 

người xã hội chủ nghĩa là phải đi đến hoàn toàn không có chủ nghĩa cá nhân. Trong đầu 
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óc mọi người đều có sự đấu tranh giữa cái thiện" và cái "ác", hoặc nói theo cách mới là 

sự đấu tranh giữa tư tưởng cộng sản và tư tưởng cá nhân.” 

Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa với cỏ dại. Lúa phải chăm 

bón rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lu bù. Tư 

tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng 

như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ. 

 Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 9, trang 448. 

“.. Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có 

ngón ngắn ngón dài. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu 

người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ 

tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng, đã là con Lạc, cháu Hồng 

thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta 

phải lấy tình thân ái mà cảm hoá họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết 

thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang.” 

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 4, trang 246. 

“… ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái 

xung phong, không ngại khó khăn có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo 

đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã 

hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. 

      Trích: Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh 

“… Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết 

phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 

mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” 

      Trích: Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh 
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II. TRUYỀN THỐNG 

1. Theo dòng lịch sử 
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2. Ngày truyền thống  

QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM (2/9/1945 – 2/9/2021) 

Cách mạng tháng tám thành công, Trung Ương Đảng phái đồng chí Lê Đức 

Thọ lên chiến khu đón chủ tịch Hồ Chí Minh về Hà Nội và nghỉ tại thôn Phú Gia, xã 

Phú Thượng, Từ Liêm. Sau đó Người về ở nhà số 48 Hàng Ngang, Hà Nội. 

Tại cuộc họp của chính phủ lâm thời, theo đề nghị của Người một chính phủ 

thống nhất toàn quốc thể hiện ở chính sách đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, 

các đảng phái yêu nước và những nhân sĩ tiến bộ được thành lập. 

Buổi trưa ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình – Hà Nội, trong cuộc 

mitting của trên 50 vạn nhân dân Hà Nội và vùng lân cận chào mừng chính phủ, chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên 

bố với nhân dân Việt Nam và thế giới rằng: nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ra 

đời. Bản tuyên ngôn độc lập khẳng định: 

“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có 

quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do… Một dân tộc đã gan góc chống ách 

nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh 

chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc 

lập! …. Nước Việt Nam có quyền đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của 

cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.” 

Tuyên ngôn độc lập do chủ tịch Hồ Chí Minh viết là sự phát triển của bản yêu 

cầu mà Người gửi cho hội nghị hòa bình ở Vec-xây năm 1919, là sự phát triển của 

chương trình Việt Minh mà người soạn thảo năm 1941. Nó là kết tinh những quyền 

lợi cơ bản và những nguyện vọng tha thiết nhất của dân tộc Việt Nam và nói lên tâm 

hồn trong sáng, khí phách hào hùng của nhân dân ta. 

“Bản tuyên ngôn độc lập là kết quả của bao nhiêu máu đã đổ và bao nhiêu 

tính mạng đã hy sinh của những người con anh dũng của Việt Nam trong nhà tù, 

trong trại tập trung, trên những hải đảo xa xôi, trên những máy chém, trên chiến 

trường. Bản tuyên ngôn độc lập là kết quả của bao nhiêu hy vọng gắng sức và tin 

tưởng của hơn 20 triệu nhân dân Việt Nam” (Trần Dân Tiên - những mẩu chuyện về 

đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh). 

Ngày độc lập 2/9/1945 là ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam, chấm dứt chế 

độ thực dân phong kiến ở nước ta, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 

nhân dân ta làm chủ vận mệnh của mình để thực hiện độc lập, tự do và hạnh phúc. 

Từ đó, ngày 2/9 trở thành ngày quốc khánh của nước Việt Nam dân chủ cộng 

hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 

Nguồn: Lịch sử Việt Nam 
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9/1930- DIỄN RA PHONG TRÀO XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH- ĐỈNH CAO 

CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931  DO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT 

NAM LÃNH ĐẠO 

Dưới tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933, 

thực dân Pháp đã thi hành chính sách bóp nghẹt sản xuất, đời sống nhân dân rơi vào 

khó khăn. Bên cạnh đó thực Pháp còn tiến hành khủng bố, bắt bớ nhiều chiến sĩ yêu 

nước (sau khởi nghĩa Yên Bái 9/2/1930). Chính điều đó đã đưa đến nhiều cuộc đấu 

tranh của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng nhiều cuộc đấu tranh đã liên tiếp nổ 

ra. Bên cạnh phong trào đấu tranh của công nhân, nhiều cuộc đấu tranh của nông dân 

cũng nổ ra trong đó đỉnh cao là cuộc đấu tranh của nông dân hai tỉnh Nghệ An – Hà 

Tĩnh. 

Link: http://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3099/15056/9-1930-dien-ra-phong-trao-xo-viet-

nghe-tinh-djinh-cao-cua-phong-trao-cach-mang-1930-1931-do-djang-cong-san-viet-nam-lanh-

djao.html 

Nguồn: Bảo tàng lịch sử Quốc gia 

BÙI BẰNG ĐOÀN, ÔNG QUAN THANH LIÊM (19/9/1889 – 19/9/2020) 

Cụ Bùi Bằng Đoàn (1889- 1955) là một ông quan nổi tiếng thanh liêm, chính 

trực và yêu thương dân chúng trong triều đình Huế. Cách mạng Tháng Tám thành 

công, trong thế nên “xuất” hay nên “xử” của một nhà Nho, Cụ đã nhận lời mời của 

Hồ Chủ Tịch ra nhậm chức Trưởng ban Thanh tra đặc biệt Chính phủ. Tổng tuyển cử 

6.1.1946, Cụ trúng cử ĐBQH và sau đó được bầu làm Trưởng ban Thường trực QH. 

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Cụ đã lên Việt Bắc, sát cánh cùng Hồ Chủ Tịch 

trong những thời điểm khó khăn nhất...Cuộc đời của Cụ Bùi Bằng Đoàn là một tấm 

gương tận tụy, vì nước vì dân... 

Link: 
http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=34 

Nguồn: Lịch sử Việt Nam 

20-9-1977: NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 GIA NHẬP LIÊN HỢP QUỐC 

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc: Việt Nam gia 

nhập Liên hợp quốc đã được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhất trí thông qua ngày 

20-7-1977. Tại phiên họp lần thứ 32 Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 20-9-1977, 

Việt Nam được chính thức công nhận là thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc. 

Link: 
http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=356&Itemid=33 

Nguồn: Lịch sử Việt Nam 

NGÀY NAM BỘ KHÁNG CHIẾN 23-9-1945 

Sau khi giành được độc lập, chính quyền cách mạng non trẻ phải cùng lúc đối 

mặt với hàng chục phe phái chống phá ở trong nước và hơn 300.000 quân nước ngoài 

chiếm đóng từ Bắc tới Nam. Tại hội nghị toàn quốc tháng 8/1945, Đảng đã vạch rõ: 

http://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3099/15056/9-1930-dien-ra-phong-trao-xo-viet-nghe-tinh-djinh-cao-cua-phong-trao-cach-mang-1930-1931-do-djang-cong-san-viet-nam-lanh-djao.html
http://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3099/15056/9-1930-dien-ra-phong-trao-xo-viet-nghe-tinh-djinh-cao-cua-phong-trao-cach-mang-1930-1931-do-djang-cong-san-viet-nam-lanh-djao.html
http://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3099/15056/9-1930-dien-ra-phong-trao-xo-viet-nghe-tinh-djinh-cao-cua-phong-trao-cach-mang-1930-1931-do-djang-cong-san-viet-nam-lanh-djao.html
http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=34
http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=356&Itemid=33
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quân Đồng Minh sắp vào nước ta và thực dân Pháp đang âm mưu khôi phục lại địa vị 

thống trị của mình ở Đông Dương. 

Link: http://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3097/61816/ngay-nam-bo-khang-chien-23-9-

1945.html 

Nguồn: Bảo tàng lịch sử Quốc gia 

BẢN GIAO HƯỞNG VỀ CUỘC KHỞI NGHĨA BẮC SƠN 

Bắc Sơn là vở kịch nói về cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra vào ngày 27-9-1940 

được nhà văn Nguyễn Huy Tưởng (1922-1960) viết vào những ngày đầu Cách mạng 

Tháng Tám thành công. 

Link: https://sknc.qdnd.vn/van-hoc-su-kien/ban-giao-huong-ve-cuoc-khoi-nghia-bac-son-

501123 

Nguồn: Báo Quân đội nhân dân 

 

III. THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT 

CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2021 

1. Trong tháng 9, học sinh cả nước sẽ đồng loạt quay trở học tập, rèn 

luyện. Sau đây là các chính sách giáo dục sẽ chính thức có hiệu lực trong tháng 

9/2021.  

Nhiều thay đổi trong đánh giá học sinh THCS, THPT 

- Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ 

sở (THCS) và học sinh trung học phổ thông (THPT) sẽ chính thức có hiệu lực từ 

ngày 05/9/2021. Theo đó, việc đánh giá học sinh THCS, THPT có nhiều điểm đáng 

chú ý. 

- Xếp loại học sinh theo 4 mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt 

- Thông tư 22 xếp loại học lực và hạnh kiểm của học sinh theo các mức Tốt, 

Khá, Đạt, Chưa đạt, thay vì xếp loại học lực là Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu và xếp 

loại hạnh kiểm là Tốt, Khá, Trung bình, Yếu như trước đây. 

Xóa bỏ danh hiệu học sinh tiên tiến 

Thông tư 22 không còn quy định về danh hiệu học sinh tiên tiến mà chỉ khen 

tặng danh hiệu học sinh giỏi và học sinh xuất sắc.  

Không còn phân biệt môn chính, môn phụ 

- Cụ thể, Điều 9 Thông tư này quy định, học sinh sẽ được xếp loại học lực ở 

mức Tốt nếu tất cả các môn đánh giá bằng nhận xét được ở mức Đạt; tất cả các môn 

đánh giá bằng nhận xét kết hợp với điểm số có điểm trung bình môn từ 6,5 trở lên, 

trong đó ít nhất 6 môn có điểm trung bình môn từ 8,0 trở lên. 

- Trong khi đó, theo quy định cũ, để được xếp loại học lực giỏi, học sinh phải 

đạt điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của một 

trong ba môn là Toán, Văn, Ngoại ngữ phải đạt từ 8,0 trở lên (điểm a khoản 1 Điều 

http://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3097/61816/ngay-nam-bo-khang-chien-23-9-1945.html
http://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3097/61816/ngay-nam-bo-khang-chien-23-9-1945.html
https://sknc.qdnd.vn/van-hoc-su-kien/ban-giao-huong-ve-cuoc-khoi-nghia-bac-son-501123
https://sknc.qdnd.vn/van-hoc-su-kien/ban-giao-huong-ve-cuoc-khoi-nghia-bac-son-501123
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13 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 

26/2020/TT-BGDĐT). 

- Như vậy, theo Thông tư mới, tất cả các môn đều được tính điểm như nhau, 

không chỉ riêng Toán, Văn, Ngoại ngữ. 

Có đến 6 môn không còn được chấm điểm 

- Điểm a khoản 3 Điều 5 của Thông tư 22 quy định đánh giá bằng nhận xét 

đối với các môn học: Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung 

giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. 

- Các môn học còn lại được đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số. 

Trước đây, tại Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, chỉ có môn Âm nhạc, Mỹ 

thuật, Thể dục được đánh giá bằng nhận xét. 

* Lưu ý: Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 05/9/2021 nhưng 

chỉ áp dụng ngay trong năm học 2021 - 2022 đối với học sinh lớp 6. Các khối lớp 

khác được áp dụng theo lộ trình. 

2. Thêm nhiều quyền lợi mới về bảo hiểm xã hội. 

Ngày 01/9/2021 là thời điểm có hiệu lực của Thông tư 06/2021/TT-

BLĐTBXH do Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành hướng dẫn Luật Bảo 

hiểm xã hội. 

Thông tư 06 có nhiều quy định mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi đối với 

người tham gia BHXH bắt buộc, cụ thể như: 

- Bổ sung thêm trường hợp vợ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện 

hưởng chế độ thai sản thì chồng vẫn được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con 

(trước đây chỉ quy định vợ không tham gia BHXH thì chồng mới được nhận khoản 

tiền này).  

- Bổ sung thêm trường hợp phải tham gia BHXH bắt buộc là người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, đồng thời là người giao kết hợp đồng lao động từ 01 

tháng trở lên. 

- Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên thì chế độ thai sản được 

hưởng tính theo số lượng con đã sinh, không kể còn sống hay đã mất (trước đây chỉ 

giải quyết chế độ thai sản cho con còn sống)... 

3. Không cần nộp bản sao giấy tờ tùy thân khi làm sổ đỏ 

Thêm một văn bản quan trọng cũng có hiệu lực từ ngày 01/9/2021 là Thông 

tư 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai. 

Theo Thông tư này, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã chia sẻ và kết nối 

với dữ liệu của các ngành, lĩnh vực trong đó có lĩnh vực đất đai, người dân khi đi làm 

các thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ) không cần phải nộp bản sao CMND, Căn cước công 

dân hoặc Sổ hộ khẩu. 
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Thay vào đó, thông tin của người dân sẽ được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư. 

 

Ngoài ra, Thông tư này cũng bổ sung 02 trường hợp đăng ký biến động được 

cấp Sổ đỏ bao gồm: Thửa đất được tách ra để cấp riêng Sổ đỏ đối với trường hợp Sổ 

đỏ được cấp chung cho nhiều thửa; Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, 

ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định. 

Một trong những điểm mới khác của Thông tư này là quy định cụ thể về việc 

ghi thông tin trên Sổ đỏ trong trường hợp người dân tự nguyện tặng cho một phần 

thửa đất, để làm đường giao thông, công trình thủy lợi hoặc công trình công cộng 

khác… 

4. Mức trợ cấp ưu đãi đối với người có công 

Từ ngày 15/9/2021, Nghị định 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ về các quy 

định liên quan đến mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có 

công có hiệu lực. 

Nghị định này quy định Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng mức trợ cấp 

ưu đãi hằng tháng là 4.872.000 đồng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh 

hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là 1.361 .0000 đồng; bệnh binh có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 41% trở lên được hưởng trợ cấp từ 1.695.000 đồng đến 4.137.000 

đồng, tùy vào tỷ lệ tổn thương cơ thể… 

Cũng theo Nghị định, thân nhân của liệt sĩ khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ sẽ 

được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn cho tối đa 03 ngày, mức hỗ trợ được tính là 3.000 

đồng/1km/người. 

Mức hỗ trợ cất bốc hài cốt liệt sĩ được quy định là 4 triệu đồng cho mỗi hài 

cốt liệt sĩ, nếu thân nhân liệt sĩ không có nguyện vọng an táng hài cốt liệt sĩ trong 

nghĩa trang liệt sĩ thì được hỗ trợ kinh phí xây mộ liệt sĩ là 10 triệu đồng 1 mộ. 

Nghị định này có hiệu lực từ 15/9/2021 nhưng một số chế độ được áp dụng từ 

01/7/2021 và 01/01/2022. 

IV. BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 

10 ĐIỀU THÚ VỊ VỀ RÙA BIỂN MÀ CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT! 

 “Chung tay bảo vệ rùa” nhằm chia sẻ thông tin, kiến thức đến các bạn đoàn 

viên, thanh niên về các loài rùa, vai trò của loài trong hệ sinh thái và các mối đe dọa 

đến sự tồn tại của chúng hiện nay.  

Thông qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về bảo tồn rùa, 

hướng tới thay đổi thái độ và hành vi để cùng hành động chung tay bảo vệ các loài 

rùa trước nguy cơ tuyệt chủng. 

Truyền tải thông điệp bảo vệ rùa và nói không với các hình thức “tiêu dùng” 

rùa trái pháp luật. Trong đó, mỗi đoàn viên, thanh niên đóng vai trò là đại sứ lan tỏa 

thông điệp bảo vệ rùa. (kính kèm bộ hình ảnh) 
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V. ĐIỂM TIN THÁNG 8 (ĐÍNH KÈM TÀI LIỆU) 

TỔ BIÊN SOAN: BAN TỔ CHỨC – KIỂM TRA 
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