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Bác Hồ với mùa Xuân thành lập Đảng 

 

Biết bao mùa xuân đã trôi qua, nhưng một mùa xuân thực sự, một mùa xuân khởi 

đầu, đặt nền móng cho hạnh phúc của chúng ta hôm nay lại chính là mùa xuân thành lập 

Đảng năm 1930, có thể nói đó là mùa Xuân lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là 

mùa Xuân lịch sử của cách mạng Việt Nam. 

Mùa Xuân Canh Ngọ 1930, nhận được liên lạc của Quốc tế cộng sản, trước tình hình 

những người cộng sản ở Việt Nam đang chia rẽ nội bộ sau khi thành lập ba tổ chức cộng 

sản đầu tiên, Bác Hồ của chúng ta từ một vùng quê ở Thái Lan, đáp xe lửa đi Băng Cốc, 

rồi đi tàu thuỷ đến Sing-ga-po. Tại đây, Người chuyển sang một con tàu khác đi Hồng 

Kông. Ngồi trên tàu, qua cánh cửa, Bác được nhìn thấy bờ biển Tổ quốc thấp thoáng nơi 

chân trời. Nỗi nhớ nước, thương nhà làm tim Người thắt lại! Nỗi đau riêng của gia đình 

(cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh ra Người đã qua đời) hoà trong nỗi đau chung 

của cả một dân tộc. Bác nghĩ đến những đêm dài nô lệ, biết bao sĩ phu yêu nước đã tập 

hợp Nhân dân, giương cao ngọn cờ chống giặc ngoại xâm. Nhưng những cuộc nổi dậy ấy 

đều bị dìm trong biển máu. Và trách nhiệm lịch sử nặng nề ấy đã đặt lên vai những người 

cộng sản. Ba tổ chức cộng sản ở Bắc, Trung, Nam được thành lập. Song yêu cầu bức thiết 

của cách mạng Việt Nam lúc này là phải có một Đảng thống nhất trong nước. Các đồng 

chí Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn đã bí mật ra tận cảng biển để đón Bác. 

Sau khi bàn bạc với các đồng chí của 

mình, liên lạc với các đồng chí quen biết cũ 

của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bác quyết 

định tổ chức Hội nghị hợp nhất các Đảng 

Cộng sản ở Việt Nam vào đúng dịp Tết 

Nguyên đán. Ở Việt Nam và Trung Quốc, 

Tết Nguyên đán là ngày hội cổ truyền, 

thường kéo dài hàng tuần, người đi lại rất 

đông. Chính trong dịp này, những đại biểu 

tham dự Hội nghị có thể đi khỏi đất nước mà 

không ai để ý. Hội nghị họp từ ngày 6/01 đến ngày 07/02/1930 tại Cửu Long (Trung 

Quốc) thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế là kể từ ngày rời bến Nhà Rồng năm 1911, 

ước mơ thiêng liêng của Người nay đã thành sự thật. Ngày cuối cùng của Hội nghị, Bác tổ 

chức một bữa cơm nhỏ ngay tại phòng ở của mình. Khi các đại biểu đã ngồi xung quanh 

bàn. Người xúc động nói: “Các đồng chí! Hôm nay là ngày lịch sử của chúng ta. Lênin vĩ 

đại đã nói: Chỉ Đảng nào có được một lý luận tiên phong, mới có khả năng làm tròn vai trò 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
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chiến sĩ tiên phong. Bây giờ chúng ta đã có một Đảng như thế rồi - Đảng của giai cấp công 

nhân Việt Nam. Nhân dân ta từ xưa đã có truyền thống đấu tranh anh dũng, nhưng suốt 

những năm ấy Nhân dân ta lại thiếu người cầm lái sáng suốt. Giờ đây, Đảng của chúng ta 

phải gánh lấy vai trò này và tôi tin rằng Đảng ta sẽ dẫn dắt Nhân dân ta đến thắng lợi trong 

cuộc đấu tranh giành Độc lập, Tự do cho Tổ quốc thân yêu”. Thế là mơ ước thiêng liêng 

và mục tiêu cao cả, mà gần hai mươi năm qua, kể từ khi Người ra đi từ bến Nhà Rồng để 

tìm đường cứu nước, nay đã trở thành sự thật. Cách mạng Việt Nam từ nay đã có một đội 

quân tiên phong đoàn kết chiến đấu. 

Trong suốt những năm tháng lãnh đạo Nhân dân ta làm cách mạng, Đảng ta luôn luôn 

làm theo lời Bác, luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, đoàn kết Nhân dân thành một khối 

vững chắc để đánh giặc giữ nước và xây dựng nước nhà. Đảng ta luôn coi ý kiến, nguyện 

vọng của Nhân dân là nguồn gốc hình thành đường lối đổi mới của Đảng. 

Nguồn Cổng thông tin điện tử huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam 

 

 
 

 

 

- 03/02/1930: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- 07/02/1418: Ngày Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn. 

- 15/02/1943: Ngày mất anh Kim Đồng- Người đội viên đầu tiên của Đội Nhi đồng 

cứu quốc (tiền thân của Đội TNTP Hồ Chí Minh). 

- 27/02/1955: Ngày Thầy thuốc Việt Nam. 

 

 

03/02/1930: NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

(Đề cương tuyên truyền sẽ đăng trên Trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn) 

 

27/2/1955: NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 

 

Ngày 27/2/1955, nhân dịp tổ chức hội nghị cán bộ y tế, Bác Hồ đã gửi thư cho Hội 

nghị căn dặn ba điều: 

“Trước hết là phải thật thà đoàn kết – Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết 

thì vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích. 

Đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Đoàn kết giữa tất cả những người trong 

ngành y tế, từ các bộ trưởng, thứ trưởng, bác sỹ, dược sỹ cho đến các anh chị em giúp 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 



 

4 

 

việc. Bởi vì công việc và địa vị tuy có khác nhau, nhưng người nào cũng là một bộ phận 

cần thiết trong ngành y tế, trong việc phục vụ nhân dân.  

Thương yêu người bệnh- Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô các chú. 

Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khoẻ cho đồng 

bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. 

Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của 

mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn.“ Lương y phải như từ mẫu”, câu nói ấy rất 

đúng. 

Xây dựng một nền y học của ta- Trong những năm nước ta bị nô lệ thì y học cũng 

như các ngành khác đều bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập tự do, cán bộ cần giúp đồng 

bào, giúp chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp vơí nhu cầu của nhân dân ta. Y học 

cần phải dựa trên nguyên tắc: khoa học, dân tộc và đại chúng. 

 Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quí báu về cách chữa bệnh bằng thuốc 

ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô, các chú cũng nên chú trọng nghiên cưú 

và phối hợp thuốc “ Đông” và thuốc “ Tây”. 

Vì ý nghĩa sâu sắc của bức thư này, từ năm 1985, ngày 27 tháng 2 được chọn là Ngày 

thầy thuốc Việt Nam. 

Theo Báo Nhân Dân, số 362, ngày 27/2/1955 

 

 

 

 

 

Chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên, các tổ chức Đoàn một số Chính sách 

mới có hiệu lực từ tháng 1/2021 

Tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám, chữa bệnh 

Nghị định 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 

Theo đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không tổ chức khoa dược vẫn phải tổ chức bộ 

phận dược lâm sàng để thực hiện các hoạt động dược lâm sàng phục vụ người bệnh ngoại 

trú có thẻ bảo hiểm y tế và người bệnh nội trú. 

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu 

Nghị định 135/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuổi nghỉ hưu có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động 

trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được 

    CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=201486
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=201650
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quy định cụ thể như sau: Kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong 

điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 

04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động 

nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao 

động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. 

Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy 

Có hiệu lực từ ngày 10/01/2021, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ban hành ngày 

24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng 

cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa 

cháy. 

Trong đó, Nghị định quy định rõ về điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy 

đối với: cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, phương tiện giao thông cơ giới. 

Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế 

Có hiệu lực từ ngày 23/01/2021, Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính 

phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 

Trong đó, Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi quy định về các trường hợp tinh giản 

biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy 

định của pháp luật. 

Kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp 

Nghị định 146/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị 

định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử 

dụng đất nông nghiệp. 

Theo đó, về hạng đất tính thuế, Nghị định 146 nêu rõ: Kéo dài thời hạn thực hiện 

hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2025 (quy định cũ đến 

ngày 31/12/2020) trên cơ sở hạng đất đã được quy định và thực hiện trong giai đoạn từ 

năm 2011 đến hết năm 2020. 

Trường hợp địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh hạng đất 

tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định thì thực hiện theo quy định đó đến hết 

ngày 31/12/2025. 

Nghị định 146/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. 

Hướng dẫn đăng ký thuế 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=201688
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=201882
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=177560
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=194669
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202031
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=99556
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Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế có hiệu lực 

thi hành từ ngày 17/01/2021. 

Theo Thông tư, hồ sơ đăng ký thuế gồm: Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu; hồ sơ thay đổi 

thông tin đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt 

động trở lại sau khi tạm ngừng trước thời hạn; hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế; hồ sơ 

khôi phục mã số thuế được tiếp nhận. 

Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu 

tiếp nhận, ghi ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế. Đối với hồ 

sơ đăng ký thuế điện tử, việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định của Bộ Tài 

chính về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 

Quy định mới trong tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức 

Thông tư 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét 

tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức có hiệu lực thi hành 

từ 20/01/2021. 

Nguồn http://baochinhphu.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://baochinhphu.vn/Uploaded/phungthithuhuyen/2020_12_21/105.doc
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=201896
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