
 



 
 

“Trồng cây” và “trồng người” như lời Bác dặn 

          Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, “trồng cây” và “trồng người” đều quan trọng, 

có ý nghĩa lịch sử sâu sắc. 

 

 
 

          “Mùa xuân là Tết trồng cây 

          Làm cho đất nước càng ngày càng xuân” 

          Từ nhận thức sâu sắc rằng: “Muốn ăn quả thì phải trồng cây”, với bút danh 

Trần Lực, ngày 30-5-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: “Nông dân phải trồng 

cây chuẩn bị làm nhà ở”, đăng trên báo Nhân Dân, số 1901; trong đó nhấn mạnh 

tinh thần “phải ra sức trồng cây. Chúng ta chuẩn bị từ rày, Dăm năm sau, sẽ bắt tay 

dựng nhà”. Sau đó, ngày 28-11-1959, trong bài “Tết trồng cây”, đăng trên báo 

Nhân Dân, số 2082, Người “đề nghị tổ chức một ngày “Tết trồng cây”, vì theo 

Người: “Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều… Nước ta phong cảnh sẽ ngày 



càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần 

quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta”. 

          Không chỉ phát động Tết trồng cây, Người thường xuyên chỉ đạo cán bộ các 

cấp cần xây dựng kế hoạch trồng cây sớm, “phải chuẩn bị đầy đủ cho “Tết trồng 

cây”, ví dụ: Bộ Nông lâm, các Ty Nông lâm và các đoàn thể cần phải ươm đủ 

giống cây; Uỷ ban hành chính các địa phương phải có kế hoạch trồng cây gì, trồng 

ở đâu, v.v..”; đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu: Phải trồng cây hiệu quả, “cán bộ cần 

phải có kế hoạch chu đáo, hướng dẫn chặt chẽ. Trồng cây nào chắc cây ấy” và 

trồng cây rồi thì phải chăm sóc cây để cây sống và tươi tốt, vì “trồng nhiều mà 

không chịu khó chăm sóc, để cây chết thì tốn công, vô ích”. 

          Để trồng cây đạt kết quả và phong trào “Tết trồng cây” phát triển thắng lợi, 

Người nhấn mạnh: 1) “Tết trồng cây cũng như mọi việc khác, các cấp uỷ Đảng 

phải lãnh đạo cụ thể và chặt chẽ thì sẽ thành công”, vì thế, phải “có kế hoạch làm 

cho mọi người tham gia trồng cây. Làm sao cho người trồng cây cũng có lợi. Như 

vậy mọi người sẽ phấn khởi trồng cây. Thanh niên nên chuẩn bị một kế hoạch 

trồng cây: Trồng ở đâu? Trồng bao nhiêu? Trồng cây gì, v.v., bàn bạc với các địa 

phương để thực hiện kế hoạch cho tốt”. 2) Phải liên hệ chặt chẽ “Tết trồng cây” với 

kế hoạch trồng cây gây rừng và coi “Tết trồng cây cũng là một kế hoạch kinh tế lâu 

dài và liên tục”. 3) “Phải nắm đúng nguyên tắc xem trọng chất lượng, nghĩa là 

trồng cây nào chắc cây ấy, không nên tham trồng quá nhiều, mà không ra sức bảo 

vệ và chăm nom cây; đồng thời, “thực hiện “Tết trồng cây” một cách liên tục, bền 

bỉ và vững chắc”. 4) Phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng; trong đó, thanh 

niên là lực lượng nòng cốt phụ trách việc trồng cây; “đồng thời, phải kết hợp với 

lực lượng các cụ phụ lão và các cháu thiếu nhi”. 5) Cấp ủy, chính quyền, ban, 

ngành phải đôn đốc, thường xuyên nhắc nhở, rút kinh nghiệm và cần nhân rộng 

những gương điển hình tiên tiến trong phong trào “Tết trồng cây” như hợp tác xã 

Lạc Trung (Vĩnh Phúc), hợp tác xã Yên Trường (Thanh Hóa); kinh nghiệm tốt của 

cá nhân các cụ phụ lão như cụ Chuẩn  (84 tuổi, xã Yên Hòa, tỉnh Quảng Bình), chị 

em phụ nữ như bà Nhàn (xã Chi Lăng, Phú Thọ), của thanh niên như anh Trần Văn 

Ngõ (cụt một tay, xã Thái Đô, Hà Nội), v.v.. 

          Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trồng cây và phát động “Tết trồng cây” không 

chỉ là nhằm để phát triển kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị to lớn, đó là bởi: 

“Trong lúc bọn Mỹ - Diệm dã man bỏ thuốc độc phá hoại cây cối núi rừng ở miền 

Nam, thì ở miền Bắc nhân dân ta thi đua trồng cây gây rừng. Chỉ một việc đó cũng 



đủ làm cho người ta so sánh giữa hai chế độ ta và địch, và nhận rõ sự tốt đẹp của 

chế độ ta”. 

          Cùng với thời gian, “Tết trồng cây đã trở nên một phong trào quần chúng 

mạnh mẽ, là vì mọi người đều thấy lợi ích thiết thực và lâu dài của nó… do Tết 

trồng cây, mà đất nước ta càng thêm xinh tươi, nhân dân ta càng thêm giàu có”. Vì 

thế, không phải ngẫu nhiên, trước khi đi xa, trong Di chúc, ở phần về việc riêng, 

Người lại căn dặn “nên có kế hoạch trồng cây trên đồi. Ai đến thăm thì trồng một 

cây làm kỷ niệm. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng, 

sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp”. 

          Thống nhất giữa nói và làm, gương mẫu làm trước, cứ mỗi dịp xuân về, dù 

bộn bề việc nước và sức khỏe thế nào, Người cũng nêu gương trong trồng và chăm 

sóc cây. Sáng ngày 11-1-1960, trong không khí “Tết trồng cây” đầu tiên mừng 

Đảng, mừng Xuân, Người đã cùng đồng bào Thủ đô đã trồng cây ở Công viên Hồ 

Bảy Mẫu (nay là công viên Thống Nhất). Người tự tay cầm xẻng, xúc đất vun cho 

một cây đa nhỏ; sau đó, Người nói chuyện thân mật với mọi người về lợi ích của 

việc trồng cây. Năm 1961, Người cùng các đại biểu thanh niên Thủ đô đến trồng 

cây trên công trình lao động làm đẹp Thủ đô tại vườn hoa Thanh Niên. Ngày 3- 2-

1963, Người về thăm và tham gia trồng cây trong Hội trồng cây thống nhất cùng 

đồng bào huyện Đông Anh. Sáng mùng 1 Tết Kỷ Dậu 1969, tuy sức khỏe yếu đi 

nhiều, nhưng Người vẫn đến trồng cây lưu niệm tại đồi Vật Lại, Ba Vì.  

 

 
 

Đoàn viên thanh niên là một trong những lực lượng tích cực 

 hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. 

  



          “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, 

          Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” 

          Từ khi chuẩn bị những điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra 

đời của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến khi trở thành lãnh tụ của Đảng và Nhà 

nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều dành sự chăm lo đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. 

Một trong những ưu tiên hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Chính phủ 

là “tổ chức ra Cộng sản Thanh niên Đoàn là một nhiệm vụ thâu phục một bộ phận 

quan trọng của vô sản giai cấp là một vấn đề cần kíp mà Đảng phải giải quyết” và 

giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ cho thế hệ trẻ. Cụ thể, Người yêu cầu thế hệ 

trẻ, nhất là thanh niên dù đang học tập tại hệ thống các nhà trường, đang chiến đấu 

ở tiền tuyến hay lao động sản xuất tại hậu phương cũng đều phải được học tập và 

nỗ lực học tập, tu dưỡng để “làm việc, làm người, làm cán bộ, để phụng sự Đảng, 

giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. 

          Trong đó, các cấp ủy, các ban, ngành cần phải: 1) Bồi dưỡng lý tưởng cách 

mạng, lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội; chú trọng đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí 

công vô tư, làm cho thế hệ trẻ trở thành những người công dân có ích, những người 

chiến sĩ tốt, những người cách mạng chân chính, người chủ tương lai xứng đáng 

của đất nước. 2) Nâng cao bản lĩnh, chí khí cách mạng cho tuổi trẻ để tuổi trẻ thấy 

“thắng không kiêu, bại không nản”, kiên trì vượt mọi khó khăn, thử thách, chủ 

động và phòng và chống được những cám dỗ vật chất đời thường. 3) Đào tạo, bồi 

dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật cho thế hệ trẻ; trong đó, 

gắn lý luận với thực tiễn, kế thừa và bổ sung lý luận và khoa học tiên tiến kết hợp 

với thực tiễn của đất nước để tuổi trẻ nước nhà trở thành người cách mạng chân 

chính vừa hồng vừa chuyên, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa. 4) Giáo dục và bồi dưỡng lối sống văn hóa, thể chất cho tuổi trẻ, góp 

phần đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân cách, con người Việt Nam vừa có lòng 

yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, hết lòng vì sự nghiệp chung; có 

lối sống cao đẹp, trọng nghĩa tình, có năng lực trí tuệ và kỹ năng lao động, đáp ứng 

yêu cầu và tình hình nhiệm vụ cách mạng. 5) Đào tạo và bồi dưỡng năng lực làm 

chủ bản thân, gia đình và công việc mình đảm nhiệm, để thế hệ trẻ tùy điều kiện 

của mình tham gia làm chủ nhà nước và xã hội. 

          Cùng với việc nhấn mạnh yêu cầu cấp ủy, các ban, ngành quan tâm, chăm lo, 

tạo điều kiện để thế hệ trẻ nói chung, thanh niên nói riêng được học tập, phấn đấu, 

Người cũng yêu cầu bản thân mỗi thanh niên phải tự giác rèn luyện, tự trau dồi tri 



thức, gương mẫu xung phong trong mọi công việc. Trong mọi mặt công tác, thanh 

niên phải chủ động” 1) Phòng và chống tâm lý ham sung sướng, tránh việc khó 

nhọc, thói xem khinh lao động, nhất là lao động chân tay hoặc chỉ lo học, thi cử để 

làm cán bộ... 2) Phòng và chống tư tưởng lười biếng, xa xỉ, kiêu ngạo, giả dối, 

khoe khoang; đồng thời, khắc phục tâm lý tự tư, tự lợi, chỉ lo lợi ích riêng của 

mình, để xứng đáng “là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng 

thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai”. 3) Phòng và chống 

bệnh chủ quan, không lắng nghe, học tập kinh nghiệm của thế hệ cha anh, của mọi 

người xung quanh; đồng thời, khắc phục tính nóng vội, háo thắng… 

          Tâm huyết với chiến lược “trồng người” và coi đó là một việc rất quan trọng 

và rất cần thiết đối với Đảng cầm quyền, Người căn dặn trong Di chúc: “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 thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa 

chuyên”. 

          Tiếp tục thực hiện chiến lược “trồng cây” và “trồng người” của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, trong những năm qua, Đảng, Chính phủ và các ban, ngành ở Trung 

ương và địa phương đã chú trọng chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, tạo dựng 

đội ngũ cán bộ kế cận xứng đáng là lực lượng hậu bị của Đảng. Cùng với việc đổi 

mới toàn diện về giáo dục đào tạo tại hệ thống các nhà trường, việc từng bước đổi 

mới nội dung và phương thức giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa 

xã hội cho thế hệ trẻ đã nâng cao nhận thức của tuổi trẻ cả nước về tính đúng đắn, 

khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị 

trường tồn của lịch sử dựng nước, giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Đồng thời, 

không quản ngại khó khăn, thử thách, tuổi trẻ cả nước đã không chỉ nỗ lực phấn 

đấu về mọi mặt mà còn tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, sẵn sàng chiến 

đấu, hy sinh, xung kích, tình nguyện bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước. 

          Các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống và tổ chức hoạt động về nguồn 

làm cho thế hệ trẻ hiểu rõ được truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt 

Nam, về truyền thống của các thế hệ thanh niên để học tập và noi theo, bồi đắp 

lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khơi dậy tinh thần “Thanh niên lập 

nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Học vì ngày mai lập nghiệp”...; các vận động, các 

phong trào thi đua của tuổi trẻ cả nước, nhất là phong trào “Tết trồng cây” mỗi dịp 

Xuân về, phong trào trồng cây, trồng rừng phù hợp với điều kiện từng nơi gắn với 



việc nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai 

thác rừng trái pháp luật; phong trào “Giờ Trái đất” do Quỹ quốc tế bảo vệ thiên 

nhiên tổ chức hằng năm; trồng cây xanh phủ kín đồi trọc, nhặt rác trên bờ biển, 

lòng hồ, khu trung tâm công cộng, tham gia bảo vệ môi trường sinh thái… đã cho 

thấy tinh thần: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ 

Quyết chí ắt làm nên” của tuổi trẻ nước nhà. 

          “Trồng cây” và “trồng người” theo lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể 

hiện rõ truyền thống văn hóa Việt Nam được giữ gìn và bồi đắp suốt chiều dài lịch 

sử dân tộc. Mục tiêu lớn lao của “trồng cây” và “trồng người” chính là để đất nước 

phát triển mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Người đã đi xa, nhưng chiến lược 

“trồng cây” và “trồng người” tiếp tục được thực hiện, để không chỉ phát triển kinh 

tế bền vững đi đôi với nhân thảm thực vật xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, chống 

biến đổi khí hậu - yêu cầu sống còn với mỗi quốc gia mà còn góp phần bồi dưỡng, 

rèn luyện thế hệ trẻ Việt Nam - lực lượng kế cận rường cột của nước nhà ngày một 

phát triển và trưởng thành, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự 

nghiệp cách mạng. 

  

Nguyễn Văn Công 

Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

(Theo Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương) 

 

 

 

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2020 

 Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước 

 Nghị định 73/2019/NĐ-CP ban hành ngày 05/09/2019 của Chính phủ quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. 



 Nghị định này quy định quản lý các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

sau: Dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển 

nguồn vốn ngân sách nhà nước; các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử 

dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

 Hỗ trợ tu sửa, xử lý khẩn cấp đê, kè, cống không quá 3 tỷ đồng/1 công 

trình 

 Nghị định 83/2019/NĐ-CP ban hành ngày 12/11/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy 

định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/01/2020. 

 Về nội dung chi của Quỹ phòng, chống thiên tai, Nghị định sửa đổi: Chi hỗ 

trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai và ưu tiên hỗ trợ cho các hoạt động quy 

định tại điểm a, b, c khoản 3 Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai và hoạt động cứu 

trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai: Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước 

uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do 

thiên tai; hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường vùng 

thiên tai, tu sửa nhà sơ tán phòng tránh thiên tai; tháo bỏ hạng mục, vật cản gây 

nguy cơ rủi ro thiên tai; tu sửa, xử lý khẩn cấp đê, kè, cống và công trình phòng 

chống thiên tai được hỗ trợ kinh phí tối đa không quá 3 tỷ đồng/1 công trình (quy 

định cũ nhỏ hơn 1 tỷ đồng/công trình). 

 Quy định chi tiết 4 điều kiện sản xuất phân bón 

 Nghị định 84/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy 

định về quản lý phân bón có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. 

 Nghị định quy định chi tiết điều kiện sản xuất phân bón như sau: 1- Khu sản 

xuất có tường, rào ngăn cách với bên ngoài; có nhà xưởng kết cấu vững chắc; 

tường, trần, vách ngăn, cửa bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng; 2- Dây 

chuyền, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón phải phù hợp với quy trình sản xuất 

từng loại phân bón, dạng phân bón quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định này; 3- Có phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 

17025 hoặc có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của 

pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trừ các cơ sở chỉ hoạt động đóng gói 

phân bón; 4- Có hệ thống quản lý chất lượng được công nhận phù hợp với ISO 



9001 hoặc tương đương, đối với cơ sở mới thành lập, muộn nhất sau 01 năm kể từ 

ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón. 

 Thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thông qua Cổng 

thông tin một cửa quốc gia 

 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy 

định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa 

ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu 

lực thi hành từ ngày 1/1/2020. 

 Nghị định quy định rõ việc thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá 

cảnh thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

 Về thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh 

thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, Nghị định quy định việc khai, sửa đổi, 

bổ sung thông tin khai có thể được thực hiện theo một trong hai hình thức tạo lập 

thông tin khai điện tử sau: 1- Tạo lập thông tin khai theo các tiêu chí, định dạng do 

các bộ quản lý ngành, lĩnh vực xây dựng theo chuẩn dữ liệu do Đơn vị quản lý 

Cổng thông tin một cửa quốc gia hướng dẫn; gửi đến Cổng thông tin một cửa quốc 

gia; 2- Khai trực tiếp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

 

 Quy định mới về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng 

 Nghị định số 86/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy 

định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có 

hiệu lực từ ngày 15/01/2020. 

 Cụ thể, mức vốn pháp định đối với các loại hình ngân hàng, tổ chức tín dụng 

như sau: 1- Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ đồng; 2- Ngân hàng chính sách: 5.000 

tỷ đồng; 3- Ngân hàng hợp tác xã: 3.000 tỷ đồng; 4- Chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài: 15 triệu đô la Mỹ (USD); 5- Công ty tài chính: 500 tỷ đồng; 6- Công ty cho 

thuê tài chính: 150 tỷ đồng; 7- Tổ chức tài chính vi mô: 05 tỷ đồng; 8- Quỹ tín 

dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn: 0,5 tỷ đồng; 9- Quỹ tín 

dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường; quỹ tín dụng nhân dân hoạt 

động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường: 01 tỷ đồng. 

 Quy định tuổi của tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam 



  Nghị định 89/2019/NĐ-CP ban hành ngày 15/11/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của 

Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 

hàng không dân dụng có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.Trong đó, Nghị định 

89/2019/NĐ-CP bổ sung quy định tuổi của tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào 

Việt Nam. 

 Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020 

 Nghị định 90/2019/NĐ-CP ban hành ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy 

định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao 

động có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 

 Theo đó, từ ngày 1/1/2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000 

đồng đến 240.000 đồng so với mức áp dụng năm 2019. 

 Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng I tăng từ 4.180.000 đồng/tháng lên 

4.420.000 đồng/tháng; Vùng II tăng từ 3.710.000 đồng/tháng lên 3.920.000 

đồng/tháng; Vùng III tăng từ 3.250.000 đồng/tháng lên 3.430.000 đồng/tháng; 

vùng IV tăng từ 2.920.000 đồng/tháng lên 3.070.000 đồng/tháng. 

 Chậm làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, chủ đầu tư sẽ bị phạt 

đến 1 tỷ đồng 

 Theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP ban hành ngày 19/11/2019 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực từ ngày 

05/01/2020, tổ chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản không nộp hồ sơ để 

làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây 

dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng. 

 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam-Campuchia 

 Nghị định số 92/2019/NĐ-CP ban hành ngày 20/11/2019 của Chính phủ về 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa Thuận thúc đẩy thương 

mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2019-2020 có hiệu lực từ ngày 

06/01/2020. 

 Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 



 Nghị định 93/2019/NĐ-CP ban hành ngày 25/11/2019 của Chính phủ quy 

định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện (Quỹ) 

được thành lập và hoạt động tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15/01/2020. 

 Theo đó, Quỹ được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến 

khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, 

cộng đồng và từ thiện, nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận. 

 Quỹ được phối hợp với cá nhân, tổ chức để vận động quyên góp, vận động 

tài trợ cho quỹ hoặc để triển khai các đề án, dự án cụ thể của quỹ theo quy định của 

pháp luật; phối hợp với các địa phương, tổ chức, cá nhân cần sự trợ giúp để xây 

dựng và thực hiện các đề án tài trợ theo mục đích hoạt động của quỹ. 

 Lái xe uống rượu bia bị phạt tới 40 triệu, tước giấy phép lái xe 2 năm 

 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2019 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt có hiệu lực từ 1/1/2020. 

 Nghị định 100/2019/NĐ-CP thay thế Nghị  định 46/2016/NĐ-CP, quy định 

mức xử phạt cao hơn nhiều đối với nhiều vi phạm giao thông. 

 Điểm đáng chú ý, Nghị định mới tăng mức xử phạt tối đa đối với các hành 

vi vi phạm quy định về nồng độ cồn. Cụ thể, đối với người điều khiển xe ô tô vi 

phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, tước quyền sử 

dụng giấy phép lái xe 22 - 24 tháng đối với người điều khiển phương tiện có nồng 

độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí 

thở (Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt từ 16 - 18 triệu đồng và tước 

giấy phép lái xe 4 - 6 tháng)./. 

 Bỏ quy định cấp chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B, C 

Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ các quy định về 

kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại 

Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2008 ban hành quy định về tổ chức 

đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình 

giáo dục thường xuyên sẽ có hiệu lực từ ngày 15/1/2020. 

 Những chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo Quyết định số 30/2008/QĐ-

BGDĐT trước đó thì vẫn có giá trị sử dụng. 



 Các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình 

giáo dục thường xuyên đang triển khai thực hiện trước ngày thông tư này có hiệu 

lực thi hành thì tiếp tục thực hiện việc đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến 

khi kết thúc. 

 Cho phép người chấp hành án được thay đổi nơi cư trú 

 Có hiệu lực thi hành từ ngày 22/01/2020, Thông tư 181/2019/TT-BQP của 

Bộ Quốc phòng quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời 

hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án 

treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ do quân đội quản lý, thi hành 

thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc. 

 Thông tư nêu rõ điều kiện thay đổi nơi cư trú, gồm: Bảo đảm các yêu cầu 

theo quy định của pháp luật về cư trú; được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan 

quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng hoặc cơ quan thi hành án hình sự 

cấp quân khu. 

 Lý do chính đáng phải thay đổi nơi cư trú, gồm: Đang sinh sống cùng gia 

đình mà gia đình chuyển đến nơi khác; chuyển đến ở với vợ hoặc chồng sau khi kết 

hôn; chuyển đến sinh sống cùng ông, bà, cha, mẹ, con để thực hiện nghĩa vụ chăm 

sóc, nuôi dưỡng trong trường hợp ông, bà, cha, mẹ, con bị bệnh hiểm nghèo, con 

chưa thành niên không có khả năng lao động hoặc tự nuôi dưỡng… 

 Phạm nhân được nhận quà thân nhân gửi qua đường Bưu chính 2 

lần/tháng 

 Theo Thông tư 182/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định việc phạm 

nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và liên lạc với thân nhân bằng điện 

thoại có hiệu lực từ ngày 22/1/2020, mỗi tháng phạm nhân được nhận quà do thân 

nhân gửi qua đường Bưu chính 02 lần, mỗi lần không quá 03 kg, nếu gửi 01 lần thì 

không quá 06 kg. 

 Hướng dẫn mới về hải quan với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới  

 Thông tư 80/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, 

quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định 

số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên 

giới. Thông tư 80 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020, bãi bỏ Thông tư 217/2015/TT-

BTC. 



 

 

 
 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 - Tiếp tục nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng, các thông tin dư luận 

xã hội, nhất là các thông tin dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội, thường 

xuyên báo cáo với lãnh đạo để xử lý kịp thời.  

- Tiếp tục thông tin các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, các 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch, chương trình công tác Đoàn – 

Hội – Đội đến với đoàn viên thanh niên nhất là chương trình công tác năm 2020. 

Tổ chức đa dạng các hoạt động phù hợp với đặc thù địa phương và đối tượng chào 

mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm truyền thống, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm Ngày 

truyền thống Học sinh – Sinh viên. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung 

kích, tình nguyện, sáng tạo của học sinh, sinh viên; các hoạt động chăm lo, bồi 

dưỡng cho học sinh, sinh viên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện kỹ 

năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, văn hóa, tinh thần; kết nạp đoàn viên ưu 

tú, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp… 

- Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), chào mừng đại hội Đảng các 

cấp với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Trị tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. 

- Tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó 

khăn; các gia đình có công với cách mạng, vận động cộng đồng, xã hội chung tay 

tham gia các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên 

có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán 2020. 

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể 

thao, vui xuân đón tết và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn 

minh, truyền thống văn hóa dân độc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của 

địa phương; đi đầu trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực tại các lễ hội đầu 

xuân như mê tín dị đoan. Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia 

bảo vệ an ninh trật tự, hướng dẫn nhân dân tham gia lễ hội văn minh, an toàn tại 

các địa phương. Tổ chưc cho đoàn viên tham gia vệ sinh môi trường tại địa 

phương, tạo cảnh quan Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp để đón tết vui xuân. Tổ chức 

cho đoàn viên trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại”. 



- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân không 

mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ, nghiêm chỉnh 

chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông; nhất là không sử dụng 

rượu, bia, chất kích thích, phóng nhanh vượt ẩu khi tham gia giao thông; không 

tham gia và cổ vũ việc đánh bạc trái phép dưới mọi hình thức. Tuyên truyền cho 

đoàn viên, thanh niên và nhân dân về phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 

nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. 

- Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, 

truyền thống cách mạng của đất nước, của dân tộc; tuyên truyền Luật Phòng, 

chống tác hại của rượu, bia; Luật An ninh mạng; Luật Phòng, chống ma túy; Luật 

Giao thông đường bộ, Luật Thanh niên… 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN  

 

 


