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50 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 1968
I. NỘI DUNG CHÍNH SINH HOẠT
- Tuyên truyền, giáo dục ĐVTN về truyền thống vẻ vang của Đảng, truyền
thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và những thành tựu kinh tế - xã hội trong năm
2017, các nội dung mừng Xuân Mậu Tuất 2018.
- Tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về thắng lợi và ý nghĩa của cuộc
Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đấu tranh giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng
tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng
suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu
anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước của nhân dân ta, trong đó có sự đóng góp to lớn của thanh niên.
II. NỘI DUNG ĐANG TRIỂN KHAI TRONG THÁNG
1. Tổ chức chương trình giao lưu “Tuổi xuân dâng Đảng”; Tuyên dương
đảng viên trẻ xuất sắc năm 2018 - kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản
Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018).
2. Tổ chức chương trình “Tết ấm biên cương”; phát động cuộc thi tìm hiểu
về biên giới và bộ đội biên phòng
3. Tham gia chương trình “Tết ấm biên cương” năm 2018; Tham gia tập
huấn công tác Hội Sinh viên tại Đà Nẵng.
4. Tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày
truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 09/01/2018).

5. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch nhỏ năm học 2017 –
2018; Ban hành Hướng dẫn liên ngành về việc chọn cử giáo viên làm Tổng phụ
trách Đội trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
6. Tổ chức "Tết ấm về bản" thăm, tặng quà và tổ chức bữa cơm tất niên cho
các em học sinh trường tiểu học Đoọc Mạy, xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn.
III. ĐIỂN HÌNH - MÔ HÌNH
Hoàng Mai: Hiệu quả từ các mô hình thanh niên lập thân lập nghiệp.
Anh Hồ Sỹ Luân – sinh năm 1983 tại Thôn 10 xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng
Mai là một trong những điển hình của thanh niên lập thân lập nghiệp. Xuất thân từ
một gia đình nông nghiệp, sau khi tốt nghiệp Đại học Thương mại Hà Nội, anh làm
việc ở thành phố một thời gian song không thấy hiệu quả kinh tế. Sau nhiều lần sũy
nghĩ tìm hiểu, anh nhận thấy không cần đi làm ăn đâu xa mà làm ngay trên chính
mảnh đất quê hương của mình. Năm 2012 anh Luân được Ngân hàng chính sách xã
hội Việt Nam cho vay 500 triệu gói vốn giải quyết việc làm, đồng thời vay mượn
thêm anh em, gia đình và cùng với số vốn anh tích lũy được để đầu tư mở xưởng
may công nghiệp tiến hành lắp đạt dây chuyền sản xuất, tuyển dụng lao động. Đầu
năm 2013 Doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động, ban đầu doanh nghiệp cũng gặp
muôn vàn khó khăn về nguồn vốn, thị trường. Để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả
và tạo được thương hiệu anh Luân đã tìm hiểu thị trường, tìm kiếm các bạn hàng,
từ đó anh đã tiến hành hợp tác làm ăn với một đối tác ở Hàn Quốc. Nhằm đảm bảo
chất lượng sản phẩm và giữ uy tín với khách hàng, anh đã nhập nguyên liệu và thiết
kế từ Hàn Quốc tiến hành cắt, may, hoàn thiện và đóng gói xuất khẩu. Mỗi năm
Doanh nghiệp xuất sang Hàn Quốc 120 nghìn sản phẩm đạt doanh thu 3-4 tỷ đồng.
Bên cạnh đó doanh nghiệp còn tạo công ăn việc làm ổn định, thường xuyên cho
gần 40 công nhân, với mức lương từ 3,5 đến 4 triệu đồng/tháng, trong đó có 5 công
nhân là người khuyết tật. Còn đối với Anh Nguyễn Bá Tĩnh – sinh năm 1988, chủ
nhà hàng Quách Tĩnh tại khối 5 phường Quỳnh Thiện sau khi tốt nghiệp trường
Cao đẳng Du lịch Hà Nội, khoa chế biến món ăn đã làm việc 4 năm tại các nhà
hàng lớn, khách sạn 5 sao tại thành phố. Với ý chí không muốn chịu cảnh làm thuê
suốt đời, anh quyết định về quê lập nghiệp. Năm 2014, sau khi tích lũy được ít vốn
liếng, đồng thời vay mượn anh em được hơn 100 triệu thuê mặt bằng rộng 100
m2 xây ốt mở nhà hàng. Với kinh nghiệm có được với sự đam mê yêu nghề nên
trong một thời gian ngắn nhà hàng của anh đã được khách hàng gần xa lựa chọn.
Đến nay anh đã thuê thêm mặt bằng liền kề với diện tích 200 m2 và đầu tư xây

dựng, nâng cấp phòng ốc, trang thiết bị mở rộng nhà hàng với tổng số tiền hơn 100
triệu, tổng số vốn anh đã có được 500- 600 triệu đồng. Phong trào phát triển kinh
tế, lập thân, lập nghiệp là nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của
Thị Đoàn năm 2017. Để phát huy hiệu quả, động viên đoàn viên thanh niên tích
cực tham gia phát triển kinh tế làm giàu chính đáng cho bản thân trên mảnh đất quê
hương, đồng thời triển khai hiệu quả phong trào “Đồng hành với thanh niên lập
nghiệp”. Thị Đoàn phối hợp với các ban ngành tổ chức tuyển sinh các lớp đào tạo
nghề gò hàn, lắp đặt sửa chữa điện tử, may công nghiệp cho đoàn viên thanh niên.
Tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội Thị xã cho đoàn viên thanh niên vay vốn
giải quyết việc làm, HSSV, hộ nghèo, vệ sinh môi trường,.. Đến nay tổng dư nợ do
tổ chức Đoàn quản lý hơn 35 tỷ đồng.
Có thể nói rằng phong trào khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên trên địa bàn
Thị xã Hoàng Mai trong thời gian vừa qua đã có bước phát triển rất manh. Đã có
nhiều dự án khởi nghiệp, mô hình kinh tế đã đi vào thực chất đạt hiệu quả kinh tế
cao. Hiệu quả của các mô hình đó đã tạo điều kiện giúp cho thanh niên làm giàu
chính đáng trên quê hương đồng thời thể hiện ý chí, nghị lực dám nghĩ dám làm
của tuổi trẻ Thị xã Hoàng Mai./.
Thị đoàn Hoàng Mai.
IV. TIN HOẠT ĐỘNG
Nghệ An: Chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền
thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018)
Hòa chung trong không khí chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống
học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2018), chào
mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, ngày
06/01/2017, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh tổ chức các hoạt động chào mừng:
Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng học sinh, sinh viên”; Diễn đàn “Ý tưởng sáng tạo khởi
nghiệp trong sinh viên”; Teambuilding với chủ đề “Ngày hội học sinh, sinh viên”;
Lễ Tuyên dương trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2018 và Danh
hiệu“Sinh viên 5 tốt” năm học 2017 - 2018. Mở đầu chuỗi hoạt động là cuộc
thi “Tìm kiếm tài năng học sinh, sinh viên” với sự tham gia của 30 thí sinh đến từ
21 huyện, thành, thị và 9 trường đại học, cao đẳng trực thuộc. Cuộc thi diễn ra với
nhiều tiết mục đa dạng như hát, múa, nhảy hiện đại, võ thuật, biểu diễn nhạc cụ dân
tộc... Đây là cuộc thi được tổ chức cho học sinh, sinh viên thuộc các trường Trung
học Phổ thông, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và các trường đại học, cao đẳng

nhằm tạo sân chơi lành mạnh, động lực cho các bạn tích cực, cố gắng trong học tập,
lao động và rèn luyện. Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn định hướng,
giáo dục thẩm mỹ, nghệ thuật và tìm kiếm, phát hiện những tài năng làm nòng cốt
cho phong trào văn hóa văn nghệ trong học sinh, sinh viên. Đây cũng là dịp để các
bạn có cơ hội được giao lưu, học tập, giúp các bạn trưởng thành hơn, có ước mơ, có
hoài bão và bản lĩnh để lập thân, lập nghiệp, góp phần đẩy mạnh công tác Đoàn –
Hội trên địa bàn toàn tỉnh.
Nghệ An nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong
trào Thanh thiếu nhi toàn quốc năm 2017
Vừa qua, hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ hai - khóa XI đã
tiến hành Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017; triển
khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 tại thủ
đô Hà Nội. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc
Phong nhấn mạnh, nhìn lại năm 2017 với chủ đề công tác năm “Nâng cao chất
lượng tổ chức Đoàn” đã được thực hiện khá tốt, đây là năm triển khai Đại hội Đoàn
các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Quá trình tổ chức Đại hội Đoàn là
quá trình rà soát trên tất cả các mặt công tác Đoàn từ công tác giáo dục đến công
tác cán bộ, công tác tổ chức xây dựng Đoàn. Chính điều đó đã tạo không khí, tạo
động lực mới để cùng nhìn nhận xác lập những mô hình, giải pháp mới nhằm nâng
cao chất lượng hoạt động Đoàn ở các cấp. Trong quá trình tổ chức Đại hội Đoàn
các cấp, các tỉnh, thành đã tổ chức Đại hội với thời gian diễn ra không quá dài.
Hình thức tổ chức Đại hội Đoàn của các cấp đã thực sự trở thành ngày hội lớn của
tuổi trẻ, tạo được sự quan tâm và có sự tham gia không chí có lực lượng đoàn viên
mà còn có cả thanh niên và xã hội cùng tham gia. Ghi nhận những kết quả đạt được
trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, tại hội nghị, BCH
Trung ương Đoàn đã tặng danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc cho 16 đơn vị; tặng Bằng
khen cho 29 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc; 22 đơn vị nhận Bằng khen đơn vị
tiên tiến và trao Bằng khen cho 16 cá nhân có thành tích xuất sắc. Nghệ An vinh dự
là một trong 16 đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua toàn quốc năm 2017; đồng
chí Phạm Tuấn Vinh, UV BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn vinh dự được
nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoan TNCS Hồ Chí Minh.
Thắp lửa ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên.
"Thắp lửa ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên" - đó là chủ để của
diễn đàn khởi nghiệp được Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh tổ chức vào chiều ngày

06/01/2018 trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống
HSSV và Hội SV Việt Nam. Khởi nghiệp đã và đang là câu chuyện thời sự - kinh
tế của đất nước và trở thành một xu hướng, phong trào được sinh viên hưởng ứng
mạnh mẽ. Thời gian qua, rất nhiều sinh viên Nghệ An đã khởi nghiệp thành công,
trở thành những doanh nhân trẻ và quay lại hỗ trợ nhiều bạn trẻ khác. Tuy nhiên,
những kết quả đó còn rất khiêm tốn so với trí tuệ, năng lực của sinh viên xứ Nghệ.
Tại diễn đàn, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội
sinh viên tỉnh Nghệ An cho biết, với vai trò của mình, Hội Sinh viên tỉnh đã và
đang nỗ lực nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho sinh viên có cơ hội được tiếp cận
với các chương trình đào tạo khởi nghiệp, chắp cánh cho những ý tưởng, ước mơ
kinh doanh của các bạn; làm cầu nối giữa thanh niên, sinh viên và doanh nhân
thành đạt để các bạn được học hỏi kinh nghiệm thành công. Thông qua diễn đàn lần
này, Hội Sinh viên tỉnh mong rằng các bạn sinh viên phần nào hình dung được bối
cảnh và tình hình kinh tế hiện nay của đất nước, của tỉnh nhà; về những thời cơ,
thách thức cũng như những khó khăn đang gặp phải. Từ đây hình thành ý chí quyết
tâm lập nghiệp trong mỗi bạn trẻ ngay từ những ngày trên giảng đường Đại học;
góp phần quan trọng hình thành một lớp thanh niên có khát khao làm giàu, xây
dựng quê hương, tương xứng với tiềm năng và con người xứ Nghệ.
Tuyên dương 72 Sao Tháng Giêng và sinh viên 5 tốt năm 2018.
Tối 6/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An
đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và
Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018), tuyên dương danh hiệu “Sinh
viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” và trao giải thưởng Sao Tháng Giêng năm
2018 tại Trường Đại học Vinh. Ban thường vụ Tỉnh Đoàn mong muốn các cấp bộ
Đoàn, đoàn viên, thanh niên, hội viên hãy tự rèn luyện lý tưởng cao đẹp, đạo đức
cách mạng trong sáng, lối sống lành mạnh, nâng cao hơn nữa vai trò và năng lực
của mình trong mọi hoạt động, nhất là phong trào học tập, nghiên cứu khoa học,
phong trào tình nguyện, kỹ năng thực hành xã hội. Đồng thời tuyên truyền phát
động rộng rãi trong đoàn viên, hội viên của mình việc tìm hiểu truyền thống dân
tộc, truyền thống Đoàn, Hội; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong
trào thanh niên trường học năm học 2017 - 2018. Dịp này, Tỉnh đoàn Nghệ An đã
vinh danh, trao giải thưởng Sao tháng Giêng cho 43 sinh viên và danh hiệu Sinh
viên 5 tốt cho 29 sinh viên. Đây đều là những gương mặt xuất sắc trong học tập,
rèn luyện và tham gia công tác Đoàn Hội.

Tỉnh đoàn: Ra quân đợt cao điểm tuyên truyền, ký cam kết phòng chống
pháo nổ và đảm bảo trật tự ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018
Hiện nay, tình trạng sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo nổ
gây mất an ninh trật tự, gây ra nhiều vụ cháy nổ thiệt hại lớn đến tính mạng và tài
sản của nhân dân. Bên cạnh đó sự cám dỗ từ lợi nhuận buôn bán pháo, những thú
vui thiếu hiểu biết của lớp trẻ dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật về pháo, đặc
biệt trong dịp trước trong và sau tết Nguyên đán hàng năm. Cùng với tình trạng vi
phạm pháp luật về pháo, trong những ngày cuối năm, tình trạng vi phạm trật tự
ATGT, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp và thường có chiều hướng gia tăng.
Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh thiếu
niên, góp phần giảm thiểu việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong dịp cuối năm
và Tết Nguyên đán 2018, sáng nay (21/1/2018), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo
Đoàn xã Hưng Lộc, thành phố Vinh tổ chức Lễ ra quân đợt cao điểm tuyên truyền,
ký cam kết phòng chống pháo nổ và đảm bảo trật tự ATGT trước, trong và sau Tết
Nguyên đán 2018. Tham dự Lễ ra quân có đồng chí Đặng Đình Quang - UVBTV,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Công an
tỉnh, Thành đoàn Vinh và hơn 200 ĐVTN trên địa bàn tỉnh.
Nghệ An: Hơn 1.000 học sinh tham gia tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp
năm 2018
Ngày 27/1/2018, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh
đoàn tổ chức chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2018 tại Trường
THPT chuyên Phan Bội Châu. Về phía Tỉnh đoàn, có đồng chí Chu Đức Thái –
Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh tham dự chương trình. Tại chương
trình 20 chuyên gia đến từ Bộ GD- ĐT, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và đại diện
các trường Cao đẳng, Đại học tham gia tư vấn cho các em. Bên cạnh đó, chương
trình còn có sự tham gia của chuyên gia tư vấn tâm lý – hướng nghiệp đến từ Học
viện Thanh thiếu niên nhằm giải đáp những thắc mắc của học sinh về lựa chọn
ngành nghề và quyết định con đường tương lai của mình.
V. MẨU CHUYỆN VỀ BÁC
Bác Hồ ăn Tết cùng nhân dân năm 1946
Câu chuyện này được ông Phan Xuân Thúy, một thợ ảnh kể lại. Ông kể:
“Chiều 30 Tết, Bác Hồ nói với các chiến sĩ: "Các cô các chú nào có gia đình
ở Hà Nội thì mời vào đây vui Tết với Bác". Chú em tôi cuống quýt chạy một mạch

về nhà báo tin. Được ăn Tết cùng với Bác thì vui quá. Đêm hôm ấy, cả gia đình tôi
thao thức, tới quá giao thừa vẫn chẳng ai ngủ được.
Sáng hôm sau - tức mùng 1 Tết âm lịch năm 1946, cái Tết đầu tiên sau khi
nước nhà giành được độc lập, ông cụ thân sinh tôi dậy rất sớm, ăn vận áo the, khăn
xếp chỉnh tề, với tôi, anh trai Phan Xuân Giực, vợ chồng chị Phan Thị Trâm, Trần
Khánh Lục và đứa con gái của họ là Trần Thị Thành cùng tới Bắc Bộ phủ.
Khi chúng tôi tới nơi thì đã thấy gần 50 người - là thân thích của các chiến sĩ
khác - cũng đang đứng đợi ở ngoài sân. Bỗng Bác đi ra từ trong dinh với bộ quần
áo kaki, đôi dép cao su quen thuộc. Bác đưa tay vẫy chào mọi người nói, ân cần:
"Bây giờ xin mời tất cả ra đây chúng ta cùng vui Tết".
Chúng tôi theo Bác đi ra khu vườn trong Bắc Bộ phủ. Suốt dọc con đường
rải đá sỏi, hai bên mượt cỏ tóc tiên, những chiếc chiếu được trải ra, cỗ đã bày sẵn.
Tôi không còn nhớ chính xác có những món ăn gì, nhưng không có mâm cao cỗ
đầy gì cả mà rất đơn sơ, cơm được xới từ trong những chiếc rá. Ông cụ thân sinh
tôi cao tuổi nhất, được Bác nắm tay mời ngồi cùng ở mâm đầu tiên, các anh, chị tôi
bế đứa nhỏ cũng ngồi kề ngay đấy.
Có mặt trong bữa cơm thân mật này còn có cả ông Đàm Quang Trung - sau
này là Thượng tướng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng
Dân tộc và ông Vũ Đình Huỳnh - thư ký riêng của Bác. Bác mời cơm ông cụ nhà
tôi, hỏi thăm cháu Thành rất ân cần, niềm nở. Tôi liền lấy máy ảnh ra chụp liên hồi.
Bữa cơm chỉ kéo dài chừng nửa giờ đồng hồ nhưng tràn đầy xúc động.
Cụ Thúy hồi tưởng: "Hồi kháng chiến toàn quốc, cũng như bao gia đình Hà
Nội khác, chúng tôi lên đường tản cư. Khi di tản, tôi chỉ kịp nhét vào túi áo mỗi
bức ảnh này vì nó có kích cỡ nhỏ. Những bức ảnh khác được lồng khung treo ở
hiệu ảnh phố Hàng Bài, cùng với sập gụ, tủ chè, tư trang, đồ đạc thì mất hết. Tấm
ảnh đó luôn nằm trong túi áo tôi, là một kỷ vật, vừa như lá bùa hộ mệnh giúp tôi
vượt qua bao quãng đường trường. Khi trở về Hà Nội, điều đầu tiên tôi làm là lấy
máy chụp lại, rồi phóng to nó lên đem treo ở vị trí trang trọng nhất trong nhà".
Đến nay, kỷ niệm này vẫn luôn được gia đình ông kể lại với sự trân trọng và
niềm xúc động sâu sắc.
Một lần nhân dịp đầu Xuân, Bác Hồ đến thăm đơn vị lính cứu hỏa Thủ đô,
trong thời buổi đất nước mới bắt đầu vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc,
trang bị còn sơ sài, nhiều đồng chí biên chế chưa có nghiệp vụ, bộn bề khó

khăn....Bác cháu nói chuyện rất vui vẻ, các đồng chí xin Bác một lời chúc đầu
Xuân, Bác mỉm cười và nói :
- Bác chúc các chú thất nghiệp.
Lời chúc giản dị, mộc mạc của Bác gửi gắm một tình yêu bao la Người dành
cho lính cứu hỏa nói riêng và nhân dân ta nói chung.
http://bqllang.gov.vn
VI. MỘT SỐ VIỆC BẠN CẦN CHUẨN BỊ ĐỂ ĐÓN TẾT MẬU TUẤT 2018
1. Dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa
Để tiễn năm cũ đi và chào đón năm mới sắp đến, việc dọn dẹp nhà cửa là
một phần không thể bỏ qua của các gia đình.
Bàn thờ là vị trí quan trọng nhất, việc chăm sóc và bài trí bài thờ luôn được
chú trọng hàng đầu nhằm bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, những người đã khuất
và cầu mong tài lộc, hạnh phúc cho gia đình.
Phòng khách không chỉ là nơi sum họp của các thành viên trong gia đình mà
còn là nơi tiếp khách, theo phong thủy đây còn là nơi thu hút sinh khí vào. Vì vậy,
bạn cần dọn dẹp, trang hoàng cho phòng khách luôn được sạch sẽ, ngăn nắp.
Phòng bếp là nơi nấu ra những món ăn ngon cho gia đình nhưng cũng là nơi
khó dọn dẹp nhất. Vì vậy bạn nên học hỏi những kinh nghiệm, mẹo vặt để có thể
giảm nhẹ công việc lau chùi trong phòng bếp.
Một vài chậu cây cảnh, chậu hoa xinh xắn không chỉ giúp bạn làm mới cho
ngôi nhà của mình mà còn mang lại không khí ấp ám của mùa xuân và mang lại
may mắn, tài lộc cho gia đình.
2. Chuẩn bị quà Tết ý nghĩa
Người Việt có truyền thống biếu nhau những món quà trong dịp Tết Nguyên
Đán. Bạn cần lên danh sách những đối tượng và tặng quà để không bị sót một ai.
Gần tết, giá cả các mặt hàng đều tăng, vì vậy để tiết kiệm và mua được những món
quà tặng ưng ý, bạn nên mua trước tết khoảng 2, 3 tuần đối với những món quà có
thể bảo quản được lâu.
3. Mua sắm quần áo Tết
Bạn nên liệt kê danh sách những thứ mà từng thành viên trong gia đình cần
mua mới để không bỏ sót cũng như không sa đà quá mức vào những món đồ không
cần thiết để tiết kiệm trong dịp Tết.

Bạn nên đi mua sắm quần áo, giày dép,... cho gia đình trước tết khoảng 3
tuần. Khi đó các cửa hàng có nhiều mặt hàng giúp bạn có nhiều sự lựa chọn mà
không phải chen lấn vì quá đông. Mua về, bạn nên giặt sạch luôn để thời gian
những ngày cận Tết dành cho việc mua sắm thực phẩm.
4. Mua thực phẩm ngày Tết
Nhiều gia đình mua quá nhiều thực phẩm dự trữ trong những ngày Tết dẫn
tới tình trạng dư, thực phẩm để lâu vừa không ngon vừa dễ bị hỏng. Bạn chỉ nên
mua những loại thực phẩm đủ dùng trong 2, 3 ngày Tết vì các siêu thị và chợ đều
mở hàng lại vào ngày mùng 3.
5. Làm đẹp cho bản thân
Đừng vì quá bận rộn chuẩn bị Tết cho gia đình mà các chị em bỏ quên làm
đẹp cho chính mình. Một kiểu tóc mới, một bộ đồ mới, một làn da đẹp rạng ngời,...
sẽ khiến chúng ta có một tinh thần thoải mái, vui vẻ bên người thân trong những
ngày đầu năm mới.
VII. MỨC PHẠT VỚI HÀNH VI BUÔN BÁN PHÁO
Pháo nổ là một trong các loại hàng hóa cấm kinh doanh được quy định trong
Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại
về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều
kiện.
Để việc truy cứu trách nhiệm hình sự đúng và thống nhất đối với các hành vi
phạm tội liên quan đến pháo nổ, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và
Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCAVKSNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008.
Theo điểm b và điểm d, phần 1 mục III của Thông tư, người nào mua bán
hoặc tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ nhằm mục đích kinh buôn bán trong
nước bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Buôn bán hàng cấm. Nếu thực hiện
việc mua bán trái phép qua biên giới pháo nổ thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình
sự về Tội buôn lậu. Tuy nhiên, người có hành vi vi phạm sẽ chỉ bị truy cứu trách
nhiệm hình sự nếu vật phạm pháp (pháo nổ) có số lượng từ 10 kg trở lên hoặc dưới
10 kg nhưng đã bị xử phạt hành chính hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.
- Số lượng pháo nổ từ 10 kg đến dưới 50 kg (được coi là số lượng lớn):
Người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 153 (phạt tiền
từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm) hoặc khoản

1 Điều 155 (phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt tù từ từ 6 tháng
đến 5 năm).
- Số lượng pháo nổ từ 50 kg đến dưới 150 kg (được coi là số lượng rất lớn):
Người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 153 (phạt tù từ
3 đến 7 năm) hoặc khoản 2 Điều 155 (phạt tù từ 3 năm đến 10 năm).
- Số lượng pháo nổ từ 150 kg trở lên (được coi là số lượng đặc biệt lớn):
Người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 153 (phạt tù từ
7 năm đến 15 năm) hoặc Điều 155 (phạt tù từ 8 năm đến 15 năm).
Một người cùng lúc phạm nhiều tội thì phải bị xét xử với mức hình phạt cao
của khung hình phạt quy định cho mỗi tội. Trường hợp của bác bạn, nếu số lượng
pháo nổ bác bạn mua để thực hiện việc buôn bán từ 10 kg trở lên hoặc dưới 10 kg
nhưng đã bị xử phạt hành chính hoặc gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách
nhiệm hình sự theo tội phạm và mức phạt tương ứng nêu trên.
Theo quy định của pháp luật, không chỉ có hành vi buôn bán, vận chuyển,
sản xuất, tàng trữ pháo nổ mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà hành vi sử dụng
trái phép pháo nổ (hay còn gọi là đốt pháo) cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm
hình sự về Tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ luật hình sự. Khung hình
phạt thấp nhất của tội phạm này là phạt tiền từ một triệu đồng đến 10 triệu đồng,
cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến hai năm và cao nhất
là phạt tù đến 7 năm.
Nếu người đốt pháo gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài
sản của người khác thì còn có thể vị truy cứu về tội danh khác tương xứng với hậu
quả do hành vi đốt pháo gây ra.
Nguồn: ST
VIII. KỸ NĂNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
1. Giảm đi mua ngoài, chuẩn bị thực phẩm tự làm
Để tiết kiệm, nhiều người chuẩn bị đồ ăn dự trữ thay vì mua ngoài. Mặc dù
trên thị trường luôn bày bán sẵn rất nhiều các món ăn truyền thống trong dịp Tết
như mứt, bánh, củ kiệu, dưa hành muối chua, bánh chưng, bánh tét… nhưng để tiết
kiệm chi phí, nhiều người đã tự chuẩn bị những món ăn này cho gia đình.
2. Lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm trong ngày tết
Đây là một trong những mẹo chi tiêu tiết kiệm trong ngày tết đơn giản mà
mọi người nên làm khi có dự định mua sắm Tết. Việc này sẽ giúp người tiêu dùng

cân đối được chi tiêu và tránh mua sắm những thứ đồ không cần thiết. Vì thế, nếu
không lên kế hoạch mua sắm trong dịp tết với những thứ như quà Tết, tiền lì xì,
quần áo, vật dụng mới trong nhà chắc chắn sẽ khiến chúng ta bối rối khi không biết
mình đã mua gì và chưa mua gì khi tiền đã gần cạn
3. Đơn giản hóa vấn đề
Để tiết kiệm chi tiêu, các gia đình nên tận dụng các dụng cụ cũ như khay
đựng mứt, bánh kẹo vẫn còn dùng tốt. Vì thế, không nên đổi một cái mới chỉ vì
mẫu mã của nó nhìn đẹp, sang trọng hơn cái ở nhà. Ngoài ra, người tiêu dùng phải
luôn nhớ tiêu chí “bớt và giản tiện”. Chỉ mua những thứ cần thiết, không thêm,
không mua quá nhiều.
4. Mua sắm ở chợ đầu mối hoặc chợ quê
Việc sắm Tết ở đâu cũng quyết định việc người tiêu dùng phải chi bao nhiêu
tiền. Nếu phải lên thành phố làm việc và Tết đến phải về quê thì người tiêu dùng có
thể đặt người quen và mua những thực phẩm thiết yếu như gà, giò, chả… thay vì
mua tại các siêu thị, giá cả thường cao hơn.
5. Tranh thủ săn hàng khuyến mại
Mỗi dịp Tết đến, các gia đình lại “đầu tư” không ít vào việc mua sắm những
đồ gia dụng thiết yếu như ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng, đầu đĩa, loa đài, điện thoại… Để
tiết kiệm chi tiêu cho những vật dụng này, chị em cũng nên tranh thủ “săn” các
chương trình khuyến mại của các siêu thị, cửa hàng điện máy để mua sắm giá rẻ
cho gia đình những thứ cần thiết
6. Mua sắm thông minh
Là một người tiêu dùng thông minh, nên ưu tiên những thứ quan trọng hơn
cả, loại bỏ bớt những mặt hàng ít cần thiết hơn. Thông thường, bảng danh sách
những thứ cần mua trong dịp Tết sẽ gồm rất nhiều mặt hàng như bán kẹo, đồ trang
trí, thực phẩm tươi và khô, đồ gia dụng, quần áo… Vì thế, trước tiên, người mua
cần liệt kê những thứ cần mua theo độ quan trọng và tính cần thiết giảm dần. Sau
đó, phải dự tính khoản chi tiêu cho từng món đồ và cân đối lại với túi tiền của
mình.
7. Sắm tết sớm
Vào những ngày giáp Tết, các loại như hoa quả, đồ uống thường cao gấp
nhiều lần so với những ngày trước đó. Vì vậy, người tiêu dùng nên tranh thủ đi sắm
những thứ thiết yếu trước khoảng vài tuần hoặc 1, 2 tháng để tránh được việc phải

chen lấn xô đẩy khi mua hàng và không phải chịu giá “cắt cổ” vào những ngày Tết
cận kề.
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