
 

HUYỆN PHÚ NINH 

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN 
 

Số 04 - Tháng 04/2021 

 

 

 

 

 

1. Nội dung sinh hoạt 

- Họp chi Đoàn, Ban chấp hành chi Đoàn báo cáo kết quả công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi tháng 03/2021, đánh giá những mặt ưu điểm và hạn 

chế trong tháng và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 

- Triển khai nhiệm vụ trong tháng 04/2021 với những nội dung:  

+ Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức hoạt động hưởng ứng các Ngày lễ kỷ 

niệm của đất nước, dân tộc; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán 

bộ, ĐVTN về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các quy định của 

pháp luật về bầu cử; duy trì tuyên truyền các hoạt động khởi nghiệp gắn với giới 

thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực của các cấp bộ Đoàn, 

Hội, Đội và tuổi trẻ Phú Ninh góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc giai đoạn hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đẩy mạnh và duy trì đều 

đặn chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên 

facebook của các đơn vị.  

+ Tăng cường tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tuyên truyền kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền, nhân rộng, biểu dương các gương tập thể, cá 

nhân điển hình, các mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ tỉnh nhà. 

+ Các cấp bộ Đoàn tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của cuộc 

thi “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân” trên địa bàn huyện Phú Ninh; hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, 

thanh niên tại địa phương, đơn vị tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 

trực tiếp trên thiết bị điện tử có kết nối mạng internet bằng việc đăng nhập vào 

địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn  và trả lời bộ câu hỏi được chọn 

 

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN 

http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn/
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ngẫu nhiên với nội dung về các văn bản pháp luật trong nội dung thi (Thời gian 

từ ngày 15/3/2021 đến hết ngày 30/4/2021). 

+ Tiếp tục tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 

thông; tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy, mại dâm; các chính sách 

chăm lo cho thanh thiếu nhi... 

+ Tiếp tục triển khai các hoạt động kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành 

động bảo vệ môi trường và hạn chế rác thải nhựa, đồng thời tuyên truyền bảo vệ 

giữ gìn cảnh quan thiên nhiên môi trường biển. 

2. Hình thức sinh hoạt 

- Các chi Đoàn lựa chọn địa điểm tổ chức sinh hoạt chi đoàn. Trước khi 

vào buổi sinh hoạt, nên mở các ca khúc về Đảng, Đoàn nhằm tạo không khí vui 

tươi sôi nổi, mở đầu buổi sinh hoạt nên bằng các tiết mục văn nghệ, trò chơi 

cộng đồng... 

- Tổ chức các hoạt động sôi nổi hưởng ứng các Ngày lễ kỷ niệm của đất 

nước, dân tộc có ý nghĩa thiết thực thông qua các hoạt động. 

- Giới thiệu những gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu, các mô hình sáng 

tạo, các công trình thanh niên, phần việc thanh niên hiệu quả trên các lĩnh vực. 

- Tổ chức các loại hình sinh hoạt vui chơi như: thi tìm hiểu, hái hoa dân 

chủ, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm về kỷ niệm các ngày lễ lớn… 

- Kết hợp việc tổ chức sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn với phát động, 

hướng dẫn và đề nghị đoàn viên, chi đoàn đăng ký các nội dung, phần việc thiết 

thực nhằm thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và tình nguyện tham gia thực 

hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, gắn với chủ đề năm của các cấp 

bộ Đoàn.  

 

 

 

 

 

 

Phong cách lãnh đạo khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trực 

tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trong 24 năm liên tục (từ năm 1945 đến 

năm 1969). Công lao to lớn và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người gắn liền 

với thời kỳ lịch sử vẻ vang - giành độc lập cho dân tộc và đấu tranh thống nhất 

đất nước; thể hiện qua phương pháp và phong cách lãnh đạo khoa học của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh. 

Sinh thời, khi bàn về hoạt động lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường 

đề cập đến hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên nhằm 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
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hướng dẫn, động viên, khuyến khích nhân dân và cán bộ thực hiện những công 

việc ích nước, lợi dân. Người chỉ rõ, mục đích của hoạt động lãnh đạo là phục 

vụ nhân dân: “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc 

cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, 

chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, 

Nhật”; “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính 

phủ có lỗi”; “Chính phủ và Đảng chỉ mưu giải phóng cho nhân dân, vì thế, bất 

kỳ việc gì cũng vì lợi ích của nhân dân mà làm và chịu trách nhiệm trước nhân 

dân”. Trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Người luôn yêu cầu 

Đảng giữ vững đường lối kháng chiến, kiến quốc và sự lãnh đạo đúng đắn của 

một đảng cầm quyền với một tư duy nhạy bén, khoa học.  

Phong cách lãnh đạo khoa học là một trong những nội dung nổi bật của 

phong cách Hồ Chí Minh, có ý nghĩa sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt 

với những người đứng đầu, những cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ cấp chiến 

lược. Đó là những cách thức, nguyên tắc, phương pháp lãnh đạo được thể hiện 

rõ qua tầm nhìn chiến lược, mục đích cụ thể, kế hoạch khả thi và quyết tâm thực 

hiện; sau khi đã tiến hành tổ chức, triển khai công việc thì phải kiểm tra, kiểm 

soát, tổng kết, rút kinh nghiệm; phải đánh giá bằng hiệu quả công việc... 

Phong cách lãnh đạo khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện ở 

những nội dung cơ bản sau: 

Thứ nhất, trong lãnh đạo, xử lý, giải quyết công việc luôn tuân thủ quy 

trình khoa học, lấy hiệu quả công việc làm thước đo. 

Trong hoạt động lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tuân thủ nghiêm 

túc các khâu, các bước trong quy trình giải quyết, xử lý công việc, từ khâu khảo 

sát nắm tình hình, ra quyết định đến tổ chức thi hành và cuối cùng là kiểm tra, 

kiểm soát, tổng kết, rút kinh nghiệm. Người luôn thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc 

quy trình này trong quá trình giải quyết công việc của Người cho tới những công 

việc của Đảng và Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm, để thực hiện 

công việc trôi chảy, có kết quả cao: “Phải quyết định mọi vấn đề cho đúng”, 

“Phải tổ chức sự thi hành cho đúng”, “Phải tổ chức sự kiểm tra, kiểm soát”. 

Người chỉ ra mối quan hệ giữa các nội dung này: “Chính sách đúng là nguồn 

gốc của thắng lợi. Song nguồn gốc đi tới thắng lợi thực sự còn phải tổ chức, phải 

đấu tranh. Khi đã có chính sách đúng thì sự thành công hay thất bại của chính 

sách đó là nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. 

Nếu ba điều ấy sơ sài thì chính sách có đúng mấy cũng vô ích”. 

Phong cách lãnh đạo khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối lập hoàn 

toàn và xa lạ với lề lối, cách thức làm việc mang nặng cảm tính chủ quan, không 

quan tâm đến chất lượng, hiệu quả công việc; làm việc tùy tiện, thiếu điều tra 

nghiên cứu, thiếu kế hoạch, lãng phí thời gian, sức người, sức của; thiếu cụ thể, 
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tỉ mỉ; thiếu tầm nhìn xa trông rộng... Người đã vạch rõ những biểu hiện của lối 

làm việc thiếu tính khoa học trong nhiều mặt hoạt động, như: Trong việc ra các 

chỉ thị, nghị quyết không có quá trình điều tra, nghiên cứu thực tiễn, không gắn 

với điều kiện thực tế, với quần chúng, với cơ sở; trong chỉ đạo không có kế 

hoạch, không có hướng dẫn cụ thể, không kiểm tra, không tổng kết kinh nghiệm; 

khi khai hội thì làm hình thức rầm rộ, nhưng nội dung trống rỗng; trong tuyên 

truyền, huấn luyện thì nội dung không gắn với thực tế; nói và viết không phù 

hợp với người nghe... Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải kiên quyết khắc 

phục sửa chữa những căn bệnh đó. 

Thứ hai, trong lãnh đạo phải tuyệt đối tôn trọng hiện thực khách quan, 

tránh bệnh chủ quan. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, muốn lãnh đạo đúng, trước hết phải quyết 

định mọi vấn đề cho đúng. Nếu quyết định sai, quần chúng và cấp dưới lại tích 

cực thực hiện thì hậu quả càng lớn, tổn thất càng nhiều. “Muốn quyết định cho 

đúng, trước tiên phải điều tra, nghiên cứu rõ ràng”. Tức là, trước khi làm bất cứ 

công việc gì cũng phải nắm được việc, nắm được người và tình hình cụ thể, đặc 

biệt phải xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn khách quan. 

Lấy thực tế khách quan làm điểm xuất phát để xác định mục tiêu đúng đã 

trở thành yêu cầu tất yếu trong hoạt động lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trước khi quyết định bất cứ công việc gì, bao giờ Người cũng tìm hiểu, thu thập 

thông tin đầy đủ, có cơ sở lý luận và thực tiễn chắc chắn, từ đó đề ra các phương 

án thực thi hiệu quả nhất, không chủ quan duy ý chí. Trên cương vị người đứng 

đầu Đảng và Nhà nước, Người cho rằng: “Đảng có hiểu rõ tình hình thì đặt 

chính sách mới đúng. Mà muốn Đảng hiểu rõ thì đảng viên và cán bộ phải điều 

tra và báo cáo rõ ràng tình hình từng xã, từng huyện, từng tỉnh, từng khu. Nếu 

không biết rõ tình hình mà đặt chính sách thì kết quả là “nồi vuông úp vung 

tròn”, không ăn khớp gì hết”. 

Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tập cho mình thói quen làm việc 

dựa trên sự tôn trọng điều kiện thực tế, không tô hồng, bóp méo sự thật, đồng 

thời làm việc phải có tầm nhìn xa, trông rộng trên cơ sở thực tiễn để có những 

dự báo khoa học về tình hình có liên quan, tránh bị động bất ngờ, sa vào những 

công việc mang tính sự vụ thiển cận. Khi ra quyết định công tác, định cách tổ 

chức, cách làm việc phải căn cứ vào tình hình thực tế về mọi mặt. Người phê 

phán gay gắt những cán bộ mắc những căn bệnh quan liêu, ngồi trong bàn giấy, 

chỉ nghe báo cáo rồi ra quyết định, mà không đi sâu sát thực tế, xem tận nơi, tận 

chỗ; hay “bệnh cận thị”, không thấy xa trông rộng, những vấn đề to tát thì không 

nghĩ đến mà chỉ chăm chú những việc tỉ mỉ... Những người như vậy, chỉ trông 

thấy sự lợi hại nhỏ nhen mà không thấy sự lợi hại to lớn. 
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Để giải quyết công việc đạt kết quả cao theo mục tiêu đã xác định, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải khắc phục bệnh chủ 

quan, nóng vội. Bởi theo Người, có những chương trình, kế hoạch làm việc đặt 

ra rất đúng, nhưng do chủ quan trong quá trình thực hiện nên tiến hành không 

sát, không đúng làm cho kết quả công việc hạn chế, hiệu quả thấp, thậm chí thất 

bại. Cũng có thể do chủ quan, nên chương trình, kế hoạch làm việc đặt ra không 

sát, không cụ thể, không phù hợp, dẫn đến khi tiến hành công việc dù đã rất cố 

gắng, rất quyết tâm, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn, kết quả không cao. Để khắc 

phục bệnh chủ quan trong công việc, Người yêu cầu: “Gặp mỗi vấn đề, ta phải 

đặt câu hỏi: Vì sao có vấn đề này? Xử trí như thế này, kết quả sẽ ra sao? Phải 

suy tính kỹ lưỡng. Chớ hấp tấp, chớ làm bừa, chớ làm liều. Chớ gặp sao làm 

vậy”; phải “so đi sánh lại, phân tích rõ ràng là cách làm việc có khoa học. Mỗi 

công việc, chúng ta đều phải làm như thế. Làm như thế mới tránh khỏi cái độc 

đoán, mới tránh khỏi sai lầm”. 

Nhờ luôn sâu sát thực tiễn, tôn trọng hiện thực khách quan, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã cùng với Trung ương Đảng đưa ra nhiều quyết định đúng đắn trước 

những thời điểm có tính bước ngoặt của lịch sử, đồng thời có những chỉ đạo, 

uốn nắn kịp thời khi phát hiện ra những chủ trương, chính sách chưa phù hợp, 

tiến hành sửa đổi với thái độ khách quan, biện chứng. Trong kháng chiến cũng 

như trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước mỗi chiến dịch, mỗi trận đánh, hay 

trước khi ra bất kỳ một chủ trương, chính sách nào, Người đều cùng với tập thể 

Trung ương Đảng bàn bạc, đánh giá tình hình chủ quan và khách quan, những 

thuận lợi và khó khăn, những phương án và dự đoán sự thay đổi của tình thế để 

kịp thời đưa ra những chủ trương, biện pháp khả thi nhất. Nhờ đó, cách mạng 

Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn. 

Thứ ba, lãnh đạo gắn với kiểm tra, tổng kết và rút kinh nghiệm kịp thời. 

Đây là những công việc hết sức quan trọng và cần thiết để cấp dưới hoàn 

thành nhiệm vụ được giao, thể hiện việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đồng 

thời là biểu hiện phương pháp, phong cách công tác của người cán bộ lãnh đạo, 

quản lý. 

Quán triệt nguyên tắc của V.I.Lênin: Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi 

như không có lãnh đạo; như vậy, thì chỉ thị, nghị quyết trở thành mớ giấy lộn, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, mỗi khi làm xong một công việc, dù thành công 

hay thất bại đều phải rút kinh nghiệm đến cội rễ, phân tích rõ ràng rồi kết luận 

để làm “khuôn phép” cho những công việc khác và đó là “chìa khóa” phát triển 

công việc. Người yêu cầu: Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải biết sử dụng 

bộ máy, những người cộng sự, những cơ quan giúp việc một cách khoa học, hiệu 

quả và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới và quần chúng. Muốn 

vậy, phải luôn tự kiểm điểm, tự phê bình những lời mình đã nói, những việc 
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mình đã làm để phát triển điều hay, sửa chữa khuyết điểm, đồng thời phải hoan 

nghênh người khác phê bình mình, phải chống bệnh hữu danh vô thực, bệnh 

hình thức. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề tổng kết thực tiễn để rút kinh 

nghiệm từng việc, từ đó Người bổ sung kịp thời những chủ trương chưa đúng, 

chưa đủ và quan trọng hơn là rút ra những kết luận để bổ sung cho lý luận. 

Trong quá trình lãnh đạo, Người thường tổ chức kiểm tra, kiểm soát thường 

xuyên từ trên xuống và từ dưới lên để đánh giá hoạt động của cán bộ, đảng viên 

và những chủ trương, chính sách đề ra có đúng không. Về phía tổ chức Đảng, 

Người chỉ rõ cần phải kiểm tra đường lối, kiểm tra việc thực hiện đường lối. 

Kiểm tra là để Đảng biết rõ hiệu quả của công tác lãnh đạo, biết rõ ai tốt, ai chưa 

tốt, cơ quan nào tốt, cơ quan nào nhiều khuyết điểm. Kiểm tra tốt thì “bao nhiêu 

khuyết điểm sẽ lòi ra hết”. 

Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, tổng kết, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải tiến hành công tác này kịp thời và thường xuyên; 

kiểm tra phải toàn diện cả công việc và người thực hiện công việc, phải cụ thể, 

chính xác, dân chủ và khách quan. Người nhấn mạnh: “Một dân tộc, một đảng 

và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định 

hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ 

không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. 

Phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh phản ánh những giá trị ổn 

định, bền vững, phong phú, có sức lan tỏa mạnh mẽ và ngày cảng trở nên quan 

trọng không chỉ đối với Đảng ta - một đảng cầm quyền, mà còn giữ vị trí nổi bật 

trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam. Việc nghiên cứu, học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, phong cách 

lãnh đạo của Người nói riêng là trách nhiệm, bổn phận và danh dự của mỗi cán 

bộ, đảng viên tâm huyết với Đảng, với dân. Đó cũng là giải pháp hữu hiệu nhất 

để xây dựng người cán bộ lãnh đạo “vừa hồng, vừa chuyên”, góp phần củng cố 

niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, làm cho Đảng 

ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, 

xứng đáng là lực lượng lãnh đạo toàn xã hội, là một trong những nhiệm vụ trọng 

yếu nhất của toàn Đảng, toàn dân ta. Đây còn là điều kiện thực hiện có hiệu quả 

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng như những nội 

dung quan trọng của các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị 

Trung ương lần thứ 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những 

biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
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Vì vậy, trong thời gian tới cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức 

của cán bộ, đảng viên về nội dung, đặc trưng và giá trị của phong cách lãnh đạo 

Hồ Chí Minh, qua đó làm cho mọi cán bộ, đảng viên thấy rõ ý nghĩa, tầm quan 

trọng và nội dung, yêu cầu của học tập và làm theo phong cách lãnh đạo của 

Chủ tịch Hồ Chi Minh. Cấp ủy đảng các cấp phải căn cứ vào đặc điểm nhiệm vụ 

của cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa và xác định những chuẩn mực cơ bản về 

phong cách lãnh đạo của từng loại cán bộ, phù hợp với cấp bậc, chức vụ của họ. 

Ngày nay, đối tượng chịu sự lãnh đạo, quản lý đang có sự phát triển mới, trình 

độ dân trí ngày một cao, xu thế công khai dân chủ ngày càng được mở rộng, các 

thành tựu về khoa học công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư đang có tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải tích cực, không ngừng tu 

dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ học vấn, trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, khả năng nắm bắt nhanh nhạy với cái mới, từ đó có thể 

xử lý thông tin một cách chính xác, kịp thời trên cơ sở quán triệt nghiêm túc 

nguyên tắc thống nhất giữa tính đảng và tính khoa học, luôn dám nghĩ, dám làm, 

dám chịu trách nhiệm, luôn tự phê bình để không ngừng tiến bộ. 

Việc nghiên cứu, học tập và làm theo phong cách lãnh đạo của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh để vận dụng vào đổi mới phong cách làm việc, đổi mới phương 

thức lãnh đạo là việc làm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong giai đoạn 

hiện nay./. 

 Theo Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10/3 (Âm lịch): Ngày Giỗ tổ Hùng Vương. 

- 07/4/1907: Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn. 

- 21/4: Ngày sách Việt Nam. 

- 23/4: Ngày sách và bản quyền thế giới. 

- 25/4/1976: Ngày tổng tuyển cử bầu quốc hội chung của cả nước. 

- 27/4/1998: Ngày mất của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. 

 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 



T
ra

n
g 
8

 

 

 

 

  

Số 04 

04/2021 

- 30/4/1975: Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

- 01/5/1886: Ngày Quốc tế Lao động. 

LỊCH SỬ NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 

30/4/1975 

Mùa Xuân năm 1975, nhân dân Việt Nam ta đã ghi một chiến công vĩ đại 

nhất, hiển hách nhất trong lịch sử anh hùng của dân tộc: sau 55 ngày đêm tiến 

công thần tốc đã quét sạch toàn bộ chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ ở 

miền Nam, giải phóng miền Nam thân yêu, giành lại độc lập hoàn toàn cho đất 

nước. 

Tháng Giêng năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết. Mặc dầu đã bị thất 

bại nặng nề, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai vẫn ngoan cố theo đuổi âm mưu áp đặt 

chủ nghĩa thực dân kiểu mới lên toàn bộ miền Nam nước ta. Chúng đã trắng trợn 

chà đạp hầu hết các điều khoản chủ yếu của Hiệp định, tiếp tục tiến hành cuộc 

chiến tranh thực dân kiểu mới trên quy môn lớn bằng các kế hoạch "tràn ngập 

lãnh thổ" và những cuộc hành quân "bình định" lấn chiếm vùng giải phóng, 

chồng chất muôn vàn tội ác đối với đồng bào ta. 

Đánh giá đúng âm mưu của kẻ thù, Đảng ta nhận định rằng, bất kể trong 

tình huống nào, con đường giành thắng lợi của cách mạng miền Nam cũng phải 

là con đường bạo lực, kiên quyết dùng chiến tranh cách mạng đánh bại cuộc 

chiến tranh thực dân kiểu mới của Mỹ - Ngụy. 

Sau hai năm 1973, 1974 và nhất là từ chiến thắng giải phòng toàn tỉnh 

Phước Long, cục diện chiến trường miền Nam đã thay đổi một cách căn bản, có 

lợi cho ta. Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng, tháng 10-1974 và đầu năm 

1975, đã kịp thời đánh giá đúng lực lượng so sánh giữa ta và địch, vạch rõ sự 

xuất hiện của thời cơ lịch sử và hạ quyết tâm chiến lược giải phóng hoàn toàn 

miền Nam, đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của 

Mỹ bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt mùa Xuân năm 1975. 

Ngày 10-3-1975 cuộc Tổng tiến công chiến lược và nổi dậy vĩ đại được 

mở đầu bằng trận đánh hết sức táo bạo, bất ngờ của quân ta vào thị xã Buôn Mê 

Thuột - một vị trí then chốt, hiểm yếu trong hệ thống phòng ngự của quân địch ở 

Tây Nguyên. Trận đánh trúng huyệt đó đã làm rung chuẩn toàn bộ Tây Nguyên 

và bắt đầu quá trình sụp đổ không thể cứu vãn nổi của ngụy quân và ngụy quyền 

Sài Gòn. Sau thất bại nặng nề và choáng váng đó, quân ngụy phải rút khỏi Kon 

Tum và Plây Cu ngày 24-3, cả vùng Tây Nguyên rộng lớn đã được hoàn toàn 

giải phóng. 
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Một cao trào tiến công và nổi dậy đã dâng lên mạnh mẽ ở các tỉnh ven 

biển miền Trung Trung Bộ. Các tỉnh thành được giải phóng với một nhịp độ dồn 

dập. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã toàn thắng. Miền 

Nam nước ta đã hoàn toàn giải phóng. Trong 55 ngày đêm chiến đấu dồn dập và 

thần tốc, anh dũng và táo bạo, quân và dân ta đã đập tan hoàn toàn bộ máy chiến 

tranh khổng lồ và hiện đại của quân ngụy đông tới 1.351.000 tên, được xếp vào 

loại mạnh nhất ở Đông Nam Á, đã xóa bỏ hoàn toàn bộ máy ngụy quyền từ 

trung ương tới cơ sở mà Mỹ đã dày công gây dựng và nuôi dưỡng từ hơn hai 

chục năm nay. Chế độ thực dân mới đã hoàn toàn bị sụp đổ. Tổng tiến công và 

nỗi dậy mùa Xuân 1975 đã đập tan toàn bộ lực lượng quân sự địch. 

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã kết 

thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài nhất, gian khổ nhất và vĩ đại nhất trong 

lịch sử dân tộc, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị kéo dài 117 năm của đế quốc 

xâm lược trên đất nước ta, làm cho Tổ quốc ta vĩnh viễn độc lập, thống nhất và 

đưa cả nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. Dân tộc ta bước vào kỷ nguyên phát 

triển rực rỡ nhất trong lịch sử 4.000 năm của mình - kỷ nguyên Độc lập, Tự do 

và Chủ nghĩa xã hội. 

Đối với đế quốc Mỹ, đây là một thất bại nặng nề nhất, nghiêm trọng nhất 

trong toàn bộ lịch sử 200 năm của nước Mỹ. Thất bại đó đã đánh dấu một thời 

kỳ suy sụp mới, toàn diện của chủ nghĩa đế quốc Mỹ - "Thời kỳ sau Việt Nam" 

và khẳng định sự phá sản không tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân kiểu mới. 

Thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to 

lớn và có tính chất thời đại sâu sắc. Thắng lợi đó đã mở ra một thời kỳ mới vô 

cùng thuận lợi cho phong trào cách mạng thế giới, càng thúc đẩy mạnh mẽ thế 

tiến công chiến lược của ba dòng thác cách mạng. 

Thắng lợi của Việt Nam một lần nữa làm sáng tỏ chân lý vĩ đại: "Trong 

thời đại ngày nay, khi các lực lượng cách mạng thế giới ở thế tiến công, một dân 

tộc nước không rộng, người không đông, song đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh 

kiên quyết dưới sự lãnh đạo của một đảng Mác-Lê-nin có đường lối và phương 

pháp cách mạng đúng đắn, giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội, được sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, các 

lực lượng cách mạng và nhân dân tiến bộ trên thế giới, thì hoàn toàn có thể đánh 

thắng mọi thế lực đế quốc xâm lược, dù đó là tên đế quốc đầu sỏ" (nghị quyết 

Đại hội lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt Nam). 

Nguồn: www.lichsuvietnam.vn 
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1. Các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động của tuổi trẻ chào mừng các 

ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn – Hội – Đội; Tổ chức hành trình về nguồn, 

tìm hiểu các địa chỉ đỏ, truyền thống của Đảng, của Đoàn và các phong trào 

thanh niên, kết hợp tham gia xây dựng và tuyên truyền, giới thiệu về bản đồ số 

các địa danh lịch sử gắn với tuổi trẻ tại địa phương. 

2. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần 

một câu chuyện đẹp”; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác 

các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, các mô hình sáng tạo, các 

gương thanh thiếu nhi, gương cán bộ Đoàn, Hội, Đội xuất sắc trên các lĩnh vực; 

tổ chức Đại hội chi Đoàn, triển khai các nhiệm vụ năm 2021. 
 

 

 

ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ NỘI DUNG 

 HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN THÁNG 5/2021 


