
 

 

 

 

 

 

 

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

phong trào thanh thiếu nhi tháng 04/2021, 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 5/2021 với những nội dung:  

+ Tuyên truyền và tổ chức hoạt động hưởng ứng các Ngày lễ kỷ niệm của 

đất nước, dân tộc, của Đoàn, Hội, Đội; tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành 

lập  Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021). 

+ Tiếp tục tuyên truyền tốt các chủ trương, đường lối, các Nghị quyết, Chỉ thị 

của Đảng và các chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh. 

+ Tiếp tục 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 tổ chức đợt 

sinh hoạt với các nội dung như: tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách 

mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân và tôn vinh những cống hiến vĩ 

đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với 

phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế. 

+ 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. 

 

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN 

THÁNG 4/2021 
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+ 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. 

+ Tuyên truyền về phòng, chống đại dịch Covid -19: Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, người thân và bà con nhân dân 

cài đặt ứng dụng BLUEZONE; Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên 

chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe 

bản thân, gia đình và cộng đồng, với phương châm tự dự phòng là chính; Hạn 

chế tụ tập nơi đông người khi không cần thiết để tập trung (ưu tiên cao nhất) 

phòng, chống dịch bệnh; Kịp thời đăng tải, tuyên truyền các thông tin chính 

thống, đảm bảo chính xác để đoàn viên thanh niên nắm bắt; khuyến nghị không 

đăng các tin bài sai sự thật gây hoang mang trong dư luận; Đấu tranh và xử lý 

nghiêm cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đăng tải các thông tin không chính 

xác, gây hoang mang dư luận. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường 

đổi mới của Đảng, của nhân dân ta 
 

Tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của dân tộc ta, đã, đang và sẽ 

mãi là ngọn cờ soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, trực tiếp hiện nay là sự 

nghiệp đổi mới và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Là sản phẩm của sự kết hợp khoa học, nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước 

chân chính, truyền thống lịch sử, tinh hoa văn hóa của dân tộc, thực tiễn sinh 

động của cách mạng Việt Nam với tinh hoa văn hóa nhân loại, trí tuệ của thời 

đại, đặc biệt là chủ nghĩa Mác - Lênin, “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống 

quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt 

Nam…”. 

ĐỔI MỚI, KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI VÌ LỢI ÍCH CỦA ĐẤT 

NƯỚC, DÂN TỘC 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
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Tinh thần ấy là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời hy sinh, phấn đấu vô cùng 

cao đẹp và sự nghiệp vĩ đại của Hồ Chí Minh. Cuộc đời của Hồ Chí Minh là 

cuộc đời một con người trọn đời vì dân, vì nước. Người chỉ có một ham muốn 

tột bậc “là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, 

đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Chính lòng yêu 

nước nồng nàn, ý thức trách nhiệm trước vận mệnh đất nước, dân tộc là động lực 

thôi thúc Người nung nấu tinh thần đổi mới từ rất sớm, đổi mới không ngừng. 

Quyết định đi tìm chân lý cứu nước với một hướng đi mới, một phương 

pháp tiếp cận mới, phương thức hành động mới: Đi về phương Tây, tiếp thu 

những trào lưu tư tưởng mới, khảo nghiệm những cuộc cách mạng điển hình trên 

thế giới, tắm mình trong phong trào cách mạng của giai cấp vô sản và cuộc đấu 

tranh của các dân tộc bị áp bức, bóc lột để tìm kiếm con đường giải phóng cho 

dân tộc - đó là cuộc đổi mới vĩ đại đầu tiên của Hồ Chí Minh, cuộc đổi mới 

mang ý nghĩa quyết định vận mệnh của đất nước, dân tộc. 

Trở về nước, Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và 

kinh nghiệm của phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt là Cách mạng tháng 

Mười Nga; đổi mới tư duy trong xây dựng, không ngừng hoàn thiện đường lối 

chiến lược, sách lược cách mạng; đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức thực 

hiện chủ trương, đường lối của Đảng, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân giành độc lập 

tự do, xây dựng Nhà nước cách mạng, tiến hành sự nghiệp kháng chiến, kiến 

quốc, đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược, giữ vững độc lập, chủ quyền, 

thống nhất đất nước, từng bước đưa miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội, khắc phục 

đói nghèo, lạc hậu... Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ 1941 khi Hồ Chí Minh 

về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng đến 1969 khi Người từ trần là một công 

cuộc đổi mới liên tục của Đảng, của nhân dân ta theo ngọn cờ và sự dẫn dắt của 

“Tổng công trình sư đổi mới” - Hồ Chí Minh. 

Trước khi về với thế giới người hiền, Hồ Chí Minh dự báo, tiên liệu bối 

cảnh thế giới, tình hình đất nước, phác thảo những đường nét cơ bản của công 

cuộc kiến thiết toàn diện đất nước sau chiến tranh theo tinh thần đổi mới thể 

hiện trong bản Di chúc bất hủ. Đó là sự đúc kết kinh nghiệm, bài học lịch sử và 

định hướng tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng trực tiếp của sự nghiệp đổi mới do 

Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo từ Đại hội lần thứ VI của Đảng đến nay. 

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH ĐỔI MỚI HỒ CHÍ MINH 

Thuật ngữ và tư tưởng “đổi mới” được Hồ Chí Minh đề cập từ sớm trong 

tác phẩm “Đường kách mệnh” (1927), sau đó được Người nhắc lại, làm rõ thêm 

trong nhiều bài viết, bài nói, nổi bật là: “Sửa đổi lối làm việc” (1947), “Đời sống 

mới” (1947), “Dân vận” (1949), đặc biệt trong bản “Di chúc” thiêng liêng (1965 

- 1969) để lại cho toàn Đảng, toàn dân trước lúc Người đi xa. Từ các các bài 

viết, bài nói của Hồ Chí Minh toát lên một hệ thống luận điểm có giá trị nền 

tảng và định hướng về đổi mới. 

Trước hết, theo Hồ Chí Minh, đổi mới là bản chất của cách mạng, của 

phát triển. Trong “Đường cách mệnh”, Người chỉ rõ: “Cách mệnh là phá cái cũ 



 

  

Số 05 

5/2021 

T
ra

n
g
 4

 

đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt”. Nói về công cuộc kiến thiết đất nước 

sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, Người nhấn mạnh đó 

“là cuộc chiến đấu chống lại những cái gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái 

mới mẻ, tốt tươi”. 

Thứ hai, triết lý đổi mới, chân lý đổi mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh là 

ích nước, lợi dân. “Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái 

với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý; “Việc gì lợi cho 

dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. 

Thứ ba, đổi mới là sự nghiệp lâu dài, phức tạp, gian khổ, phải kiên định, 

kiên quyết, kiên trì, lựa chọn những bước đi thích hợp. Hồ Chí Minh luôn căn 

dặn: Thắng đế quốc, phong kiến là tương đối dễ, thắng bần cùng, lạc hậu còn 

khó hơn nhiều; đấu tranh xóa bỏ cái cũ, xây dựng cái mới là công việc cực kỳ to 

lớn, nặng nề, phức tạp và khó khăn, do vậy phải có kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn bị chu 

đáo, thực hiện chắc chắn. 

Thứ tư, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đổi mới không phải là phủ định sạch 

trơn, mà là sự kế thừa và phát triển; cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ, cái gì cũ mà 

không xấu nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lý, cái gì cũ mà tốt thì 

phát triển thêm, cái gì mới mà hay thì phải làm. 

Thứ năm, sức mạnh của đổi mới là nhân dân. Hồ Chí Minh luôn căn dặn: 

“Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân”; để giành thắng lợi “cần 

phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục nhân dân, dựa vào lực lượng vĩ đại 

của nhân dân; phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại theo tinh 

thần: Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, Việt Nam 

sẵn sàng là bạn của các nước dân chủ. 

Thứ sáu, Đảng là linh hồn của đổi mới. Đảng phải vận dụng sáng tạo chủ 

nghĩa Mác - Lênin, căn cứ vào thực tiễn của Việt Nam và thế giới, bổ sung 

những tư liệu, vấn đề mà các nhà kinh điển “ở thời mình không thể có được” để 

đề ra và thực hiện đường lối, chủ trương đúng đắn. Hồ Chí Minh chỉ dạy: Thế 

giới ngày ngày đổi mới, xã hội ngày một phát triển, nhân dân ngày càng tiến bộ, 

do vậy, cán bộ, đảng viên không thể “giữ cái kẹp giấy cũ không thay đổi”, “tư 

tưởng, hành động cũng phải phát triển”, “phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp 

nhân dân”. 

Hệ thống luận điểm về đổi mới của Hồ Chí Minh được diễn đạt giản dị, 

dễ hiểu nhưng hàm chứa chiều sâu, tầm cao về tư tưởng và đúc kết tinh túy đạo 

đức đổi mới, phong cách đổi mới của Người. 

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH SOI 

SÁNG CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG, CỦA NHÂN DÂN TA 

Vào giữa thập niên 80 của thế kỷ XX, do nhiều nguyên nhân khách quan, 

chủ quan, đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội sâu sắc, đời sống nhân 

dân vô cùng khó khăn. Đảng quyết tâm phát động, lãnh đạo công cuộc đổi mới. 

Trong quá trình trăn trở, tìm tòi con đường đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy 

phát triển đất nước, Đảng ta nhận thức sâu sắc: Muốn đổi mới tư duy, Đảng phải 
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nắm vững bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, kế thừa di 

sản quý báu về tư tưởng và lý luận cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đúc kết 

những bài học từ thực tiễn cách mạng nước ta, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

VI của Đảng, năm 1986 - Đại hội khai phóng con đường đổi mới, trên cơ sở quán 

triệt những luận điểm cốt lõi của Hồ Chí Minh, đã nhấn mạnh các bài học: “Lấy 

dân làm gốc”; xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan; kết hợp sức 

mạnh dân tộc và thời đại; xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ. 

VẬN DỤNG SÁNG TẠO, PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ TO LỚN 

TRONG TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH ĐỔI MỚI CỦA 

NGƯỜI 

Trải qua hơn 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, đồng thời với việc kiên 

định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng ta đặc biệt chú trọng kế 

thừa, cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức, phong cách đổi mới Hồ Chí Minh, đề ra 

Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, năm 1991, 

Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và văn kiện các đại hội Đảng, các hội 

nghị Ban Chấp hành Trung ương các nhiệm kỳ từ năm 1986 đến nay. Đường lối 

đổi mới của Đảng thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách đổi mới 

Hồ Chí Minh đã làm sáng tỏ những nhận thức cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, trở thành ngọn cờ dẫn dắt toàn Đảng, 

toàn dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, phát triển kinh tế, văn hóa, 

xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng hoạt động đối ngoại, hội nhập 

quốc tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo nên những thành tựu to lớn, có 

ý nghĩa lịch sử. Thực tiễn hơn 30 năm đổi mới đã minh chứng hùng hồn, nếu 

muốn thích ứng và đối phó mạnh mẽ với những vấn đề mà chủ nghĩa xã hội 

đang gặp phải, chúng ta phải học ở Hồ Chí Minh bằng cách phát triển những 

phẩm chất đã thể hiện trong suốt cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài của Người. 

Hiện nay đất nước ta chuẩn bị bước vào thập niên thứ ba của thế kỷ XXI với 

thời cơ, vận hội lớn đan xen với không ít khó khăn, thách thức. Để thực hiện 

thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, giữ vững  hòa bình, ổn 

định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, toàn Đảng, toàn dân ta phải 

tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Với giá trị bền vững và 

sức sống mãnh liệt, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi 

đường, chỉ lối cho Đảng và dân tộc ta trên con đường đổi mới. Chúng ta cần 

quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo và phát huy những giá trị to lớn trong tư 

tưởng, đạo đức, phong cách đổi mới của Người. 

Thứ nhất, kiên định, vững vàng và không ngừng sáng tạo xây dựng đất 

nước theo con đường xã hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh. Muốn đổi mới thắng lợi, phải kiên định lý tưởng độc 

lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội; kiên định nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng; kiên định đường lối 

đổi mới. Kiên định, vững vàng, không dao động, đổi mới không đổi mầu, nhưng 

không giáo điều, bảo thủ mà phải không ngừng sáng tạo. Kết hợp tổng kết sâu 
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sắc, toàn diện thực tiễn đổi mới của đất nước với nắm bắt, dự báo chính xác 

những chuyển biến mau lẹ của thời cuộc, những xu hướng phát triển mới của thế 

giới, cập nhật những tri thức mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, nhất là 

những bài học thành công của các nước phù hợp với điều kiện nước ta, không 

ngừng hoàn thiện đường lối đổi mới, làm cho đường lối đổi mới phản ánh, giải 

quyết đúng những đòi hỏi khách quan của thực tiễn đất nước, đồng thời phù hợp 

với xu thế thời đại. Đổi mới không ngừng, đổi mới sáng tạo, đổi mới vững chắc 

- đó chính là kế thừa, phát triển tư tưởng đổi mới, biện chứng đổi mới Hồ Chí 

Minh trong bối cảnh lịch sử mới. 

Thứ hai, nền tảng đạo đức của đổi mới là lợi ích tối cao của dân tộc, của 

nhân dân, hạnh phúc của con người. Lấy độc lập dân tộc, chủ quyền, thống nhất 

và sự giàu mạnh của quốc gia làm mục đích trên hết, trước hết; lấy quyền làm 

chủ và lợi ích của nhân dân, sự phát triển toàn diện và hạnh phúc của con người 

Việt Nam làm đạo lý đổi mới. Nhân dân là chủ thể của đổi mới và là người thụ 

hưởng thành quả của đổi mới; con người là mục tiêu và động lực của đổi mới. 

Đó chính là bản chất nhân đạo, nhân văn của đổi mới theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. Đó cũng là giá trị bền vững và sức sống mãnh liệt của 

đổi mới. Thoát ly nền tảng đạo đức thì đổi mới không còn ý nghĩa gì. 

Thứ ba, đổi mới, phát triển là một quy luật vận động khách quan của lịch 

sử, là nhu cầu, khát vọng của nhân loại. Toàn cầu hóa và sự phát triển bùng nổ 

công nghệ thông tin cùng hệ thống kết cấu hạ tầng toàn cầu làm cho các quốc 

gia ngày càng xích lại gần nhau, tùy thuộc lẫn nhau; hợp tác và hội nhập quốc tế 

trở thành một xu thế lớn không thể đảo ngược. Tư tưởng và sự chỉ dẫn của Hồ 

Chí Minh về sự gắn bó chặt chẽ cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, về 

việc tăng cường hợp tác quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 

đại trên cơ sở hòa bình, hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi… 

còn nguyên vẹn giá trị định hướng con đường đổi mới. 

Tranh thủ nguồn lực bên ngoài là rất quan trọng, song Hồ Chí Minh luôn 

căn dặn, nguồn lực nội sinh là quyết định, ngoại lực phải kết hợp với nội lực để 

nhân lên sức mạnh tổng hợp quốc gia; hợp tác, hội nhập nhưng phải giữ vững độc 

lập, tự chủ, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dựa vào sức mình là chính. 

Thứ tư, đổi mới là một quá trình cách mạng lâu dài, gian khổ, muốn giành thắng 

lợi, Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng với tư cách là lực lượng lãnh đạo 

phải tự đổi mới, nêu gương đổi mới, trước hết là đổi mới phong cách tư duy, 

phong cách lãnh đạo để phát huy đến mức cao nhất sức mạnh của toàn Đảng, toàn 

dân. Hồ Chí Minh là tấm gương lớn, truyền lại bài học lớn về phong cách đổi 

mới: Nhạy bén nắm bắt diễn biến lịch sử, chủ động tranh thủ thời cơ, giữ vững 

nguyên tắc và mạnh dạn sáng tạo, kịp thời đổi mới, gắn liền lý luận với thực tiễn. 

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thống nhất với nhau, kết 

tinh thành lý luận - thực hành đổi mới. “Cống hiến lý luận của Hồ Chí Minh vừa 

có tính thời sự thiết thực, đáp ứng nhu cầu đương thời của cách mạng, vừa có 

giá trị lâu dài, là những gợi ý quan trọng và nguồn cảm hứng cho các thế hệ cách 
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mạng về sau. Được hiểu và vận dụng một cách sáng tạo hệ thống luận điểm lý 

luận của Hồ Chí Minh có khả năng thích hợp với những diễn biến mới hiện nay 

của lịch sử, sống và phát huy tác dụng lâu dài trong sự nghiệp cách mạng của 

nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới”./. 

GS, TS. Phùng Hữu Phú 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương 

Theo Tạp chí Tuyên giáo điện tử 

 

 

 

 
 

- Ngày 07/5/1954: Kỷ niệm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

- Ngày 09/5/1945: Kỷ niệm Ngày Chiến thắng chủ nghĩa Phát-xít. 

- Ngày 15/5/1941: Kỷ niệm Ngày Thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh. 

- Ngày 19/5/1890: Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Ngày 19/5/1941: Kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh. 

- Ngày 31/5: Ngày Thế giới không thuốc lá. 
 

 

Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/1954 

Điện Biên Phủ là một thung lũng lòng chảo rộng lớn ở phía Tây vùng rừng 

núi phía Bắc. Đây là một căn cứ quân sự rất thuận lợi. Thực dân Pháp đã lấy căn 

cứ này chiến lược cơ động. 

Trong chiến dịch Thu Đông năm 1953 - 1954, lực lượng địch tại tập đoàn cứ 

điểm Điện Biên Phủ bao gồm 17 tiểu đoàn bộ binh và lính dù, 3 tiểu đoàn công 

binh, 1 đại đội xe tăng, 1 đại đội xe vận tải có khoảng 200 chiếc và một phi đội 

không quân thường trực 14 chiếc. Số quân lính địch là 16.200 tên, chúng bố trí 49 

cứ điểm thành 8 cụm, mỗi cụm là một hệ thống hoả lực nhiều tầng. 8 cụm cứ 

điểm chia làm 3 phân khu, phân khu trung tâm gồm 2/3 lực lương ở ngay giữa 

Mườn Thanh. Sau 5 ngày chiến đấu ta đã tiêu diệt gọn 2 cứ điểm kiên cố vào bậc 

nhất là Him Lam va Độc Lập, sau đó làm tan rã thêm 1 tiểu đoàn địch và tiêu diệt 

tiểu đoàn Bản Kéo, ta diệt và bắt sống 2.000 tên địch, 26 máy bay bị phá huỷ, mở 

thông cửa vào trung tâm tập đoàn cứ điểm, uy hiếp sân bay Mường Thanh. 

17h30’ ngày 30/4/1954, ta mở đợt tấn công thứ 2. Cuộc chiến trên đồi A1 

diễn ra hết sức gay go, ác liệt. Hai bên giằng co từng tất đất. Đến ngày 4/4 mỗi 

bên chiếm giữ 1 nửa đồi A1. 

Đánh vào khu Đông ta diệt 2.500 tên địch, chiếm lĩnh phần lớn các cao 

điểm. Quân đội viễn chinh Pháp đã tập trung hầu hết máy bay chiến đấu, máy 

bay vận tải ở Đông Dương cho mặt trận. Đế quốc Mỹ chi viện cho thực dân 

Pháp gần 100 máy bay oanh tạc chiến đấu và gần 50 máy bay vận tải đồng thời 

tổ chức diễn tập “đổ bộ ào ạt vào Đông Dương”. 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 
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Đêm 01/5/1954 ta mở đợt tấn công thứ 3, quân ta đánh chiếm các cứ điểm 

còn lại phía Đông và phía Tây, bẻ gãy cuộc phản kích của địch. Đêm 03/5/1954, 

bộ đội ta chỉ cách sở chỉ huy của địch 300m. 

17h30’ ngày 07/5/1954, những trận pháo kích của bộ đội ta nhắm thẳng vào 

sở chỉ huy địch. Tướng Đờ-cat-tơ-ri và toàn bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm của 

địch bị 5 bắt sống. Gần 1 vạn quân địch nhảy ra khỏi hầm xin hàng. Đêm đó ta 

tấn công bắt sống toàn bộ quân địch ở phân khu Nam. 

Sau 56 ngày đêm chiến đấu cực kỳ anh dũng, chiến dịch lịch sử Điện Biên 

Phủ đã toàn thắng. Ta tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch, bắn rơi và phá huỷ 

62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, kho xăng, đạn dược, quân trang quân dụng. 

Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến chống 

Pháp xâm lược. “Đã được ghi vào lịch sử như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống 

Đa ở thế kỷ 20 và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá 

thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc” (Lê Duẩn). 

Nguồn: lichsuvietnam.vn 
 

LỊCH SỬ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH 

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt 

Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn 

Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách. 

Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo 

dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn Thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh. 

Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn 

luyện cho đội viên, giúp đỡ đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập hoạt 

động, vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo 

dục trẻ em. 

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đoàn kết, hợp tác với các tổ 

chức, phong trào thiếu nhi ở khu vực và thế giới vì những quyền của trẻ em, vì 

hòa bình, hạnh phúc của các dân tộc. 

 Khẩu hiệu của Đội 

"Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 

Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!" 

Lời hứa của đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: 

1) Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy: 

Điều 1: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. 

Điều 2: Học tập tốt, lao động tốt. 

Điều 3: Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. 

Điều 4: Giữ gìn vệ sinh thật tốt. 

Điều 5: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. 

2) Tuân theo Điều lệ Đội 
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3) Giữ gìn danh dự Đội 

Nhiệm vụ: của đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 

1) Thực hiện Điều lệ, Nghi thức Đội và chương trình đội viên, thực hiện 5 

điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, công dân tốt, đoàn 

viên Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

2) Làm gương tốt cho nhi đồng noi theo, giúp đỡ nhi đồng và thiếu niên 

trở thành đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. 

Bác Hồ, vị lãnh tụ của Đảng và Trung ương Đảng luôn luôn quan tâm đến việc 

tập hợp tuổi trẻ vào tổ chức để làm cách mạng cứu nước. Từ 20 đến 26/3/1931 

tại hội nghị Trung ương Đảng lần thứ hai, Đảng có những quyết định về công 

tác thanh niên, và Đoàn được giao phụ trách Thiếu nhi. 

Ngay từ sau ngày Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, vào những năm 

1930 ở các địa phương đã có các đội thiếu niên ra đời để hoạt động theo các tổ 

chức cách mạng của Đảng, chống thực dân Pháp mang tên Đội thiếu niên nhi 

đồng Tử Quân. Đội thiếu nhi Canh Đế, Đội Thiếu nhi Xích Vệ ở Từ Trưng, 

Thượng Trưng (Vĩnh Tường) hoặc các nơi khác có Hồng Nhi Đội... Các đội 

thiếu nhi đã tập hợp được những em gan dạ, tháo vát để làm nhiệm vụ giao 

thông, liên lạc, canh gác bảo vệ các cuộc họp của Đảng. 

Năm 1941, Bác Hồ từ nước ngoài trở về sau hơn 30 năm xa Tổ quốc. Hội 

nghị lần thứ 8 của Trung ương đảng vào tháng 5/1941 đã mở ra giai đoạn mới 

của Cách mạng Việt Nam. Mặt trận Việt Minh ra đời để đoàn kết nhân dân đánh 

Tây đuổi Nhật, giành độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. 

Đội nhi đồng cứu quốc đầu tiên ra đời vào 15/5/1941 tại thôn Nà Mạ, xã 

Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã được Mặt trận Việt Minh coi là 

một thành viên và Đội hoạt động theo Điều lệ của Mặt trận Việt Minh với nội 

dung: "... Dự bị giúp đánh Tây, đánh Nhật làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập". 

Ngày 15/5/1941 mãi mãi sáng chói trong trang lịch sử Đội Thiếu niên tiền 

phong Hồ Chí Minh. Ngày ấy ở gần hang Pắc Bó xuôi dòng suối Lênin, dưới 

chân núi Thoong Mạ, ở thôn Nà Mạ có năm thiếu niên là Nông Văn Dền, Nông 

Văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Nạ, Lý Thị Xậu. Được anh Đức Thanh và các 

anh cán bộ cách mạng giác ngộ, thử thách, tập hợp để lập thành Đội Nhi đồng 

cứu quốc theo quyết định của Đảng. Đội có mục đích là "Đánh Tây, đuổi Nhật, 

giành độc lập cho nước nhà" với nhiệm vụ: làm giao thông liên lạc, đưa đón, bảo 

vệ cán bộ, canh gác các cuộc họp của Đảng...". Để đảm bảo bí mật, tổ chức cũng 

đã đặt bí danh cho các đội viên. Dền mang bí danh Kim Đồng, Thàn là Cao Sơn, 

Tịnh là Thanh Minh, Xậu là Thanh Thủy, Nì là Thủy Tiên và cuộc họp đã bầu 

Kim Đồng làm đội trưởng. Cuối buổi lễ, cả 5 đội viên được kết nạp đã làm lễ 

tuyên thệ trung thành với Đảng, tuyệt đối giữ bí mật, dù có phải hy sinh đến tính 

mạng cũng không phản bội lại nhân dân và cách mạng. Thế là Đội Nhi đồng cứu 

quốc chính thức được thành lập (sau này gọi là Đội Thiếu niên cứu quốc). 



 

  

Số 05 

5/2021 

T
ra

n
g
 1

0
 

Từ sau tháng 5/1941 các Đội thiếu nhi cứu quốc ở mọi nơi được thành lập 

để tham gia cách mạng, góp phần vào thắng lợi của cách mạng Tháng Tám 

1945. Lúc này các tổ chức thiếu nhi cả nước được gọi chung là Hội Thiếu nhi 

cứu quốc, mỗi đơn vị gọi là một Đội. Ở khắp nơi các đội thiếu nhi đều tích cực 

tham gia các hoạt động cách mạng cùng với cha anh và tham gia các hoạt động 

xã hội như: dạy bình dân học vụ, cổ động, tham gia sản xuất, tiết kiệm hoặc bảo 

vệ mọi trật tự trị an, giúp đỡ bộ đội, tự vệ. Ngày 02/9/1945, Bác Hồ đọc Tuyên 

ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lich sử, khai sinh ra nước Việt nam dân 

chủ cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam. 

Tháng 9/1945, Bác Hồ viết thư cho thiếu nhi cả nước nhân ngày khai 

trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong thư, Bác căn dặn 

"...Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được 

vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ 

một phần lớn ở công học tập của các cháu". 

Nhưng hòa bình chưa được bao lâu, giặc Pháp lại xâm lược nước ta một 

lần nữa. Bác Hồ đã kêu gọi toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Các Đội thiếu nhi cứu quốc đã làm theo lời Bác tham gia kháng chiến. 

Nhiều đội thiếu niên đã lập công xuất sắc làm sáng ngời trang sử vàng của Đội 

thiếu nhi Hoàng Văn Thụ. Đội thiếu nhi Bát Sắt (Hà Nội), Đội tình báo thiếu 

niên Thành Huế, Đội thiếu niên du kích Đình Bảng (Hà Sắc), Đội thiếu niên du 

kích Kiến an, Đội thiếu nhi Đồng Tháp Mười, Đội Thiếu nhi Phản Đế và các đội 

thiếu nhi ở Sài gòn... và nhiều anh hùng liệt sĩ thiếu niên như Lê văn Tám (Sài 

gòn), Dương Văn Nội (Hà Nội), Vừ A Dính (Lai Châu), Phạm Ngọc Đa (Kiến 

An), Nguyễn Văn Thu (Quảng Ninh) xuất hiện trở thành gương sáng cho các thế 

hệ mai sau. 

Vào tháng 2/1948 Bác Hồ đã gửi thư căn dặn thiếu nhi cả nước ta làm 

công tác Trần Quốc Toản. Từ đó, một phong trào lớn của Đội ra đời để giúp đỡ 

gia đình thương binh liệt sĩ, neo đơn. Đến nay công tác Trần Quốc Toản đã trở 

thành phng trào truyền thống của Đội ngày càng phát triển và có ý nghĩa xã hội 

rộng lớn. 

Trong những năm kháng chiến cho đến ngày hòa bình lập lại, tổ chức Đội 

ở các địa phương ngày càng phát triển, phong trào của Đội mở rộng dành được 

những kết quả mới. Ở các tỉnh thuộc chiến khu Việt Bắc, quân khu Ba đã mở 

các Đại hội "thiếu nhi gương mẫu". 

Tháng 3/1951, Đội thiếu nhi cứu quốc được đổi tên thành Đội thiếu nhi 

tháng Tám. 

Năm 1954, hòa bình lập lại, nhưng nước ta tạm thời bị chia cắt làm 2 

miền. Đế quốc Mỹ âm mưu chia cắt nước ta và phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ. 

Từ đó, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng vừa đấu tranh thống nhất Tổ 

quốc, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 
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Miền Bắc hòa bình, trẻ em được cắp sách đến trường. Tổ chức Đội phát 

triển mạnh đến các thôn xóm, bản làng và các trường học. Các phong trào của 

Đội cũng phát triển mạnh mẽ với các phong trào "Vì miền Nam ruột thịt", "Đi 

thăm miền Nam". 

Sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 2, ngày 4/11/1956 Đội được đổi tên 

là Đội Thiếu niên tiền phong. Đến năm 1961, các em ở lứa tuổi nhi đồng được tổ 

chức vào Đội nhi đồng tháng Tám. 

Năm 1958 HTX Măng Non Thạch Khối (Hải Hưng) được thành lập, mở 

đầu cho phong trào xây dựng hợp tác xã Măng non ở miền Bắc. Hợp tác xã 

Măng non Phú Mẫn (Hà Bắc) đã trở thành điển hình của phong trào, được Bác 

Hồ gửi thư khen vào năm 169. 

Ngày 02/12/1958, Bác Tôn Đức Thắng - Chủ tịch Ủy ban thường vụ 

Quốc hội khóa 2- đã viết thư hoan nghênh sáng kiến của thiếu nhi Hải Phòng và 

Sơn Tây, đề nghị Quốc hội và chính phủ cho phép thiếu nhi mở phong trào làm 

kế hoạch nhỏ, xây dựng Nhà máy nhựa Thiếu niên tiền phong ở Hải Phòng. 

Ngày 30/5/1959, Nhà máy nhựa mang tên đội khánh thành, Ban giám đốc 

đã trao cho đoàn đại biểu thiếu nhi miền Bắc 18.000 đồ chơi - sản phẩm của nhà 

máy để trao tặng cho các bạn thiếu nhi miền Nam. 

Ngày 15/5/1961, nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội, Bác Hồ đã 

căn dặn các cháu thiếu niên nhi đồng 5 điều, từ đó đến nay 5 điều Bác Hồ dạy đã 

trở thành mục tiêu phấn đấu của toàn thể thiếu niên, nhi đồng Việt Nam. 

- Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào 

- Học tập tốt, lao động tốt 

- Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt 

- Giữ gìn vệ sinh thật tốt 

- Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm 

Năm 1961, phong trào "Nghìn việc tốt" của Đội xuất hiện ở Tam Sơn, Hà 

Bắc và phát triển khắp các địa phương trở thành một phong tràolớn của Đội cho 

đến nay, với nội dung: "Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành cháu ngoan 

Bác Hồ". 

Ngày 20/12/1961, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời, tổ chức 

Đội Thiếu niên tiền phong ở miền Nam được thành lập và phong trào "Việc nhỏ 

chí lớn chống Mỹ cứu nước" của thiếu nhi miền Nam phát triển theo cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Góp phần vào cuộc kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, thiếu nhi cả hai miền đã lập nên những chiến công xuất sắc. 

Ngày 15/5/1966, nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đội, Bác Tôn Đức 

Thắng thay mặt Đảng và Nhà nước đã trao cho đội lá cờ thêu nhiệm vụ của Đội 

trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. 

"Vâng lời Bác dạy, 

Làm nghìn việc tốt 
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Chống Mỹ cứu nước 

Thiếu niên sẵn sàng". 

Ngày 30/4/1970, sau ngày Bác Hồ đi xa, thể theo nguyện vọng của thanh 

niên, đoàn viên, đội viên, thiếu nhi cả nước, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã 

ra nghị quyết trao cho Đoàn và Đội được mang tên Bác Hồ kính yêu và từ đó 

đến nay Đội được mang tên: Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Đội nhi 

đồng Hồ Chí Minh. 

 Ngày 30/4/1975 chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, ngày giải phóng 

miền Nam thống nhất Tổ quốc. Tháng 6/1976, Hội nghị Ban chấp hành Trung 

ương Đoàn lần thứ 23 họp tại thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất tổ chức Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong cả nước và đề nghị Ban chấp hành 

Trung ương đảng trao cho Đội khẩu hiệu: "Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý 

tưởng của Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!". 

Nguồn: Sưu tầm 
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1. 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.  

2. Tăng cường tuyên truyền “Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện 

đẹp” trên fanpage đơn vị, 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. 

                                                             BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN 


