
 
 

 

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 7/2021, đánh giá những mặt ưu điểm và hạn chế 

trong tháng. 

- Triển khai nhiệm vụ trong tháng 08/2021 với những nội dung:  

* Về công tác tuyên truyền: 

+ Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2021 - 2026. 

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

niệm của đất nước, dân tộc, của Đoàn - Hội - Đội: các hoạt động trong Chiến 

dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021; kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch 

nước Tôn Đức Thắng; kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; 

kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam...; giới thiệu các mô hình, công trình thanh niên, sản 

phẩm tình nguyện hiệu quả, thiết thực; các gương thanh thiếu nhi, gương cán bộ 

Đoàn, Hội, Đội xuất sắc trên các lĩnh vực. 

+ Tập trung tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi 

về cuộc đời hoạt động và công lao, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách 

mạng Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần 

gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sĩ cách mạng kiên trung; vị Đại 

tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

+ Giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là 

truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, ý chí tự lực tự cường, cần cù, sáng 

tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước, bảo vệ chủ 

quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc. 

+ Tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid - 19 và các biện pháp phòng 

chống dịch. 

+ Đẩy mạnh và duy trì đều đặn chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi 

tuần một câu chuyện đẹp” trên Fanpage của đơn vị. 

+ Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình 

“ThankyouVietnam”, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia chương 

trình. 
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* Về công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện tập trung: 

+ Triển khai tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với 

chủ đề “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân”. 

+ Triển khai kế hoạch, các hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình 

nguyện hè với các hoạt động cụ thể, thiết thực. 

+ Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước, của dân tộc. 

+ Triển khai công tác chăm sóc, bảo vệ thanh thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em 

trong dịp hè; phòng chống xâm hại, bạo lực, đuối nước cho trẻ em. 

2. Hình thức sinh hoạt: 

Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban 

Chấp hành chi Đoàn có thể lựa chọn hình thức và địa điểm phù hợp. Khuyến 

khích các hình thức sinh hoạt mới phù hợp với tình hình như: trực tuyến qua 

zoom, sinh hoạt theo nhóm…  

 

 

 

 
 

 

THANH NIÊN VIỆT NAM THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ  

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

 
 

 Từ tháng 2-1955, trong bài viết “Bảo vệ tài sản công”, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã căn dặn: “Các ngành giáo dục cần phải bồi dưỡng cho thanh niên thói 

quen tiết kiệm, bảo vệ của chung; chống lãng phí xa hoa, xem khinh lao động” . 

Như vậy, vấn đề tiết kiệm, chống lãng phí đối với thanh niên không chỉ là một 

yêu cầu cần được giáo dục mà còn phải rèn luyện để tạo thành thói quen trong 

công việc và cuộc sống hàng ngày. Trên thực tế, có rất nhiều thanh niên thực hiện 

tốt lời Bác dạy về tiết kiệm, chống lãng phí, nhưng vẫn còn những thanh niên 

thực hiện chưa tốt, đang còn lãng phí thời gian, sức khỏe, tài năng… Gần đây, 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 217/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 02 năm 

2018 về việc ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2018, càng cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng của tư 

tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm, chống lãng phí.  

 

Học tập và làm theo  

tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh 
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 Thanh niên là một lực lượng năng động, sáng tạo, giàu nghị lực, có lý 

tưởng cao đẹp, có thể đảm đương và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khó khăn, nặng 

nề nhất khi cách mạng giao phó. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nước nhà 

thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên” và “Non sông 

Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh 

quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ 

một phần lớn ở công học tập của các em”. Do vậy, thanh niên càng phải là lực 

lượng đi tiên phong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tình hình hiện nay, thanh niên cần tập 

trung vào một số vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa thiết thực sau đây: 

1. Tích cực học tập tư tưởng và tấm gương mẫu mực của Người về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

 Có thể nói, hiện nay thanh niên là lực lượng có vai trò cực kỳ quan trọng 

mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. Bởi vì kết quả học tập và làm theo Bác của thanh niên 

có tác động to lớn đến tương lai đất nước và ảnh hưởng sâu rộng đến các thế hệ 

tiếp theo. Thanh niên cần được trang bị thế giới quan duy vật, nhân sinh quan 

cộng sản chủ nghĩa và phương pháp luận biện chứng, nhận thức đúng về vai trò 

của mình để có tư tưởng, hành động cách mạng tiến công, từng bước hình thành, 

hoàn thiện và phát triển toàn diện nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. 

 Vì vậy, thanh niên không chỉ tìm hiểu những bài viết, bài nói chuyện của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh về tiết kiệm, chống lãng phí mà cần sưu tầm, ghi nhớ 

những câu chuyện cảm động, mẫu mực về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

trong công tác và sinh hoạt đời thường của Người.  

 Từ những vấn đề lý thuyết và tấm gương thực tế sinh động của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh để thanh niên tự soi mình, sửa mình và rèn luyện, tạo được thói quen cho 

bản thân làm theo lời Bác dạy, phấn đấu trở thành tấm gương sáng trong thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí để cho người khác học theo, làm theo, làm gương sáng dìu 

dắt thiếu niên nhi đồng, tức là dìu dắt tương lai của dân tộc. Như Người từng viết: 

“thanh niên nói chung phải gương mẫu trong sản xuất, trong học tập, trong việc giữ 

vững kỉ luật và cải thiện đời sống của công nhân”. 

 2. Chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý chí quyết tâm thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thanh thiếu nhi. 

 Thanh niên không chỉ có nhiệm vụ tích cực học tập và làm theo Bác về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mà cần phải tích cực tuyên truyền nhằm làm 

cho nhiều người trong xã hội, trước hết là những người xung quanh mình có nhận 
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thức đúng đắn, đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích to lớn của thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như tác hại của lãng phí đối với bản thân, gia 

đình và toàn xã hội. Qua đó, góp phần thúc đẩy mọi người tích cực hơn trong học 

tập và làm theo Bác.  

 Thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, là lực lượng kế thừa và tiếp 

bước các thế hệ đi trước để thúc đẩy xã hội phát triển, đồng thời là lực lượng dìu 

dắt thiếu niên, nhi đồng. Trong mọi công việc, thanh niên luôn thi đua thực hiện 

khẩu hiệu: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”, “gian khổ thì đi 

trước, hưởng thụ sau mọi người”. Bởi vậy, mọi việc làm, hành động của thanh 

niên đều có tác động lớn đến tình hình đất nước, tạo ảnh hưởng rộng trong xã hội. 

Mỗi khi thanh niên tích cực thực hành tiết kiệm, đồng thời tuyên truyền tinh thần 

đó cho xã hội, đặc biệt là đối với tầng lớp thiếu nhiên nhi đồng, càng có ý nghĩa 

lớn lao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. 

 Thanh niên cần tập trung tuyên truyền học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí 

Minh trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua những mẩu chuyện, 

những lời dạy của Người. Chú ý phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các gương 

điển hình thanh thiếu nhi hoặc các cơ sở Đoàn, Hội, Đội có những ý tưởng, sáng 

kiến, cách làm hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Muốn việc làm 

đó có hiệu quả, thanh niên cần tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục thông 

qua nhiều hình thức như: các buổi sinh hoạt chính thức hoặc tổ chức sinh hoạt 

chuyên đề, các buổi dã ngoại, hoạt động vui chơi giải trí, sử dụng bản tin, sổ tay 

chi đoàn. Tổ chức giao lưu, giới thiệu, tuyên dương các gương sáng điển hình về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cấp bộ đoàn chủ động xây dựng hệ 

thống mẫu băng rôn, áp phích, tranh ảnh, đồ họa thông tin, đoạn phim ngắn… và 

phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền, cổ động trực quan cho đoàn 

viên, thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 Từ đó, tạo sức lan tỏa rộng khắp, tạo nên một hệ thống gồm nhiều tấm 

gương điển hình thanh thiếu niên về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cống 

hiến tích cực cho xã hội, đất nước và gia đình.  

 3. Tích cực rèn luyện các phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính”, tạo lập 

các phong trào thi đua sôi nổi thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 

thanh niên. 

 “Cần, kiệm, liêm, chính”, vốn dĩ là nền tảng của đời sống mới, là phẩm 

chất trung tâm của đạo đức cách mạng trong tư tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức tính của con người, như trời có bốn mùa, 

đất có bốn phương. Người đã dạy: “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất 

có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, 

Chính. Thiếu một mùa thì không thành trời. Thiếu một phương thì không thành 
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đất. Thiếu một đức, thì không thành người”. Đối với mỗi cá nhân, kiệm là một 

trong chuỗi phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính”. Có kiệm thì mới có liêm, có liêm 

thì mới có chính. Kiệm là tiền đề, điều kiện để con người vươn tới liêm và chính. 

Đối với cả dân tộc, tiết kiệm là sức mạnh mềm - sức mạnh của văn hóa và đạo 

đức. Do đó, thanh niên muốn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cần phải đặt nó 

trong chuỗi các phẩm chất mới tạo nên tính hiệu quả thiết thực, trọn vẹn. 

 Thanh niên cần tích cực tham gia các phong trào của Đoàn, Hội, các hoạt 

động xã hội, xung kích, tình nguyện, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay 

trong từng hành động, việc làm cụ thể, “tuy việc nhỏ nhưng ý nghĩa lớn”. Để mỗi 

thanh niên tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả hoạt động của Đoàn, Hội, Đội 

cần phát động các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với 

những chỉ tiêu cụ thể, thiết thực. Coi đây là nội dung quan trọng trong chương 

trình hành động của thanh niên và lấy kết quả đó làm một tiêu chí đánh giá, xếp 

loại, khen thưởng đoàn viên hằng năm. 

 Cá nhân thanh niên cần tích cực tham gia các phong trào thi đua lớn. Vận 

động các cơ sở đoàn, đoàn viên thanh niên trong các cơ quan hành chính, sự 

nghiệp đi đầu thực hành tiết kiệm, làm gương cho đoàn viên, hội viên, thanh niên 

tham gia. Thực hiện chi tiêu tiết kiệm văn phòng phẩm, vật dụng văn phòng, chi 

phí điện, nước, đèn, quạt, máy lạnh, điện thoại… Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong trao đổi, lưu trữ văn bản, tài liệu, thông tin liên lạc, sử dụng 

nguồn ngân sách nhà nước tiết kiệm, chi đúng thực tế. Chủ động tiết kiệm chi phí 

trong tổ chức hoạt động, thực hiện phương châm tổ chức hoạt động theo hướng 

tận dụng tối đa các nguồn lực, không xa hoa, lãng phí nhưng vẫn đạt hiệu quả. 

Tích cực thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”, ưu tiên hàng đầu sử dụng các sản phẩm sản xuất trong nước, không đua 

đòi, xa hoa lãng phí. Các cơ sở đoàn mạnh dạn đăng kí thực hiện thí điểm cuộc 

vận động, thi đua trong đoàn viên, thanh niên ý thức đi làm, đi học, hội họp, sinh 

hoạt đúng giờ; rèn luyện tác phong công nghiệp, dùng thời gian rỗi vào việc có 

ích cho bản thân, gia đình và xã hội, giảm thời gian “tán gẫu” trên mạng xã hội. 

 4. Gắn nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị, công việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương, 

tổ chức Đoàn, Hội. 

 Tùy theo vị trí công việc, sinh hoạt trong tổ chức, cơ quan, đơn vị cụ thể 

mà mỗi thanh niên cần có trách nhiệm, việc làm về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí cho phù hợp. Nhưng nhất thiết phải luôn đề cao ý thức bảo vệ của công, 

coi trọng lao động, có ý thức công cộng tốt, gương mẫu trong cơ quan, đơn vị, địa 

phương, chi đoàn, chi hội...  
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 Đối với thanh niên là học sinh, sinh viên, học tập kiến thức, tích cực tu dưỡng 

đạo đức, rèn luyện sức khỏe, có lối sống lành mạnh, không vướng vào tệ nạn xã 

hội… chính là một cách thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thiết thực cho bản 

thân, gia đình và xã hội… Bên cạnh đó, cần có việc làm thiết thực gắn với mỗi ngày 

đến trường như: tiết kiệm thời gian, tiết kiệm điện, nước cho nhà trường, không viết 

vẽ bậy trên bàn ghế, trên tường, không xả rác bừa bãi trong lớp học, không bẻ gãy 

cây xanh, dẫm đạp lên cỏ cây trong khuôn viên của nhà trường…  

 Đối với thanh niên công chức, viên chức, việc thực hiện tốt chuyên môn 

theo chức trách là nhiệm vụ chủ yếu, cần phải đi đầu trong thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. Cần đổi mới phương pháp công tác, đổi mới lề lối làm việc, hội 

họp gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng công việc; dùng thời gian rỗi để tham 

gia hoạt động có ích, tận dụng tối đa thời gian vào việc có ích. Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí cho cơ quan, đơn vị bằng những việc làm thiết thực như: 

không đi muộn về sớm; hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tiến độ; tiết kiệm giấy mực 

cho cơ quan; sử dụng điện nước một cách hợp lý… Thực hiện chi tiêu, kiểm tra 

sổ sách rõ ràng, tránh tổ chức hoạt động lãng phí, không hiệu quả. 

 Đối với thanh niên lực lượng vũ trang, biết quý trọng giữ gìn quân trang, 

quân dụng và chiến lợi phẩm; tích cực rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm bảo vệ biên 

cương, Tổ quốc, giúp đỡ nhân dân, đồng bào nơi đóng quân… 

 Đối với thanh niên nông thôn cần chăm chỉ làm việc, không bỏ hoang 

ruộng đất, hạn chế các hoạt động đàn đúm, rượu chè, đình đám, tích cực thực hiện 

và vận động người thân thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới, giảm bớt hủ tục ở địa 

phương; tranh thủ thời gian rảnh rỗi sau thời điểm mùa vụ để tìm kiếm thêm việc 

làm tăng thu nhập, hoặc học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng lao động sản xuất; 

tích cực sáng tạo trong lao động, sản xuất để ứng dụng công nghệ cao vào hoạt 

động nông nghiệp…  

 Đối với thanh niên công nhân cần có ý thức tiết kiệm thời gian, nguyên vật 

liệu cho nhà máy, xí nghiệp nơi mình làm việc, có nhiều việc làm hữu ích cho 

doanh nghiệp. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho công ty, xí nghiệp bằng 

những việc làm thiết thực như: thực hiện tốt nội quy, hoàn thành công việc đảm 

bảo tiến độ, không bỏ việc tùy tiện, bảo vệ tài sản máy móc công xưởng; thường 

xuyên cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, năng suất lao động… 

 Đối với doanh nhân trẻ, cùng với việc học tập kiến thức trên lĩnh vực kinh 

doanh, tài chính, ngân hành, luật kinh tế, kinh tế quốc tế… là những đòi hỏi để 

khởi nghiệp và xây dựng thành công doanh nghiệp thì cũng cần có kế hoạch giáo 

dục cho thanh niên trong công ty thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, coi tiết 

kiệm cho công ty cũng là tiết kiệm của bản thân và xã hội.  
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 5. Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, có kế hoạch, sử dụng thời 

gian hợp lý, nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi 

sinh hoạt cá nhân và ở nơi công cộng. 

 Thanh niên biết cách lập kế hoạch làm việc một cách khoa học, có tính chủ 

động, sáng tạo cũng là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đó chính là cách tiếp 

cận vấn đề một cách khoa học, gắn với yêu cầu của thực tiễn và điều kiện lịch sử. 

Độc lập thì không lệ thuộc, không bắt chước, không theo đuôi. Tự chủ là chủ 

động suy nghĩ và làm chủ suy nghĩ của mình, tự chịu trách nhiệm trước dân, trước 

nước, biết làm chủ bản thân và công việc, sẵn sàng từ bỏ những gì mà thực tiễn 

kiểm nghiệm là sai hoặc là những cái cũ mà nay không còn phù hợp nữa để tiến 

tới đề xuất cái mới đáp ứng được thực tiễn cuộc sống đang đặt ra.  

 Trong công việc và cuộc sống hằng ngày, cần có kế hoạch cụ thể, tránh tùy 

tiện “đến đâu tính đó”, từ bỏ lối suy nghĩ “được chăng hay chớ”, “đến hẹn lại 

lên”; biết phân bổ thời gian, công sức, tiền bạc hợp lý cho từng công việc; xác 

định được nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm của mình ở từng giai đoạn, thời điểm, 

cương vị công tác để đầu tư thời gian, công sức phù hợp, đem lại kết quả tốt. 

Trong trình bày, diễn đạt cần tiết kiệm lời, nói và viết ngắn gọn nhưng thông tin 

nhiều, nói đi đôi với làm, tốt nhất là nói ít làm nhiều. Người dạy: “Không biết rõ, 

hiểu rõ, chớ nói, chớ viết. Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, 

chớ viết càn”. “Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết. 

Trước khi nói, phải nghĩ cho chín, phải sắp đặt cẩn thận. Phải nhớ câu tục ngữ: 

Chó ba quanh mới nằm. Người ba năm mới nói”. 

 Cần tránh lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết như quá đà 

chơi điện tử, nói chuyện phiếm trên zalo, facebook, mà tập trung thời gian cho 

công việc học tập, nghiên cứu, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện sức khỏe, kỹ 

năng sống… Hiện nay, một bộ phận thanh niên chưa quan tâm đúng mức việc 

chăm lo bảo vệ sức khỏe, đang lãng phí trí tuệ, chưa cống hiến xứng đáng cho xã 

hội. Tránh quán sá, rượu bia sa đà, thức thâu đêm cho những việc không cần thiết, 

lười lao động, lười thể dục thể thao. Có nhiều thanh niên mua sắm vật dụng, 

phương tiện cá nhân đắt tiền quá khả năng tài chính của bản thân. Phung phí, đầu 
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tư tiền bạc, công sức không cần thiết vào một số việc làm vô bổ, thiếu thiết thực, 

trong khi đang cần đầu tư cho việc học tập, nghiên cứu chuyên môn, lập nghiệp. 

 Thanh niên nên thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, chi tiêu hàng ngày, ưu 

tiên sử dụng các phương tiện công cộng nhằm góp phần giảm thiểu chi phí; có ý 

thức tái sử dụng các nguyên vật liệu, hạn chế chất thải ra làm ô nhiễm môi 

trường. Tích cực xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, có hành động tích cực 

nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay. 

 Đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

hội nhập quốc tế, xây dựng nền tảng để sớm cơ bản trở thành nước công nghiệp 

theo hướng hiện đại, trong đó đang triển khai nhiều chương trình, dự án xây dựng 

và phát triển vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa nhằm sớm rút ngắn 

khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, miền xuôi và 

miền ngược, đồng bằng và vùng núi… nên đang rất cần huy động sức mạnh xung 

kích, tình nguyện, sáng tạo, tiết kiệm ở thanh niên. Do vậy, việc thanh niên học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí càng có ý nghĩa thiết thực. Đó cũng là một mục tiêu 

phấn đấu để thanh niên thi đua cống hiến, rèn luyện, thử thách, hoàn thành bất cứ 

nhiệm vụ gì mà Đảng và nhân dân giao phó./. 

Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn 
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Người thầy 

 Võ Nguyên Giáp 
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                                                                                              Theo: Báo Phú Ninh 
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Hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9! 

Cách đây 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính 

quyền. Từ ngày 14 đến ngày 18/8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra giành được 

thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần 

miền Nam và ở các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng 

Nam... Ngày 19/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 

23/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà 

Đông, Phú Ninh, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu... Ngày 25/8/1945, 

khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn - Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, 

Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre... Ở Côn Đảo, Đảng bộ nhà tù Côn Đảo 

đã lãnh đạo các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nổi dậy giành chính quyền. 

Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã 

giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay Nhân dân.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa ngày 2/9/1945 - Ảnh: Tư liệu 

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) lịch sử, trước cuộc 

mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ 

Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và 

thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam). 

Cách mạng Tháng Tám là kết quả một quá trình đấu tranh lâu dài, kiên 

cường, bất khuất của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Ðảng 

http://tuyengiaobinhphuoc.org.vn/data/news/2335/New%20Picture.png
http://tuyengiaobinhphuoc.org.vn/data/news/2335/New%20Picture.png
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 và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðược tôi luyện trong thử thách gian khổ, trong máu 

lửa đấu tranh; qua các cao trào cách mạng, Ðảng ta đã từng bước trưởng thành, 

xây dựng và phát triển về tổ chức, gắn bó với lực lượng quần chúng cách mạng, 

tạo thời cơ và nắm bắt thời cơ, lãnh đạo Nhân dân vùng lên tổng khởi nghĩa 

giành chính quyền về tay Nhân dân. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám 

đã lật đổ chế độ thực dân, đế quốc hàng trăm năm; xóa bỏ chế độ phong kiến 

hàng nghìn năm, thiết lập nền dân chủ cộng hòa, đưa  nước Việt Nam bước vào 

một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Cách mạng Tháng Tám là kết tinh của tinh thần, ý chí tự lực tự cường, 

của trí tuệ con người Việt Nam, của truyền thống lịch sử và văn hóa Việt Nam. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lênin 

được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ 

Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn, đầy sáng tạo của Ðảng ta, gắn độc 

lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là 

thành quả rực rỡ của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta 

càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám đã 

mang lại nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong 

việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng 

mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới đất nước, 

phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây 

dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./. 

                                                  Hồng Sơn (Nguồn: Ban Tuyên giáo TW) 
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 1. Tuyên truyền và tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện, tình hình 

hưởng ứng các Ngày lễ kỷ niệm của đất nước, dân tộc, của Đoàn, Hội, Đội: 

- 02/9/1945: Quốc Khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. 

- 02/9/1969: Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- 12/9/1930: Xô Viết Nghệ Tĩnh. 

- 20/9/1977: Ngày Việt Nam trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc. 

- 23/9/1945: Ngày Nam bộ kháng chiến. 

- 27/9/1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn. 

  2. 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. 

 3. Tuyên truyền vận động ĐVTN tham gia Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng 

Võ Nguyên Giáp với chủ đề “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân”. 

 4. Tích cực thực hiện các hình thức tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy 

đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh Covid-19; tăng cường tuyên truyền qua các 

hình thức trực quan sinh động; qua mạng xã hội (Fanpage, Facebook, Zalo...) do 

tổ chức Đoàn - Hội - Đội quản lý, chương trình phát thanh tại địa phương, đơn vị; 

thông qua các tài liệu sinh hoạt Chi Đoàn, Chi Hội hàng tháng... đưa tin phù hợp, 

nhanh chóng, chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước và cơ quan chuyên môn trong phòng, chống dịch bệnh. 

 

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN 

 

 

 

Định hướng Sinh hoạt  

chi đoàn tháng 9/2021 


