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Học tập gƣơng làm việc suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh
1. Làm việc phải có phƣơng hƣớng, mục đích
Làm bất cứ việc gì, dù việc to hay việc nhỏ, điều quan trọng trước hết là phải xác
định rõ được phương hướng, mục đích rõ ràng, cụ thể và sát hợp. Phương hướng, mục
đích là dự kiến về kết quả đặt ra để hướng tới, để làm việc, để phấn đấu, nhằm đạt được
kết quả trong công việc. Mục đích giống như người chỉ đường. Chủ tịch Hồ Chí Minh
lấy thí dụ: “Các anh em cần đi Sài Gòn, người chỉ đường cho anh em nói phải đi về
phương Nam và đi qua những tỉnh Thanh Hóa, Vinh, Huế, Nha Trang chẳng hạn.
Người chỉ đường chỉ có thể chỉ cho anh em được thế thôi. Đã có phương hướng sẵn,
anh em cứ theo đó mà đi, đến tỉnh nào phải qua những con đường con sông nào, những
hòn núi gì, anh em sẽ tìm hỏi sau. Miễn là anh em biết theo phương Nam mà tiến chứ
không lầm đường đi ngược lên Bắc rồi hóa đi tới Bắc Kinh là được”.
Mục đích lớn lao mà Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đuổi và thực hiện là đem lại độc
lập cho Tổ quốc, tự do và hạnh phúc cho đồng bào ta.Ở Người chỉ có một ham muốn,
ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được 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. Được hỏi về
mục đích này, Người nói: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi
Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra
vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo – là vì mục đích đó”. Vì theo đuổi mục đích
lớn lao đó mà Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
Năm 1927, Người viết cuốn Đường cách mệnh, trong đó nói rõ: “Mục đích sách này là
nói cho đồng bao ta rõ: (1) Vì sao chúng ta muốn sống thì phải cách mệnh. (2) Vì sao
cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không phải một hai người. (3) Đem lịch sử
các mệnh các nước làm gương cho chúng ta soi. (4) Đem phong trào thế giới nói cho
đồng bào ta rõ. (5) Ai là bạn ta? Ai là thù ta? (6) Cách mệnh thì phải làm thế nào? Sách
này muốn nói cho vắn tắt, dễ hiểu, dễ nhớ”.
Ngay khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, với tư cách Chủ tịch
Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Người huấn thị: “Các công việc
của Chính phủ phải nhằm vào mục đích duy nhất là mưu tự do hạnh phúc cho mọi
người. Cho nên Chính phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyền lợi dân lên trên hết
thảy. Việc có lợi cho dân thì làm. Việc có hại cho dân thì phải tránh”. Phát biểu tại
phiên họp đầu tiên của Ủy ban nghiên cứu kế hoạch kiến quốc, Người nói: “Chúng ta
tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không
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làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân ăn no, mặc đủ. Chúng ta
phải thực hiện ngay: Làm cho dân ăn; làm cho dân mặc; làm cho dân có chỗ ở; làm cho
dân có học hành”.
Với dã tâm cướp nước ta một lần nữa, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp quay lại
xâm chiếm Nam Bộ, hóng tách Nam Bộ ra khỏi nước ta.
Ngày sau chuyến đi Pháp về, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói cách tha thiết: “Một ngày
mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ, là một ngày tôi ăn không ngon,
ngủ không yên. Tôi trân trọng hứa với đồng bào rằng: Với quyết tâm của đồng bào, với
quyết tâm của toàn thể nhân dân, Nam Bộ nhất định trở lại cùng thân ái chung trong
lòng Tổ quốc”. Với trái tim nồng cháy vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của
nhân dân Người đã cùng toàn Đảng lãnh đạo nhân dân ta vừa kháng chiến, vừa kiến
quốc. Để động viên kinh tế cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Người chỉ rõ
mục đích: “ Làm cho nước mạnh, dân giàu”. Năm 1947, viết cuốn Đời sống mới, ngay
trang đầu, Người cũng nói rõ mục đích: “Tôi mong đồng bào ta mỗi người có một
quyển Đời sống mới đề xem, để hiểu, để thực hành đời sống mới”,v.v..
Phương hướng và mục đích từng giai đoạn của cách mạng nước ta thường được
thể hiện thành nhiệm vụ mang tính chiến lược và đều được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu
thành khẩu hiệu để mọi người nhớ và thực hiện. Trong Cách mạng Tháng Tám, Người
nêu khẩu hiệu: “ Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào cũng hãy dũng
cảm tiến lên!”. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Người nêu khẩu hiệu:
“Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi!”. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước, Người nêu khẩu hiệu: “Tất cả cho tuyền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm
lược!”. Tuy nhiên, Người cũng yêu cầu khi nêu khẩu hiệu phải thể hiện rõ được mục
đích. Người nhắc nhở: “Mục đích thì nêu ra nhiều khẩu hiệu quá. Đích nghĩa là nhắm
vào đó mà bắn. Nhiều đích quá thì loạn mắt, không bắn trúng mục đích nào. Thậm chí
không ai nhớ được những khẩu hiệu đó. Vậy chỉ nên nêu ra vài khẩu hiệu chính, thiết
thực và phổ thông”.
Trong nhiều tác phẩm, bài nói, bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều nhắc nhở mọi
người, nhất là cán bộ, đảng viên và thanh niên rằng, làm bất cứ việc gì cũng phải xác
định rõ phương hướng, mục đích. Năm 1945, phát biểu tại Lễ tốt nghiệp Trường Quân
chính Việt Nam, Người nói: “Thời kỳ huấn luyện này chưa thể cung cấp cho anh em
những kiến thức đầy đủ và sâu rộng...; nó chỉ mới giúp được cho anh em những điều
căn bản..., định rõ cho anh em một phương hướng đi cho khỏi lầm đường và thêm nữa
gợi lòng ham muốn nghiên cứu của anh em”. Phát biểu tại Lễ tốt nghiệp khóa 5 Trường
huấn luyện cán bộ Việt Nam, Người nêu: “Trường huấn luyện đã giúp anh em biết
phương hướng, biết nhắm mục đích mà đi. Như vậy anh em học ít nhưng bổ ích nhiều”.
Người phê bình một số cán bộ, đảng viên trong làm việc và công tác chỉ quen ra lệnh, ra
chỉ thị, thường cao giọng với mọi người phải thực hiện mục đích này, mục tiêu nọ, mà
không tính đến điều kiện thực tế, thậm chí ra chỉ thị, mệnh lệnh xong rồi quên, lại chỉ ra
lệnh cho người khác làm, còn mình không làm bất cứ việc gì,v.v...
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Ghi nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Hăng hái không chưa đủ, phải có kế
hoạch, có phương hướng. Trước khi làm một việc gì cũng phải cẩn thận suy xét xem
việc đó thành công thì ảnh hưởng thế nào, thất bại thì ảnh hưởng thế nào”.
Nguồn: (Nguồn: Sách học tấm gương làm việc
và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh
của PGS.TS Lê Văn Yên)
Những câu chuyện về Bác Hồ ở Tân Trào
Tháng 5-1945, Bác Hồ về Tân Trào (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang), để chuẩn
bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Sáu mươi chín năm đã
qua, nhưng trên từng bậc cầu thang của Lán Nà Nưa đơn sơ, mái đình Hồng Thái, bên
gốc đa Tân Trào thiêng liêng và trong ký ức của đồng bào các dân tộc xã Tân Trào, Bác
như vẫn còn đây. .. Những câu chuyện về Bác vẫn luôn được nhân dân nơi đây nhắc
đến với lòng thành kính, sự tự hào lớn lao.
“Nhân dân nắng thì Bác cũng nắng”
Đó là ký ức không bao giờ phai mờ về Bác Hồ của ông Viên Phúc Tần, 87 tuổi,
thôn Cả, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Ông Tần kể: “Trước Cách
mạng tháng Tám, tôi làm Thư ký Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh xã Kim Trận (nay là
xã Tân Trào). Nhận chỉ đạo của cấp trên, tôi đã đi vận động cán bộ, nhân dân trong xã
làm bè để đón Bác Hồ qua sông Phó Đáy về Tân Trào lãnh đạo cách mạng Việt Nam,
chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Trong thời gian Bác ở Tân
Trào, tôi đã nhiều lần được gặp Bác. Có lần chúng tôi đi học Điều lệ Đảng về thì gặp
Bác. Bác liền hỏi “Các cháu đi đâu về?”. Chúng tôi trả lời Bác là đi học về. Bác lại hỏi
“Học cái gì?”. Chúng tôi trả lời: “Thưa Bác, chúng cháu đi học Các Mác ạ!”.
Tuy nhiên, kỷ niệm mà tôi nhớ nhất về Bác là vào năm 1961, Bác về lại Tân
Trào, nói chuyện với bà con. Lúc đó, tôi đang là quyền Bí thư Đảng ủy xã Tân Trào.
Biết Bác Hồ về thăm, bà con trong xã náo nức lắm. Ngay từ sáng sớm mọi người tập
trung tại khu vực đình Tân Trào rất đông để nghe Bác nói chuyện. Trời nắng, một cán
bộ bảo vệ lấy mấy tàu lá cọ để che cho Bác, Bác liền xua tay và bảo: “Không phải che
cho Bác. Nhân dân nắng thì Bác cũng nắng”.
Cũng theo ông Tần, trong thời gian ở Tân Trào, Bác thường xuyên đi bộ và cải
trang bằng chiếc khăn mặt trắng trùm lên đầu…
Không ai khôn hết đƣợc đâu
Cách cây đa Tân Trào 50m là ngôi nhà sàn của ông Nguyễn Tiến Sự - nơi ở của
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bác Hồ trước ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm
1945. Giờ đây, tuy ông Sự không còn nữa, nhưng các thế hệ con cháu ông vẫn luôn nhớ
hình ảnh và những việc làm của Bác. Bà Hoàng Thị Mai, con dâu trưởng của ông
Nguyễn Tiến Sự, năm nay đã 71 tuổi, kể lại: “Năm 1945, bố chồng tôi (ông Sự) là Chủ
nhiệm Việt Minh xã Tân Trào. Một hôm, gia đình được giao nhiệm vụ đón tiếp bộ đội.
Đến sẩm tối thì có một ông cụ mặc áo chàm dân tộc Nùng, đi giày vải, dẫn mấy người
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vào ngõ. Người trong làng được giới thiệu đó là đồng chí Thượng cấp và đều gọi Người
là "Ông Cụ". Gia đình dành một gian nhà để “Ông Cụ” ở và làm việc. Thường cứ 4 giờ
sáng, “Ông Cụ” dậy và đánh thức mọi người dậy cùng tập thể dục, sau đó Cụ mới vào
bàn làm việc. Thời gian rảnh Cụ dạy dân học chữ, trồng lúa, thực hiện nếp sống vệ sinh
để tránh ốm đau bệnh tật, Cụ luôn gương mẫu đi đầu để mọi người làm theo. Những câu
chuyện về Cụ giản dị, nhưng luôn chứa đựng những bài học sâu sắc, nhân văn. Đó là
bài học về việc không ngừng học tập, trau dồi, học mọi lúc mọi nơi, học điều hay ý đẹp
ở tất cả mọi người xung quanh.
Một lần sau bữa ăn, Bác hỏi ông Nguyễn Tiến Sự:
- Ông chủ nhiệm Việt Minh của xã Tân Trào bao nhiêu tuổi rồi?
- Thưa Bác, tôi ba mươi tám. Tuy chưa già nhưng đã yếu.
Bác liền bảo:
- Chú còn khoẻ lắm. Nên đi học cho biết chữ, phải học nhiều. Học văn hoá, học
kinh nghiệm công tác ở mọi người, mọi lứa tuổi để làm việc tốt hơn. Không ai khôn hết
được đâu.
Rồi Bác kể chuyện: Một hôm đi công tác, giữa đường gặp mưa to. Đường vừa
dốc lại trơn nên phải thận trọng bước từng bước một. Bỗng gặp ba em bé cùng trú mưa
ở cái lều bên đường. Nhìn Bác đi chậm, một em nói: Chà, Cụ già này đi trời mưa,
đường trơn không có gậy mà không sợ ngã nhỉ?
Từ bữa ấy về sau hễ đi đường gặp mưa trơn, nhớ lời các cháu Bác lại tìm gậy để
chống. Quả nhiên có chiếc gậy đi dễ hơn mà lại không sợ ngã chú ạ!
Nhƣ giữ đồng bạc trắng
Những câu chuyện giản dị về Bác vẫn được đồng bào dân tộc xã Tân Trào nói
chung và gia đình ông Nguyễn Tiến Sự nói riêng trân trọng, gìn giữ và lấy đó làm cách
giáo dục con cháu mình nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Khi nói với đồng bào Tân Trào về việc giữ bí mật cho cán bộ, cho đảng, cách
mạng, Bác dùng hình ảnh đồng bạc trắng giản dị, giúp đồng bào dễ hiểu, dễ nghe và sẵn
sàng đi theo, làm theo lời Bác dạy.
Một bữa chị em phụ nữ bản Tân Lập (Tân Trào, Tuyên Quang) tập trung xay thóc
giã gạo chuẩn bị lương thực cho cán bộ, bộ đội thì Bác đi công tác qua, dừng lại hỏi
chuyện:
- Chị em có biết mình xay thóc, giã gạo thế này là để làm gì không?
Mọi người chưa hiểu, nên đưa mắt nhìn nhau, Bác nói tiếp:
- Xay thóc, giã gạo để cán bộ và bộ đội có cơm ăn đánh Tây, đuổi Nhật. Như vậy
là chị em ta cũng góp phần đánh Tây, đuổi Nhật đó.
Bác lại hỏi:
- Nếu chị em ta có đồng bạc trắng thì cất giấu ở đâu cho khỏi mất?
Chị em vui vẻ trả lời Bác. Người thì nói là cho vào hòm chắc khoá lại. Người thì
cho là bỏ vào túi vải luôn luôn mang ở bên mình...
Đợi mọi người nói hết, Bác kết luận:
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- Ai nói cũng đúng. Cất như vậy là kín. Bây giờ ở bản ta có cán bộ, bộ đội chúng
ta cũng phải bí mật bảo vệ họ cẩn thận như giữ đồng bạc trắng. Vì nếu để lộ ra thì dễ
hỏng mất việc nước.
Ngƣời đƣợc Bác Hồ tặng quà cƣới
Còn với bà Nông Thị Mơ, dân tộc Tày, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn
Dương (Tuyên Quang) - người vinh dự được Bác Hồ tặng quà trong ngày cưới, thì dù
năm nay đã bước sang tuổi 87, nhưng mỗi khi nhắc đến Bác Hồ, bà vẫn bồi hồi xúc
động.
Bà Mơ tâm sự: “Vào trung tuần tháng 6 năm 1945, vợ chồng tôi tổ chức lễ cưới.
Và thật vinh dự cho vợ chồng tôi là hôm tổ chức lễ cưới, Bác Hồ đã tới dự và tặng vợ
chồng tôi hai đồng. Số tiền đó được Bác để trong chiếc hộp hình chữ nhật. Bác dặn vợ
chồng tôi phải sống hạnh phúc, suốt đời yêu thương nhau”.
Gần 70 năm trôi qua, chiếc hộp đựng tiền của Bác tặng vẫn được bà Mơ lưu giữ
cẩn thận như một báu vật trong cuộc đời. Cũng theo bà Mơ, nhớ lời Bác dặn, dù hoàn
cảnh gia đình nhiều khi rất khó khăn, nhưng vợ chồng bà luôn thương yêu nhau, chưa
khi nào nặng lời với nhau. Hiện 5 người con của bà đều đã trưởng thành và có công ăn
việc làm ổn định.
Không chỉ hạnh phúc vì được Bác tặng quà cưới, mà kỷ niệm về những ngày
tham gia Việt Minh ở căn cứ địa cách mạng Tân Trào, hình ảnh "Ông Ké Cách mạng"
vẫn in sâu trong tâm trí bà và những người dân nơi đây. Ngoài thời gian làm việc, Bác
Hồ dành sự quan tâm, thăm hỏi mọi người trong làng. Người còn cùng với bà con lao
động, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ, động viên chị em phụ nữ hăng hái tăng gia sản
xuất. Bác Hồ luôn động viên các chiến sỹ phải ăn thật no mới có sức đánh giặc, đem lại
tự do cho đồng bào. Bà Mơ kể lại: “Thấy tôi và các chị em khác giã gạo, nấu cơm, Bác
Hồ ân cần bảo "Các cô nấu cơm cho bộ đội cũng là đánh giặc đó…”.
Nhớ Bác, nhớ về những câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm động đó, Tân Trào
hôm nay đang gắng sức vượt lên chính mình để xây dựng và phát triển thành trung tâm
kinh tế, văn hóa các xã vùng ATK căn cứ địa cách mạng xưa, xứng đáng tầm vóc lịch
sử của ''thủ đô kháng chiến'', đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân cả nước./.
Nguồn: http://bqllang.gov.vn

TRUYỀN THỐNG

Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1-8) mang ý nghĩa chính trị, tƣ tƣởng, văn
hoá sâu sắc
Ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân
ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá,
đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.
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Lịch sử Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình ra
đi tìm con đường cứu nước và truyền bá con đường cứu nước đó vào Việt Nam của
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước
Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Vượt qua sự hạn chế về tư
tưởng cứu nước của các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản
đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, mà sự kiện có ý nghĩa
quyết định chính là khi Người đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn
đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin đăng toàn văn trên báo Nhân đạo ngày 16 và
17-7-1920. Từ đó, Người ra sức truyền bá con đường cứu nước vào Việt Nam. Công tác
tuyên truyền được Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng tiền bối trực tiếp tiến
hành bằng các hình thức in ấn, xuất bản, phát hành tài liệu, sách, báo, truyền đơn, tổ
chức lớp huấn luyện cán bộ… Đồng thời, các tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng
Cộng sản Việt Nam cũng đã lập ra những bộ phận chuyên phụ trách công tác tuyên
truyền như Ban Huấn luyện, Bộ Tuyên truyền….
Những hoạt động đó đã góp phần tích cực tiến tới sự kiện trọng đại trong lịch sử
dân tộc: thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930. Sau Hội nghị thành lập
Đảng, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng ta là tuyên truyền những văn kiện của Hội
nghị thành lập Đảng, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu
Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Xuất phát từ yêu cầu đó, Đảng
đã thành lập Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng. Ban Cổ động và tuyên truyền đã
tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, nông dân mít tinh, biểu tình
chống khủng bố, đòi độc lập dân tộc, dân chủ. Đặc biệt, vào ngày 1-8-1930, Ban Cổ
động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ
niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên
bang Xô-Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với
nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Đây là tài liệu duy
nhất, sớm nhất còn lưu giữ cho đến nay đề rõ“Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng
Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Tài liệu này khi vừa được phát hành đã gây được dư luận
rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông
nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng
hộ phong trào giải phóng dân tộc. Kể từ ngày 1 tháng 8 đến tháng 10 năm 1930, trong
cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân ta.
Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của
nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử
quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.
Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000,
Bộ Chính trị Trung ương Đảng (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm
Ngày Truyền thống công tác tư tưởng – văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư
tưởng – Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên
giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng
năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.
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Như vậy, Ngày 1-8-1930 được coi là Ngày thành lập, hoặc Ngày truyền thống
Ngành Tuyên giáo của Đảng. Nhưng trên thực tế, công tác tuyên giáo đã có từ trước khi
thành lập Đảng, từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá con đường cứu
nước vào Việt Nam.
Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1-8) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn
hoá sâu sắc. Đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng
vững mạnh của lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng – lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm
nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công
tác tư tưởng trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản cũng như trong công tác lãnh
đạo của Đảng. Trải qua lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách
làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia
tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng
trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan
trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng.
- Đây là dịp để cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công
tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo, coi đó là
lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Công tác tuyên giáo
bao gồm các lĩnh vực: lý luận chính trị, tư tưởng, văn hoá, khoa học, giáo dục… nó tác
động đến tư tưởng, trí tuệ, tình cảm của con người một cách tinh tế, nhạy bén, đòi hỏi
phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng với những yêu cầu ngày
càng cao mới đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn.
- Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại và phát huy truyền
thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Qua đó, góp
phần củng cố, giữ vững trận địa tuyên giáo của Đảng, bảo đảm sự thống nhất về chính
trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và nhân dân. Đây
cũng là dịp các cấp uỷ đảng tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo;
cơ quan quản lý nhà nước các cấp tăng cường mối quan hệ, phối hợp công tác với ban
tuyên giáo các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
- Thông qua các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo để ôn
lại và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Tuyên giáo, củng cố và tăng cường
niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng, bồi đắp thêm niềm tự hào
về những đóng góp to lớn của Ngành Tuyên giáo và cuộc chiến đấu vinh quang của các
thế hệ đi trước. Đây cũng là dịp để cán bộ ngành tuyên giáo và đông đảo cán bộ, chiến
sĩ hoạt động trên các lĩnh vực tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công
bằng, dân chủ, văn minh.
Nguồn: tuyengiao.vn
19/08/1945: Cách mạng tháng Tám, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền
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Đầu năm 1945, quân đội Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi trên chiến trường Châu
Âu, giải phóng hàng loạt nước và tiến thẳng vào sào huyệt của phát xít Đức ở Béclin.
Ngày 8/5/1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện. Ngày 8/8/1945, Liên Xô tuyên
chiến với phát xít Nhật, đẩy quân phiệt Nhật vào tình thế thất bại. Ngày 13/8/1945, Hội
nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, nhận định thời cơ khởi nghĩa giành chính
quyền đã tới, những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi. Uỷ ban khởi
nghĩa gửi quân lệnh số 1 cho đồng bào và cho chiến sĩ cả nước ngay trong đêm ấy.
Ngày 16/8/1945, đại hội họp ở Tân Trào đã thông qua “10 Chính sách lớn của
Việt Minh”, thông qua “lệnh tổng khởi nghĩa” quyết định Quốc Kỳ nền đỏ, sao vàng,
chọn bài tiến quân ca làm Quốc ca và bầu ra uỷ ban dân tộc giải phóng Trung Ương, tức
chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra
lời kêu gọi: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn thể đồng bào ta hãy
đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 20 triệu
nhân dân ta từ Bắc đến Nam đã tiến hành cuốc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám
thành công.
Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ 14/8, một ngày sau khi Hội nghị toàn quốc của Đảng
khai mạc. Từ ngày 14 đến 18, tổng khởi nghĩa giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng
miền Bắc, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và các thị xã Bắc Giang, Hải
Phòng, Hà Tĩnh, Hội An.
Ngày 17/8, ở Hà Nội, tổng hội viên chức chính quyền bù nhìn tổ chức một cuộc
mittinh lớn tại Quảng trường nhà hát thành phố, có hàng vạn người tham gia để ủng hộ
chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim. Trong mittinh này, dưới sự lãnh đạo của xứ Uỷ Bắc
Kỳ và thành Uỷ Hà Nội, quần chúng cách mạng đã giương cao lá cờ đỏ sao vàng, chiếm
lấy diễn đàn cuộc mittinh, cán bộ Việt Minh đã diễn thuyết báo tin cho đồng bào biết
quân phiệt Nhật đã đầu hàng và giới thiệu chủ trương đường lối cứu nước của Việt Minh,
kêu gọi nhân dân đánh đổ chính quyền bù nhìn thân Nhật. Cuộc mittinh đã tiến thành
cuộc biểu tình, tuần hành thị uy, bắt đầu từ quảng trường nhà hát thành phố và lan khắp
nơi trên phố phường Hà Nội. Cả Hà Nội tưng bừng khí thế sục sôi khởi nghĩa.
Ngụy quyền cực kỳ bối rối hoang mang, chúng dựng lên cái gọi là “Uỷ ban chính
trị” đề nghị với Việt Minh: “Đằng nào các ông cũng thắng, nhưng để điều đình với
Đồng Minh sẽ vào Đông Dương giải giáp quân Nhật, đề nghị vùng nông thôn cách
thành phố 15km là thuộc quyền các ông, còn thành phố cần có nhân sĩ, trí thức đứng ra
giao dịch với Đồng Minh”.
Đại biểu Việt Minh đã trả lời dứt khoát, “giao dịch với Đồng Minh lúc này, ngoài
Việt Minh không ai có thể có lực lượng và danh nghĩa cả”.
Sáng ngày 19/8, theo lời kêu gọi của Việt Minh, cả Hà Nội vùng dậy dưới rừng
cờ đỏ sao vàng xuống đường tiến thẳng về trung tâm Nhà hát thành phố để dự mittinh.
Họ vừa đi vừa hô khẩu hiệu:
* Đả đảo chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim.
* Thành lập chính phủ dân chủ cộng hòa Việt Nam.
* Anh em binh lính hãy mang súng gia nhập hàng ngũ chiến đấu bên cạnh Việt Minh.
* Việt Nam hoàn toàn độc lập.
8

Cuộc mittinh diễn ra vào ngày 19/8/1945. Sau loạt súng chào cờ và bài Tiến
Quân Ca, đại biểu uỷ ban quân sự cách mạng đọc lời hiệu triệu của Việt Minh. Cuộc
mittinh trở thành cuộc biểu tình vũ trang tiến vào chiếm phủ khâm sứ, trại lính bảo an
và các cơ sở của chính phủ bù nhìn. Từ Hà Nội, làn sóng cách mạng toả đi khắp nơi, cả
nước vùng dậy đấu tranh giành chính quyền và liên tiếp giành thắng lợi. Cách mạng
tháng tám là sự kiện vĩ đại trong lich sự dân tộc, đánh dấu bước tiến nhảy vọt của cách
mạng Việt Nam. Đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành
được chính quyền trong cả nước, lần đầu tiên chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam ra
đời.
Nguồn: lichsuvietnam.vn
Ngày 19/8/1945: Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam
Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Trong cao trào cách mạng 19301931, Đảng đã tổ chức “Đội tự vệ đỏ” để bảo vệ chính quyền Xô-viết, chống địch
khủng bố, trấn áp bọn phản cách mạng và giữ gìn an ninh trật tự. Từ đó trở đi, tổ chức
“Đội tự vệ” đã xuất hiện trong các cuộc đấu tranh của quần chúng, các “Đội tự vệ” ,
“Đội danh dự trừ gian” , “Đội trinh sát”, “Đội hộ lương diệt ác” ở khu giải phóng trước
ngày Tổng khởi nghĩa là những tổ chức tiền thân của Công an nhân dân Việt Nam.
Ngày 19/8/1945, cuộc khởi nghĩa thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội, chính quyền thực
dân phong kiến bị đập tan, lực lượng an ninh cách mạng cùng các lực lượng khởi nghĩa
khác chiếm lĩnh các trụ sở chính quyền cũ, bảo vệ cuộc khởi nghĩa thắng lợi.
Ngày 19/8/1945 được lấy làm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam.
Đêm 13/7/1946, lực lượng CAND Thủ đô, được sự phối hợp của các đơn vị Vệ
quốc đoàn, tự vệ chiến đấu, đã đập tan âm mưu phản cách mạng định lật đổ chính quyền
của ta vào 14/7 do bọn phản động Việt quốc, Việt cách tổ chức. Các sào huyệt của
chúng ở 80 phố Quán Thánh, 162 phố Bùi Thị Xuân, 7 phố Ôn Như Hầu, ở Trúc Bạch,
Ngũ Xã bị phá tan, nhiều tên phản động bị tóm gọn, tội ác của chúng bị phơi trần.
Bước vào cuộc kháng chiến lâu dài gian khổ, Công an đã kịp thời chuyển hướng
tổ chức và hoạt động. Trước tiên là đảm bảo an toàn việc di chuyển toàn bộ các cơ quan
chính quyền, đoàn thể và tản cư nhân dân ra khỏi vùng có chiến sự; bảo vệ việc vận
chuyển tài liệu, kho tàng, tài sản nhà nước; xây dựng và bảo vệ căn cứ địa kháng chiến;
có kế hoạch chiến đấu ngay trong vùng địch chiếm đóng và đối phó với âm mưu của
chúng đánh ra vùng tự do.
Tháng 3/1948, trong thư gửi Công an khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định:
Tư cách người công an cách mệnh là:
Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ.
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
Đối với công việc, phải tận tụy.
Đối với địch, phải kiên quyết, khôn khéo.
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Từ đó trở đi, cán bộ chiến sĩ công an đều ra sức rèn luyện và phấn đấu theo 6 điều Bác
Hồ dạy.
Các lực lượng công an đã hoạt động khôn khéo, mưu trí, dũng cảm chiến đấu với
bọn phòng nhì Pháp, đi sâu vào lòng địch, phá vỡ những âm mưu tình báo gián điệp của
chúng, giữ vững an ninh trật tự vùng có chính quyền nhân dân, phục vụ các chiến dịch,
góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Pháp giành thắng lợi. Nhiều tấm gương hy sinh
oanh liệt như Bửu Đóa ở Khánh Hòa, Bùi Thị Cúc ở Hưng Yên, Võ Thị Sáu ở Bà Rịa
v.v… làm rạng rỡ Công an nhân dân Việt Nam và dân tộc ta.
Trong công cuộc bảo vệ miền Bắc và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của
dân tộc, cùng với các lực lượng khác, công an đã tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh
tụ, bảo vệ chính quyền, tính mạng và tài sản của nhân dân. Phong trào bảo vệ trị an,
“bảo mật phòng gian” phát triển mạnh mẽ đã phát hiện, tiêu diệt nhiều tổ chức gián
điệp, biệt kích của địch cài cắm lại hoặc do Mỹ, ngụy tung ra miền Bắc nhằm phá hoại
sự nghiệp cách mạng. Cuộc đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã
hội có kết quả.
Lực lượng an ninh miền Nam đấu tranh chống hoạt động tình báo, gián điệp và
các tổ chức phản động, phục vụ sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, Tổ quốc độc lập, thống nhất, đi lên
CNXH. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch khác tìm mọi cách phá hoại sự
nghiệp cách mạng của chúng ta bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ.
Cuộc vận động “Xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phong
trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác
Hồ dạy đã thúc đẩy lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều âm mưu gây rối,
gây bạo loạn bị dập tắt. Cuộc đấu tranh chống tội phạm hình sự, giữ gìn trật tự an toàn
xã hội từng bước có kết quả.
Công an nhân dân Viêt Nam tiếp tục kế thừa và phát triển mối quan hệ hợp tác
quốc tế với lực lượng an ninh và nội vụ các nước anh em, bè bạn trên thế giới. Trong
công cuộc đổi mới, công an nhân dân đang nỗ lực phấn đấu góp phần xứng đáng vào sự
nghiệp ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh,
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Công an nhân dân Việt Nam đã 3 lần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương
Sao Vàng vào các năm 1980, 1985 và 2000.
Nguồn: lichsuvietnam.vn
Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 30/3/1980)
Đồng chí Tôn Đức Thắng, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888 trong một gia đình
nông dân khá giả tại Cù lao Ông Hổ, làng Mỹ Hoà Hưng, Tổng Định Thành, tỉnh Long
Xuyên (nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Năm1906, sau khi học xong bậc sơ học ở trường tiểu học Long Xuyên, Tôn Đức
Thắng rời quê lên Sài Gòn và đến với giai cấp công nhân đang trong quá trình hình
thành. Truyền thống quật cường của quê hương đất nước và cuộc sống giai cấp công
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nhân đã sớm rèn luyện nhiệt tình yêu nước trong Tôn Đức Thắng. Từ đây, Tôn Đức
Thắng đã hòa nhập trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp.
Tại Sài Gòn, Tôn Đức Thắng học việc và làm thợ ở nhiều nơi. Năm 1912, tổ chức
cuộc bãi khóa của học sinh trường Cơ khí Á Châu (còn gọi là trường Bá Nghệ- nay là
trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng) đòi thực hành quy chế của trường, chống đánh
đập học sinh, phong trào này đã được công nhân Ba Son hưởng ứng.
Năm 1915 – 1917, học thợ máy ở trường Bá Nghệ, nhưng chưa học xong đã bị
động viên sang Pháp làm lính thợ phục vụ chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Tôn Đức
Thắng làm việc trên chiến hạm France, xưởng Arsenal, quân cảng Toulon.
Năm 1919, Tôn Đức Thắng bị điều động tới một đơn vị hải quân được lệnh tiến
công Xêvaxtôpôn trên bờ Hắc Hải trấn áp nước Nga Xô Viết mới ra đời. Tôn Đức
Thắng đã cùng các bạn lính thợ tham gia phản chiến bằng hành động kéo lá cờ đỏ lên
cột cờ chiến hạm.
Năm 1920, sau cuộc binh biến, Tôn Đức Thắng bị trục xuất khỏi nước Pháp. Trở
về Sài Gòn, Tôn Đức Thắng vận động những người có cùng chí hướng thành lập Công
hội bí mật. Dưới sự lãnh đạo của Công hội mà đồng chí Tôn Đức Thắng là Hội Trưởng
phong trào công nhân Sài Sòn- Chợ Lớn phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu là cuộc bãi công
của công nhân ở Ba Son, tháng 8 năm 1925.
Năm 1926, đồng chí tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên- tổ chức tiền
thân của Đảng. Năm 1927, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Thành bộ Sài GònChợ Lớn và Kỳ bộ Nam Kỳ.
Cuối năm 1929, đồng chí bị thực dân Pháp bắt trong vụ án Bac-bi-ê. Tòa án thực
dân Pháp kết án 20 năm khổ sai, đày ra Côn Đảo.
Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí trở về đất liền trong lúc
thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Đồng chí bắt tay ngay vào cuộc
chiến đấu mới của đồng bào Nam Bộ và nhân dân cả nước.
Ngày 06 tháng 01 năm 1946, trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên đồng chí được
nhân dân Sài Gòn- Chợ Lớn bầu làm đại biểu Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa.
Năm 1947, đồng chí được cử làm Tổng thanh tra của Chính phủ và quyền Bộ
trưởng Bộ Nội vụ.
Năm 1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị phát động phong trào thi
đua ái quốc, đồng chí được bầu làm Trưởng Ban vận động thi đua ái quốc Trung ương.
Năm 1950 , đồng chí được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Xô.
Năm 1951, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng;
Được cử làm Phó trưởng Ban Dân vận- Mặt trận Trung ương.
Năm 1955, được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam. Tháng 7, được bầu là Chủ tịch danh dự Ủy ban Bảo vệ Hòa bình thế giới của Việt
Nam và được Đại hội Hòa bình thế giới bầu làm Ủy viên Hòa bình thế giới. Ngày 20/9,
kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa I bầu làm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội.
Năm 1960 , tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II, đồng chí được bầu làm Phó
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
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Năm 1969, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, tại kỳ họp đặc biệt Quốc hội
khóa III, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Năm 1976, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI- Quốc hội nước Việt Nam
thống nhất, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam.
Cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, phong trào cộng sản
và công nhân quốc tế, đồng chí Tôn Đức Thắng vinh dự được nhận Huân chương sao
vàng- Huân chương cao quý của nước Việt Nam, Huân chương Lê-nin của nước Nga
Xô Viết, Huân chương Soukhe- Bator của nước Mông Cổ và nhiều phần thưởng cao
quý khác.
Đồng chí Tôn Đức Thắng, hiến dâng cả đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc
và cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, đồng chí là một hình ảnh trong sáng của tinh thần
cách mạng bất khuất và đạo đức chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị, như Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách
mạng: Suốt đời cần kiệm liêm chính, suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục
vụ nhân dân”.
Do tuổi cao, sức yếu sau một thời gian bệnh nặng Người qua đời vào ngày
30/3/1980 tại Hà Nội, an táng tại nghĩa trang Mai Dịch.
Nguồn: www.baotangtonducthang.com
CÁC CHỦ TRƢƠNG
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Trong tài liệu sinh hoạt chi đoàn số tháng 7/2017, chúng tôi xin gửi đến các bạn
đoàn viên thanh niên, các tổ chức Đoàn thông tin trích nội dung Quyền và Nghĩa vụ của
Thanh niên trong Luật Thanh niên , cụ thể như sau:
Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong học tập
1. Được học tập và bình đẳng về cơ hội học tập.
2. Tích cực học tập hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục và vươn lên học tập
ở trình độ cao hơn; thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề
nghiệp; tham gia xây dựng môi trường văn hoá học đường; trung thực trong học tập.
3. Xung kích tham gia các chương trình phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng
xã hội học tập.
Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong lao động
1. Lao động để lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng đất
nước.
2. Chủ động tiếp cận thông tin thị trường lao động; lựa chọn việc làm và nơi làm
việc phù hợp với khả năng của bản thân và nhu cầu của xã hội.
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3. Rèn luyện tác phong công nghiệp, năng lực quản lý, kinh doanh, tuân thủ kỷ luật
lao động; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; nâng cao trình độ nghề nghiệp đáp ứng
yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ.
4. Xung kích thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở vùng có điều
kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc
1. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của thanh niên.
2. Được huấn luyện chương trình giáo dục quốc phòng; thực hiện nghĩa vụ quân
sự, tham gia các lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật.
3. Tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn bí mật quốc gia, xung
kích đấu tranh chống mọi hành vi xâm hại đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã
hội.
Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong hoạt động khoa học, công
nghệ và bảo vệ tài nguyên, môi trường
1. Được nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản
xuất và đời sống.
2. Trung thực và có tinh thần hợp tác trong nghiên cứu khoa học và công nghệ.
3. Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên; đấu
tranh chống các hành vi huỷ hoại tài nguyên, môi trường.
Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong hoạt động văn hoá, nghệ
thuật, vui chơi, giải trí
1. Được tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí lành mạnh.
2. Thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong, hành vi ứng xử văn hoá; thực hiện
nếp sống văn minh.
3. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ di sản văn hoá; tích cực
tham gia xây dựng đời sống văn hoá cộng đồng.
Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong bảo vệ sức khoẻ, hoạt động
thể dục, thể thao
1. Được bảo vệ, chăm sóc, hướng dẫn nâng cao sức khoẻ, kỹ năng sống lành mạnh,
phòng ngừa bệnh tật.
2. Được chăm lo phát triển thể chất; tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể
thao, rèn luyện thân thể.
3. Phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống ma tuý và các tệ nạn xã hội khác.
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong hôn nhân và gia đình
1. Được giáo dục kiến thức về hôn nhân và gia đình, thực hiện hôn nhân tự
nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, xây dựng gia đình hạnh phúc.
2. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; kính trọng ông
bà, cha mẹ và người lớn tuổi; chăm sóc, giáo dục con, em trong gia đình.
3. Gương mẫu thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình, về dân số và kế hoạch
hoá gia đình.
Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong quản lý nhà nước và xã hội
13

1. Nâng cao ý thức công dân, chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
2. Được ứng cử, đề cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định
của pháp luật; được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan, tổ chức về
những vấn đề mà mình quan tâm; tham gia góp ý xây dựng các chính sách, pháp luật
liên quan đến thanh niên và các chính sách, pháp luật khác.
3. Tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của
Nhà nước.
Nguồn: thuvienphapluat.vn

SỔ TAY NGHIỆP VỤ

Trong Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2017, chúng tôi xin gửi đến các bạn
đoàn viên thanh niên về nội dung “Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng”, cụ
thể như sau:
1. Đoàn viên ƣu tú
- Là những đoàn viên mà qua phân tích chất lượng đoàn viên được phân loại là
đoàn viên xuất sắc và đã được bình chọn, công nhận là đoàn viên ưu tú; có lịch sử chính
trị của bản thân và gia đình rõ ràng, có nhận thức đúng đắn về Đảng Cộng sản Việt
Nam, có mong muốn và ý thức phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Tiêu chí xét công nhận đoàn viên ưu tú:
+ Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà
nước và các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị.
+ Có nhận thức cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
+ Tham gia tích cực các hoạt động của đoàn, hội; tham gia đầy đủ các buổi sinh
hoạt chi đoàn; tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú (nếu là đoàn viên thuộc đối tượng
quy định tại Hướng dẫn số 66HD/BTC ngày 06/6/2013 của Ban Tổ chức Trung ương
Đoàn).
+ Đạt thành tích tốt trong học tập, lao động, công tác và rèn luyện.
2. Quy trình, thủ tục giới thiệu đoàn viên ƣu tú cho Đảng
2. 1. Bước 1: Bình chọn đoàn viên ưu tú từ đoàn viên xuất sắc
- Trên cơ sở kết quả tham gia các phong trào, hoạt động của chi đoàn và hướng
dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên hàng năm của đoàn cấp trên, chi đoàn tiến
hành phân tích chất lượng đoàn viên sau đó gửi biên bản họp và bảng tổng hợp kết quả
phân loại đoàn viên lên Đoàn cấp trên trực tiếp.
- Ban chấp hành đoàn cơ sở dựa trên kết quả phân tích chất lượng đoàn viên của
chi đoàn, tổ chức cho đoàn viên xuất sắc viết bài cảm nhận về Đảng; nhận xét và đánh
giá kết quả từng bài viết, chủ động trao đổi, xin ý kiến cấp ủy cơ sở về lịch sử chính trị
14

của bản thân và gia đình đoàn viên xuất sắc và tiến hành bình chọn đoàn viên ưu tú. Sau
đó, gửi thông báo kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú đến chi đoàn, chi đoàn có trách
nhiệm báo cáo với chi bộ về kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú.
- Tổ chức cơ sở đoàn tiến hành trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ Đảng
(kèm theo sơ lược quá trình phấn đấu của đoàn viên ưu tú) để cấp ủy xem xét công
nhận, đưa vào diện đối tượng Đảng. Việc trao danh sách đoàn viên ưu tú nên thực hiện
trong những dịp kỷ niệm, các ngày lễ, ngày truyền thống của đất nước, của Đảng, của
Đoàn và của địa phương, đơn vị.
* Lưu ý
- Khi lựa chọn những đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng, chi đoàn phải nắm
chắc lý lịch đoàn viên; lựa chọn những đoàn viên có lý lịch rõ ràng, không phạm tiêu
chuẩn theo quy định.
- Đối với Đoàn các trường đại học, cao đẳng thì việc bình chọn đoàn viên ưu tú
sẽ do ban thường vụ đoàn trường thực hiện trên cơ sở kết quả bình xét và đề nghị của
chi đoàn, liên chi đoàn.
- Trường hợp những đoàn viên ưu tú đã được bình chọn từ 2 năm trở lên, tổ chức
cơ sở đoàn cần lưu ý:
+ Trao đổi với cấp ủy để nắm rõ nguyên nhân đoàn viên ưu tú chưa được kết nạp
vào Đảng hoặc công nhận là đối tượng Đảng để có hướng tháo gỡ khó khăn về thủ tục
hoặc có biện pháp bồi dưỡng, giúp đỡ phù hợp.
+ Hướng dẫn cho đoàn viên ưu tú hướng khắc phục.
- Việc bình chọn đoàn viên ưu tú phải được thực hiện dựa trên tổng số đoàn viên
xuất sắc trên cơ sở kết quả đánh giá chất lượng đoàn viên hàng năm của chi đoàn. Đoàn
viên ưu tú của năm hiện tại phải là đoàn viên xuất sắc của năm trước (hoặc năm học
trước) liền kề.
2. Bước 2: Bồi dưỡng, hướng dẫn đoàn viên ưu tú phấn đấu rèn luyện
- Khi chi bộ đã công nhận đoàn viên ưu tú là đối tượng Đảng, tổ chức cơ sở Đoàn
cần tăng cường phối hợp với cấp ủy đảng phân công, giao nhiệm vụ để đoàn viên ưu tú
được rèn luyện và thử thách về mọi mặt; phối hợp với đảng viên được phân công theo
dõi, giúp đỡ đoàn viên ưu tú để giáo dục, bồi dưỡng, hỗ trợ đoàn viên ưu tú hoàn thành
nhiệm vụ được giao.
- Hàng quý, ban chấp hành chi đoàn, đoàn cơ sở tiến hành nhận xét số đoàn viên
ưu tú được công nhận là đối tượng Đảng, đồng thời chỉ rõ những nhược điểm, tồn tại để
đoàn viên tiếp tục phấn đấu. Phát huy vai trò của đảng viên trẻ đang tham gia sinh hoạt
tại chi đoàn trong việc giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu, rèn luyện.
- Ban chấp hành đoàn cơ sở chủ động đề nghị với cấp ủy Đảng mở lớp tìm hiểu
về Đảng cho đoàn viên ưu tú; tăng cường tham mưu tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh
đạo cấp ủy với đoàn viên ưu tú.
Trường hợp đoàn viên ưu tú chuyển nơi học tập, công tác, lao động thì Ban chấp
hành Đoàn cấp cơ sở có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ hồ sơ của đoàn viên ưu tú và
báo cáo cấp ủy cùng cấp chuyển hồ sơ của đối tượng đảng (có nhận xét về quá trình
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phấn đấu) về cơ sở mới để tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng. 3. Bước 3: Giới thiệu đoàn
viên ưu tú vào đảng
- Sau khi đoàn viên ưu tú được học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, được cấp ủy
công nhận là đối tượng Đảng và được phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, đủ điều
kiện để thực hiện quy trình thủ tục kết nạp Đảng thì trên cơ sở ý kiến của cấp ủy cơ sở
về việc phát triển đảng viên mới, Ban chấp hành Đoàn cơ sở hướng dẫn và tiến hành
thực hiện thủ tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
- Trên cơ sở hướng dẫn của đoàn cơ sở, ban chấp hành chi đoàn tiến hành họp,
góp ý đoàn viên ưu tú giới thiệu cho đảng (nếu nhận xét nhiều đoàn viên ưu tú thì phải
tiến hành nhận xét và biểu quyết từng người một). Cuộc họp này nên mời đại diện cấp
uỷ đến dự và cho ý kiến đánh giá quá trình phấn đấu của đoàn viên ưu tú. Sau đó, hoàn
thiện hồ sơ gồm công văn đề nghị, biên bản họp nhận xét đoàn viên ưu tú và trích ngang
lí lịch của đoàn viên ưu tú gửi ban chấp hành đoàn cơ sở.
- Đoàn cơ sở khi nhận được hồ sơ đề nghị của chi đoàn thì phải họp ban chấp
hành để xét ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng. Nội dung Nghị quyết
cần nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm của đoàn viên về phẩm chất chính trị, đạo đức
lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng; số ủy viên tán thành và số ủy viên
không tán thành giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (đối với những
đoàn cơ sở có địa bàn hoạt động rộng thì việc xét đoàn viên ưu tú giới thiệu với Đảng
có thể do tập thể ban thường vụ xét và ra nghị quyết giới thiệu). Sau đó, gửi nghị quyết
kèm theo biên bản họp và hồ sơ đề nghị của chi đoàn về chi bộ Đảng nơi có đối tượng.
Đồng thời thông báo kết quả với chi đoàn.
- Đối với chi đoàn cơ sở thì do Ban chấp hành chi đoàn cơ sở ra nghị quyết giới
thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng. Đối với đoàn bộ phận thì thực hiện trình tự giới thiệu
đoàn viên ưu tú cho đảng như Đoàn cơ sở.
4. Bước 4: Tiếp tục theo dõi quá trình phấn đấu của đảng viên dự bị
- Đảng viên dự bị sau khi kết nạp vẫn tiếp tục sinh hoạt đoàn theo quy định (nếu
chưa trưởng thành đoàn). Khi hết thời gian dự bị, chi đoàn tổ chức họp nhận xét đảng
viên dự bị đề nghị chuyển đảng chính thức và gửi biên bản họp kèm theo công văn đề
nghị, bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị cho chi bộ và đoàn cấp trên trực tiếp để tiến
hành thủ tục chuyển đảng chính thức.
- Trên cơ sở đề nghị của chi đoàn, ban chấp hành đoàn cơ sở tiến hành nhận xét
đảng viên dự bị đề nghị chuyển đảng chính thức (ở những đoàn cơ sở không có điều
kiện họp riêng về nội dung này thì ban chấp hành có thể thực hiện việc xin ý kiến bằng
phiếu). Sau đó hoàn thiện hồ sơ gồm: Biên bản họp Ban chấp hành đoàn cơ sở (hoặc
bảng tổng hợp phiếu xin ý kiến); công văn đề nghị và bản tự kiểm điểm của đảng viên
dự bị gửi chi bộ và đảng ủy cơ sở để xem xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức.

THÔNG TIN THỜI SỰ
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--------------------1/ Ra quân chiến dịch Hành quân xanh năm 2017
Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên
tình nguyện hè 2017, vừa qua tại Khu
truyền thống Công an Tiền Giang, Đoàn
thanh niên Công an Tiền Giang phối hợp
Đoàn trường Đại học CSND, Đoàn thanh
niên Bộ chỉ huy Quân sự và Đoàn thanh
niên Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
Tiền Giang tổ chức Lễ ra quân chiến dịch
“Hành quân xanh” khối lực lượng vũ trang
năm 2017.
Chiến dịch “Hành quân xanh” năm
2017 sẽ được thực hiện tại các huyện Cái
Bè, huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, huyện
Gò Công Đông và Thành phố Mỹ Tho
Với phương chăm "cùng ăn, cùng ở, cùng làm", Chiến dịch đề ra nội dung hoạt
động trọng tâm như tham gia lao động sản xuất giúp nhân dân địa phương, tuyên truyền
Pháp luật, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn khu dân cư, vận động
nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân
cư”, hướng dẫn nhân dân làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân, thăm tặng quà học
sinh nghèo hiếu học, gia đình chính sách có công với cách mạng, giao lưu văn hóa văn
nghệ thể dục thể thao.
Thông qua chiến dịch Hành quân xanh nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền
rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ và nhân dân nắm chắc đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chung tay tham gia phát triển kinh
tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần giải quyết những khó khăn, bức xúc
tại địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện để mỗi đoàn viên, thanh niên, nâng cao ý thức
tự rèn luyện và trưởng thành; đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh thiếu
nhi; tạo được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và sự chăm lo của xã hội đối với công
tác thanh niên.
Sau trống lệnh, 647 tình nguyện viên thuộc các lực lượng đã di chuyển đến các
địa phương để thực hiện chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2017.
2/ Khai giảng lớp “Học kỳ trong quân đội” lần thứ IV năm 2017
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Sáng ngày 8/7/2017, tại
Trung đoàn 924 (Xã Phú Cƣờng,
huyện Cai Lậy) Ban Thƣờng vụ
Tỉnh Đoàn phối hợp Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh, Sở giáo dục và đào
tạo tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ
khai giảng lớp huấn luyện “Học
kỳ trong Quân đội” lần thứ IV
năm 2017.
Chương trình học kỳ Quân
đội tỉnh Tiền Giang năm 2017 diễn
ra từ ngày 08/7 đến ngày
17/7/2017, tại Trung đoàn 924 - xã
Phú Cường, huyện Cai Lậy thuộc
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang với sự tham gia của 80 chiến sĩ là học sinh từ lớp
7 đến lớp 10 (có độ tuổi từ 13 đến 16 tuổi) đang học tại các trường Trung học cơ sở,
Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, được biên chế thành 6 tiểu đội.
Trong thời gian học tập, các chiến sĩ sẽ được trang bị những nội dung về truyền
thống lịch sử của dân tộc Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam, những kiến thức về
Quốc phòng an ninh, làm quen với đời sống chiến sỹ, rèn luyện ý thức kỷ luật, tự giác,
được huấn luyện về Điều lệnh quân ngũ, thực hành đào bếp Hoàng cầm, tăng gia sản
xuất. Bên cạnh đó các em được tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước
nhớ nguồn, Kỹ năng sinh hoạt Đoàn - Đội: Trò chơi lớn, nút dây, dựng lều trại, múa hát
tập thể, dân vũ, thể dục cổ động, sinh hoạt đội, lửa trại…Hoạt động giao lưu văn hóavăn nghệ: hướng dẫn các hoạt động sân khấu, dẫn chương trình, phát thanh măng non,
tuyên truyền măng non. Hoạt động phát triển tư duy- sáng tạo, vui chơi giải trí, trò chơi
phát triển tư duy sáng tạo, trò chơi dân gian, trò chơi vận động, kỹ năng sống, phổ cập
bơi lội phòng chống đuối nước.
Ngoài ra các chiến sĩ còn được các giảng viên của Trường Đoàn Lý Tự Trọng
báo cáo các Chuyên đề: Chuyên đề “Kỹ năng hoàn thiện bản thân và hoạch định kế
hoạch cuộc đời trong tương lai”; Chuyên đề “Kỹ năng hoàn thiện bản thân và hoạch
định kế hoạch cuộc đời trong tương lai”; Chuyên đề “Sức khỏe, giới tính và phòng
chống xâm hại trong học đường”……
Thông qua Chương trình qua sẽ rèn luyện cách sống, nâng cao kỹ luật, ý thức
trách nhiệm của bản thân đối với gia đình. Đồng thời trang bị kỹ năng sống cơ bản, xây
dựng tính tự lập, tinh thần đoàn kết cho các em. Đây sẽ là một hoạt động thường niên
trong những năm tiếp theo và là môi trường hoạt động giáo dục, rèn luyện bổ ích, hấp
dẫn cho các đoàn viên, thanh thiếu niên vào mỗi dịp hè.
3/ Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN tỉnh nhiệm kỳ
2014 - 2019.
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Ngày 12/7, Ban Thư ký Ủy ban
Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội
nghị sơ kết giữa nhiệm thực hiện Nghị
quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam
tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Tại Hội nghị đã thông qua báo
cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ
triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại
hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần
thứ VII và Nghị Quyết Đại hội Hội
LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ V, nhiệm
kỳ 2014 - 2019.
Theo đó, trong nửa nhiệm kỳ
qua, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành theo tiến độ các chỉ tiêu Nghị
quyết đề ra, có 5/7 chỉ tiêu đến thời điểm này đã đạt và vượt so với chỉ tiêu nhiệm kỳ.
Nhiều hoạt động đã để lại hiệu quả, có ý nghĩa xã hội và khẳng định được vai trò của tổ
chức Hội LHTN Việt Nam như: xây dựng và trao 121 nhà tình bạn, nhà nhân ái…tổng
trị giá trên 4 tỷ 414 triệu đồng; tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 28.406
lượt bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách với tổng trị giá 2.805 triệu đồng. Xây dựng
188 mô hình cổng trường an toàn giao thông, cổng trường xanh - sạch - đẹp và an toàn
giao thông, 438 tuyến đường thanh niên tự quản theo tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - an
ninh”, 19 bến đò ngang an toàn; Tổ chức 135 cuộc với 15.481 tham gia Ngày hội
“Thanh niên với văn hóa giao thông”… .
Vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức tặng 5.842 phần
quà tết gồm gạo, thực phẩm cho hội viên, thanh niên, học sinh nghèo, gia đình chính
sách, mẹ Việt Nam anh hùng và người dân có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón tết với
trị giá 1tỷ 723 triệu đồng. Phối hợp cùng chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội, chi
nhánh Ngân hàng Nông nghiệp khu vực lập dự án, tiến hành giải ngân từ năm 2015 2017 với số vốn 41tỷ.
Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang duy trì và tổ chức tốt “Ngày hội
thanh niên tôn giáo” trong lực lượng cán bộ, hội viên, thanh niên tôn giáo tại các đơn vị
huyện, thành, thị với các hoạt động như : tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn
hóa văn nghệ, tặng quà cho thanh niên tôn giáo,nghe nói chuyện chuyên đề về tình hình
thanh niên tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn
phí và tặng quà cho 400 người dân vùng công giáo của xã, phường trong tỉnh với tổng
kinh phí gần 90 triệu đồng. Đây là một sân chơi lành mạnh giúp hội viên, thanh niên tôn
giáo có dịp giao lưu, sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao hiệu quả hoạt
động các CLB, đội, nhóm, chi hội ở cơ sở.
Với mục tiêu đề ra hàng năm là tập trung phát triển tổ chức cơ sở Hội, mở rộng
mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, phát triển hội viên đi đôi với việc rà soát, nắm
chắc số lượng, chất lượng hội viên, tránh việc trùng lắp trong thống kê số lượng hội
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viên. Các đơn vị đã củng cố 273 uỷ ban Hội, 842 chi hội, xóa tên 4.196 hội viên. Tuyên
truyền Điều lệ Hội cho 15.552 thanh niên và phát triển mới 12.005 hội viên . Tính đến nay, toàn tỉnh
có 92.343 hội viên đang sinh hoạt tại 3.517 Chi hội, CLB, đội, nhóm.
Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn trong triển khai
công tác Hội tại cơ sở; đề xuất nhiều kiến nghị cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả Nghị
quyết và nhiệm vụ công tác trong thời gian tới như: quan tâm công tác dạy nghề, tư vấn
và giới thiệu việc làm cho thanh niên, hỗ trợ vốn vay để thanh niên khởi nghiệp, phát
triển kinh tế, xây dựng tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước,
đẩy mạnh hoạt động trong thanh niên đặc thù, chuyển đổi các chi hội hoạt động không
hiệu quả sang mô hình CLB, đội, nhóm.
4/ Thăm, động viên các đội hình thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh
Trong 04 ngày, từ ngày 17/ đến
20/7, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp
các thành viên Ban chỉ đạo chiến dịch
Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Tiền Giang
năm 2017 thành lập các đoàn công tác đã
đến thăm, động viên đội hình Thanh niên
tình nguyện trên các mặt trận và làm việc
với Ban chỉ đạo chiến dịch Thanh niên tình
nguyện hè năm 2017 của các huyện, thành,
thị.
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè
tỉnh Tiền Giang năm 2017 với chủ đề
“Tuổi trẻ Tiền Giang chung tay xây dựng
nông thôn mới và đô thị văn minh” được tổ chức từ ngày 01/6 đến ngày 31/8/2017,
gồm: 01 chương trình “Tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường”, 4 chiến dịch: chiến dịch
tình nguyện “Mùa hè xanh”; Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”; Chiến dịch tình
nguyện “Kỳ nghỉ hồng” và chiến dịch “Hành quân xanh” với 1.280 thanh niên tình
nguyện của các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, các bệnh viện
trên địa bàn tỉnh, thanh niên Công an, Biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đoàn khối
các cơ quan tỉnh, Đại học Tây Đô, Đại học Y dược Cần Thơ, Đại học Luật Thành phố
Hồ Chí Minh và các lực lượng đối ứng thanh niên tình nguyện của các địa phương.
Tại mỗi nơi đến, đoàn đã gặp gỡ và nghe các chiến sĩ báo cáo lại hoạt động tình
nguyện của các bạn. Theo đó, Chiến dịch TNTN hè 2017 bao gồm 5 hoạt động trọng
tâm và 11 chỉ tiêu cụ thể: Đẩy mạnh chương trình tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường,
xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội, Vận động hiến máu, tổ chức khám chữa bệnh, phát
thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tập hợp lực
lượng, phát triển đoàn viên, hội viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú phát triển Đảng; Đẩy
mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa - hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội kỷ niệm
70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ; hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an toàn
giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tổ quốc; hoạt động tình nguyện tham gia xây
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dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị… Qua ghi nhận kết quả đạt
được, các huyện, thành, thị Đoàn đã tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp và phối hợp
các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện đạt hơn 65% các chỉ tiêu đã đề ra trong Chiến
dịch.
Đoàn công tác đã ghi nhận, biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện của các
thanh niên tình nguyện. Đồng thời, các đồng chí trong đoàn công tác mong muốn các
bạn thanh niên tình nguyện trong thời gian thực hiện chiến dịch mùa hè xanh, bằng
niềm say mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ có những hành động cụ thể thông qua các công
trình, phần việc thanh niên thiết thực, phù hợp với nhu cầu, vượt qua khó khăn, tự rút ra
những kinh nghiệm cho bản thân sau mỗi hoạt động để trưởng thành hơn. Trong mỗi
hoạt động, cần tuyên truyền vận động sự tham gia của người dân; từng chiến sĩ cần đảm
bảo an toàn, giữ gìn sức khỏe trong suốt thời gian tham gia tình nguyện.
Dịp này, đoàn công tác đã gửi tặng các nhu yếu phẩm cần thiết cho các các bạn
thanh niên tình nguyện như mì, trứng. nước uống…..
5/ Tập huấn cán bộ Đoàn cơ sở khối cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp
năm 2017
Nhằm trang bị về kiến thức,
kỹ năng - nghiệp vụ công tác Đoàn
cho đội ngũ cán bộ, công chức,
doanh nghiệp. Ngày 10/7 Ban
Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp
Ban Giám hiệu Trường Chính trị
tỉnh khai giảng lớp tập huấn cán bộ
Đoàn cơ sở khối cán bộ, công
chức, viên chức, doanh nghiệp
năm 2017.
Lớp tập huấn có 106 học viên
là cán bộ, công chức, viên chức,
doanh nghiệp diễn ra từ ngày
10/07 đến ngày 14/07, trong thời
gian tập huấn, các học viên sẽ
được nghe các giảng viên trình bày một số chuyên đề như: Một số vấn đề cơ bản trong
công tác tổ chức xây dựng Đoàn, kiểm tra, giám sát, nghiệp vụ văn phòng, công tác
tuyên truyền giáo dục của Đoàn. Các phong trào của Đoàn trong đối tượng cán bộ, công
chức và doanh nghiệp. Kỹ năng sinh hoạt tập thể, các bài hát truyền thống, phương
pháp tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, thu hút
đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn, kỹ năng lãnh đạo quản lý. Kỹ năng sinh hoạt tập
thể: Lửa trại, trò chơi lớn,...
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Đây là hoạt động được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang duy trì tổ chức
hàng năm nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, lý luận, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ
năng công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn cơ sở khối cán bộ, công chức, viên chức,
doanh nghiệp để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.
6/ Hội nghị tập huấn công tác Đoàn - Đội trƣờng học năm học 2017 - 2018.
Sáng ngày 25/7, Ban Thƣờng vụ
Tỉnh Đoàn phối hợp Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Tiền Giang khai mạc Hội
nghị tập huấn công tác Đoàn - Đội
trƣờng học tỉnh Tiền Giang năm học
2017 - 2018.
Đây là hoạt động nằm trong
chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh
niên và ngành Giáo dục và Đào tạo nhằm
tăng cường bổ sung kiến thức chuyên
môn, nghiệp vụ công tác Đoàn - Đội
trong trường học; đào tạo, bồi dưỡng,
nâng cao trình độ cán bộ đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới cho đội ngũ
trực tiếp làm công tác Đoàn - Đội trong trường học.
Tham dự Hội nghị tập huấn năm nay có 300 học viên là Cán bộ Ban TNTH, Hội
đồng Đội tỉnh; Nhà Thiếu nhi tỉnh; cán bộ đoàn chủ chốt các trường THPT, TT GDTX,
Trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc; cán bộ Hội đồng Đội huyện; Giáo viên Tổng phụ
trách Đội các liên đội TH, THCS trên địa bàn tỉnh; Cán bộ Đoàn là học sinh khối
THPT.
Chương trình tập huấn lần này tập trung vào các các nội dung trọng tâm như: Về
Công tác Đội và phong trào thiếu niên nhi đồng: Giải pháp nâng cao chất lượng chương
trình rèn luyện đội viên; Phương pháp, giảng dạy Nghi thức Đội TNTP HCM; Phương
pháp, kỹ năng tổ chức trò chơi dành cho thiếu nhi; Giáo dục kỹ năng sống trong hoạt
động Đội Kỹ năng dạy hát, múa dân vũ thiếu nhi theo chủ đề; Tham quan mô hình thực
tế. Về Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học: Giải pháp nâng cao chất
lượng phong trào phong trào “Khi tôi 18”; Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện
phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”; Công tác phát triển CLB năng
khiếu, sở thích trong trường học; Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý
tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên; kỹ năng cán bộ
công tác Đoàn trường học trong tình hình mới; Tham quan mô hình thực tế.
Hội nghị tập huấn lần này với mong muốn trang bị những kiến thức mới, phong
phú, tập trung chuyên sâu giải quyết các vấn đề khó khăn tại cơ sở, phương pháp tổ
chức các hoạt động Đoàn - Đội một cách thật hiệu quả, khoa học và chuyên nghiệp góp
phần nâng cao chất lượng hoạt động phong trào cho học sinh.
22

Ngày 28/7 sẽ tổ chức tổng kết và trao giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành
chương trình tập huấn.
7/ Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ
Tối 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh
Đoàn tổ chức Chương trình văn nghệ
và Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng
liệt sỹ tại Nghĩa Trang liệt sỹ tỉnh
Tiền Giang.
Đây là một trong những sự
kiện nằm trong chuỗi hoạt động
“Theo bước chân những người anh
hùng” và “Lễ thắp nến tri ân các anh
hùng, liệt sỹ” do Tỉnh Đoàn tổ chức
nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày
thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 27/7/2017) nhằm thể hiện tình cảm,
trách nhiệm của tuổi trẻ Tiền Giang
đối với các mẹ Việt Nam anh hùng,
các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự
nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.
Dự Lễ thắp nến tri ân có các
đồng chí: Võ Văn Bình - Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn
Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền
Giang, đồng chí Trần Long Thôn - Ủy
viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân
vận Tỉnh ủy, đồng chí Trần Kim Trát
- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thanh Đức - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng
chí Nguyễn Thị Uyên Trang - UVBCH Trung ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn và
hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, nhân dân tỉnh Tiền Giang.
Tại chương trình, Ban Tổ chức tiến hành dâng hương, hoa tại Đài tưởng niệm các
anh hùng liệt sỹ; tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Sáng mãi tên anh” với
những tiết mục, ca khúc được dàn dựng công phu, đầy ý nghĩa, ca ngợi quê hương, đất
nước và những phẩm chất kiên trung của người lính Cụ Hồ, những người mẹ đã hy sinh
những người con ưu tú cho nền độc lập của dân tộc; dâng hương, hoa tại, thắp nến tại
hơn 7.000 phần mộ của các anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh
Dịp này, Tỉnh Đoàn trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh là con, em
của gia đình thương binh liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trung An,
Thành phố Mỹ Tho.
Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm
thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Tiền Giang đối với các gia đình chính sách,
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người có công với cách mạng, cụ thể như: tổ chức tặng quà 1.616 gia đình chính sách,
thương binh liệt sĩ trị giá 243 triệu đồng. Phối hợp Sở Lao động Thương binh và xã hội,
Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức chăm sóc, phụng dưỡng, thăm tặng quà 70
Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ ở 11 huyện, thành,
thị.Tổng kính phí 35 triệu đồng; Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí 955 gia đình
chính sách, thương binh liệt sĩ, hộ nghèo. Kinh phí 95 triệu đồng. Tham gia ngày công
sửa chữa 27căn nhà nhân ái, nhà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn,
giúp đỡ 15 mẹ Việt Nam anh hùng, 37 gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ,
xây dựng bàn giao 02 cầu giao thông nông thôn, xây dựng 01 căn nhà nhân ái, Công
trình 500 đoàn viên, thanh niên thực hiện công trình thanh niên dọn vệ sinh 7.200 phần
mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh….
Các hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Tiền Giang đã góp phần giáo dục cho thế hệ
trẻ hôm nay nâng cao hiểu biết về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền
ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc và giá trị của nền độc lập tự do hôm nay, từ đó tăng
thêm sức mạnh để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phấn đấu học tập, lao động, rèn luyện,
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước hướng đến mục
tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
ĐỊNH HƢỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN
THÁNG 8/2017

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 8
1. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, trong đó tăng cường triển khai kế
hoạch hành động thực hiện chỉ thị 42 CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng
cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Chuyên
đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh về
phòng, chống suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biên”, “tự
chuyển biến” trong nội bộ”; Nghị quyết thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban
Chấp hành Trung ương Đảng 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 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang.v.v..
2. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền các hoạt động “Uống nước nhớ
nguồn, Đền ơn đáp nghĩa”; các hoạt động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, gương
người tốt, việc tốt.v.v...
3. Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm kỷ
niệm 50 năm Ngày Thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (08/8/1967 –
08/8/2017), Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 –
19/8/2017) và 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 –
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19/8/2017), Kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2017) và
Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2017); ..
4. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp cơ sở, công tác tổ chức Đại hội
Đoàn cấp huyện, Đại hội Đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ X, Đại hội Đoàn toàn quốc lần
thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 , Công bố văn kiện, Logo Đại hội Đoàn tỉnh Tiền Giang
lần thứ X với nhiều hình thức phù hợp (xem thông tin trên Website:
www.tuoitretiengiang.vn). Tổ chức tuyên truyền qua các hình thức trực quan sinh động,
các tập san, kỷ yếu, diễn đàn, các kênh thông tin truyền thông, các hoạt động, công
trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực phục vụ cho địa phương, đơn vị chào
mừng Đại hội Đoàn...
5. Tăng cường nắm bắt diễn biến tình hình, tư tưởng trong đoàn viên thanh niên và
dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên trước, trong và sau Đại hội Đoàn các cấp;
tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền và phối hợp với đoàn thể địa phương, đơn vị
trên địa bàn tỉnh, định hướng dư luận xã hội, xử lý các vấn đề bức xúc trong đoàn viên
thanh niên, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.
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