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1. TRUYỀN THỐNG: 
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2.2. SÁNG NGỜI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA 

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thương binh, bệnh binh và 

thân nhân các liệt sĩ tình cảm và sự quan tâm sâu sắc. 

Trong tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Người đã viết:“Máu 

đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh 

dũng của liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”. 

Với tình cảm chân thành, lòng biết ơn đối với thương binh, liệt sĩ, ngay sau 

khi Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành “Thông 

cáo về việc nhận con các liệt sĩ làm con nuôi” như một chính sách của Nhà nước, 

đồng thời thể hiện sự quan tâm, lòng nhân ái của Người. 

Khi được tin con trai bác sỹ Vũ Đình Tụng, Giám đốc Y tế Bắc Bộ, hy sinh, 

trong thư chia buồn, Bác viết: “Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không 

có con cái. Nước Việt Nam là đại gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là 

con cháu tôi. Mất một thanh niên, thì hình như tôi đứt một đoạn ruột. Nhưng cháu 

và anh em thanh niên khác dũng cảm hy sinh để giữ gìn đất nước. Thế là họ đã 

làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi; vật chất 

họ mất nhưng tinh thần họ vẫn luôn luôn sống với non sông Việt Nam”. 

Năm 1947, trong khi cuộc kháng chiến chống Pháp đang bước vào giai đoạn 

quyết liệt, Người đã chỉ thị chọn 1 ngày trong năm làm “Ngày Thương binh”. 

Một hội nghị trù bị gồm đại biểu của các cơ quan, các ngành ở Trung ương, 

khu và tỉnh đã họp ở Phú Minh, Đại Từ, Thái Nguyên nhất trí lấy ngày 27/7 làm 

“Ngày Thương binh toàn quốc”; đến năm 1955, ngày 27/7 được đổi thành “Ngày 

Thương binh - Liệt sĩ” và được tổ chức hàng năm trên cả nước. 

Đối với mỗi người dân Việt Nam, ngày 27/7 là dịp tưởng nhớ và bày tỏ lòng 

tri ân với các thương binh, thân nhân và gia đình liệt sĩ, những người đã góp một 

phần xương máu trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Các liệt sĩ đã hy sinh, nhưng công trạng 

to lớn của các liệt sĩ đã ghi sâu vào lòng dạ của toàn dân và non sông đất nước. 

Các liệt sĩ đã hy sinh, nhưng chí khí dũng cảm của các liệt sĩ đã thấm nhuần vào 

tâm hồn của toàn quân và dân ta trong cuộc kiên quyết đấu tranh đặng giành hòa 

bình, thống nhất, độc lập và dân chủ trong cả nước. Máu nóng của các liệt sĩ đã 

nhuộm lá Quốc kỳ vẻ vang càng thêm thắm đỏ. Tiếng thơm của các liệt sĩ sẽ muôn  
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đời lưu truyền với sử xanh”. 

Bác đã nêu một định nghĩa ngắn gọn, đầy đủ, sâu sắc, thấm được ân tình về 

thương binh: “Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương 

máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, 

mà các đồng chí đã chịu ốm yếu, què quặt”. 

Mặc dù bận trăm công nghìn việc, nhưng hằng năm cứ đến ngày 27/7, Bác 

đều trực tiếp gửi thư, tặng quà, đi thăm các thương binh, gia đình liệt sĩ và viếng 

các Anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang. Người còn trích 1 tháng lương của mình tặng 

các thương binh. Ngay cả những tặng phẩm của đồng bào trong nước và kiều bào 

ta ở nước ngoài kính tặng, Bác đều tặng lại các thương binh. Người luôn khẳng 

định ý nghĩa cao cả của ngày 27/7, bởi vì đó là “một dịp cho đồng bào ta tỏ lòng 

hiếu nghĩa bác ái, là tỏ ý yêu mến thương binh”. 

Bác kêu gọi đồng bào cả nước hãy thể hiện tình cảm thương yêu, trách nhiệm 

và bổn phận của mình bằng những việc làm thiết thực nhất: “Trong lúc chống nạn 

đói kém, đồng bào ta đã từng mỗi tuần nhịn ăn một bữa để giúp các đồng bào bị 

đói. Bây giờ chống nạn ngoại xâm, tôi chắc đồng bào ta sẽ vui lòng vài ba tháng 

nhịn ăn một bữa để giúp đỡ chiến sỹ bị thương. 

Tôi xin xung phong gửi 1 chiếc áo lót lụa của chị em phụ nữ đã biếu tôi, 1 

tháng lương của tôi, 1 bữa ăn của tôi, và của các nhân viên tại Phủ Chủ tịch, cộng 

là một nghìn một trăm hai mươi bảy đồng (1.127 đồng)”. 

Một lần, Bác đến thăm Trại điều dưỡng thương binh ở Hà Nội. Hôm đó, trời 

nóng, khi đến thăm anh chị em thương binh nặng phải nằm bất động, Bác vừa hỏi 

chuyện vừa cầm chiếc quạt giấy của mình quạt cho anh em. Trên đường về, Bác 

rất xúc động. Chiếc điều hòa nhiệt độ là quà của các đồng chí ở Bộ Ngoại giao 

đang công tác ở nước ngoài gửi biếu Bác. Lúc đó, Bác đang ở trong ngôi nhà của 

người thợ điện trong Phủ Toàn quyền. Ngôi nhà do trần thấp nên buổi trưa và buổi 

chiều rất nóng. Khi các đồng chí phục vụ lắp chiếc điều hoà nhiệt độ vào phòng, 

Bác không dùng mà nói với đồng chí Vũ Kỳ: “Chiếc máy điều hòa nhiệt độ tốt 

đấy, các chú có thể đem đến cho quân y viện hoặc trại điều dưỡng thương binh. 

Hôm trước, Bác đến thăm thấy các chú ấy ở nóng lắm. Còn Bác thì chưa cần, Bác 

ở thế này là được rồi”. Ngay chiều hôm đó, chiếc máy điều hoà nhiệt độ trong 

phòng của Bác được chuyển đi. 
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Trước lúc đi xa, Người gửi gắm những mong muốn của mình trong Di chúc: 

“Đầu tiên là công việc với con người. Đối với những người đã dũng cảm hy sinh 

một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sỹ, dân quân, du kích, thanh niên 

xung phong...), Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có 

nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp đối với 

mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”. Đối với các liệt sĩ, mỗi địa 

phương (thành phố, làng, xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy 

sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân 

ta. Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ), người có công với nước 

mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn 

thì chính quyền xã cùng hợp tác xã nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công ăn việc 

làm thích hợp, quyết không để họ bị đói rét”. 

Nguồn gốc làm nên tư tưởng về sự kính trọng, lòng biết ơn vô bờ bến, sự 

quan tâm, đền đáp ơn nghĩa đối với thương binh, liệt sĩ, những người có công với 

đất nước chính là chủ nghĩa nhân văn - tình yêu thương con người của Bác. Tình 

yêu thương con người ở Hồ Chí Minh là tình cảm quý trọng, quan tâm và chăm lo 

cuộc sống của con người, của nhân dân. 

Đến nay, tư tưởng của Bác Hồ kính yêu đối với thương binh, liệt sĩ không chỉ 

nâng cao nhận thức cho các thế hệ tiếp sau mà còn được phát huy mạnh mẽ trong 

cuộc sống hằng ngày bằng những công việc cụ thể đối với những người đã “làm 

cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”. 

Bảy mươi năm đã qua, từ khi có “Ngày Thương binh - Liệt sĩ” do Chủ tịch 

Hồ Chí Minh khởi xướng đến nay, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” theo tấm gương 

đạo đức của Người đã phát triển sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Phong trào 

đã và đang tạo luồng sinh khí mới cho sự đồng thuận xã hội, cho đại đoàn kết toàn 

dân tộc, tạo động lực đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng một nước 

Việt Nam giàu đẹp, phồn vinh đúng như mong muốn của Người. 

Nguồn: Chinhphu.vn 
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2.3. NGÀY TRUYỀN THỐNG THANH NIÊN XUNG PHONG (15/7/1950) 

 

“Thanh niên xung phong là một biểu tượng sáng ngời của thanh niên Việt 

Nam trong sự nghiệp cách mạng mở đầu cuộc cách mạng tháng tám vĩ đại năm 

1945. 

Trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, lực lượng thanh niên xung 

phong nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, đã góp phần cống hiến quý báo 

vào thắng lợi huy hoàng, hoàn thành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, thực hiện 

ước mơ của bao thế hệ người Việt Nam”. 

(Phạm Văn Đồng – trích trong tập sách “Thanh niên xung phong- những trang 

oanh liệt”-NXB, Thanh niên, 1996) 

Ngày 15/7/1950, thực hiện chỉ đạo của Trung Ương Đảng và chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng Đoàn thanh vận Trung Ương quyết định thành lập đội thanh niên xung 

phong công tác Trung Ương đầu tiên phục vụ chiến dịch Biên Giới. Ban chỉ huy 

lâm thời của đội gồm 5 đồng chí, do đồng chí Vương Bích Vượng, uỷ viên ban 

chấp hành Đoàn thanh niên cứu quốc là đội trưởng và bí thư chi bộ. Đội có 225 

đội viên đầu tiên, được tổ chức thành 3 liên đội. 

Qua từng thời kỳ, để đáp ứng nhu cầu thực tế của tình hình đất nước, lực 

lượng thanh niên xung phong đã nhiều lần đổi tên: 

• Đội thanh niên xung phong công tác Trung Ương (15/7/1950) 

• Đội thanh niên xung phong (26/3/1953) 

• Đoàn thanh niên xung phong Trung Ương (12/1963) 

• Đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (21/6/1965) 

• Lực lượng thanh niên xung phong giải phóng miền Nam (20/4/1964) 

• Ban thanh niên xung phong – Lao động trẻ (3/1986) 

“ Trong sự nghiệp chống nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên thực hiện công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước. Lực lượng thanh niên xung phong đã phát huy sức 

mạnh vô song, với những hoài bão và bản lĩnh của tuổi trẻ, đi đầu trong việc ứng 

dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào công cuộc phát triển kinh 

tế - xã hội như tham gia vào các chương trình, dự án: phủ xanh đất trồng trọt, 

nước sạch cho nông thôn, sử dụng mắt nước, bãi bồi ven biển, ánh sáng văn hoá,  
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Thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đội viên thanh niên xung phong 

các thế hệ, theo đề nghị của Uỷ Ban Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, ngày 

30/6/1995, thủ tướng chính phủ đã ra quyết định số 382/TTG quy định lấy ngày 

15/7 hàng năm làm ngày truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong Việt 

Nam. 

Nhân dịp này, ban chấp hành Trung Ương Đảng đã tặng lực lượng thanh niên 

xung phong bức trướng mang dòng chữ: “Thanh niên xung phong - Chiến đấu 

dũng cảm – Lao động sáng tạo - Lập công xuất sắc”. 
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2.4. NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ (27-7-1947) 

Cách mạng tháng tám 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra 

đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp âm mưu trở lại xâm lược nước ta. Núp 

sau quân Anh - Ấn, chúng trắng trợn gây nên những vụ xung đột vũ trang ở nhiều 

nơi thuộc Nam Bộ, Trung Bộ. Tiếp đó, khi vào thay thế quân đội Tưởng Giới 

Thạch ở Bắc Bộ, thực dân Pháp gây ra những vụ bắn phá giết hại dân ta ở Hải 

Phòng, Hà Nội….. mở đường cho việc xâm lược cả nước ta. 

Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, giữ gìn độc lập, tự do, quân và dân 

ta ở những nơi thực dân Pháp gây hấn đã chiến đấu anh dũng, chặn bàn tay đẫm 

máu của thực dân xâm lược. Trong cuộc chiến đấu này, một số chiến sĩ, đồng bào 

ta bị thương và hi sinh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã dành tình yêu 

thương của mình, góp phần chăm sóc các gia đình liệt sĩ, anh em thương binh, 

bênh binh một cách tận tình chu đáo. 

Đầu năm 1946, “Hội giúp binh sĩ tử nạn” sau đổi tên “Hội giúp binh sĩ bị 

thương” được thành lập ở Thuận Hoá (Bình Trị Thiên) ở Hà Nội và một số nơi 

khác. Hồ Chủ tịch là hội trưởng danh dự của hội. 

Ngày 28/5/1946, “hội giúp binh sĩ bị nạn” tổ chức một cuộc nói chuyện quan 

trọng tại nhà hát thành phố Hà Nội và Hồ chủ tịch đã đến dự. Ngày 7/11/1946, 

cũng tại nhà hát thành phố Hà Nội, buổi quyên góp ủng hộ quần áo giày mũ cho 

chiến sĩ ngoài mặt trận đã được tổ chức, mở đầu cuộc vận động “Mùa đông chiến 

sĩ”, tại đây Hồ chủ tịch đã cởi chiếc áo rét của Người đang mặc để tặng binh sĩ. 

Ngày 19/12/1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, chiến tranh lan rộng ra 

nhiều vùng. Số người bị thương, hy sinh tăng lên. Đời sống của chiến sĩ, nhất là 

những chiến sĩ bị thương gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trong tình hình ấy, Đảng 

và nhà nước ta đã quyết định nhiều chính sách quan trọng về công tác thương binh 

liệt sĩ, góp phần ổn định đời sống tinh thần và vật chất của thương binh, gia đình 

liệt sĩ trong thời kỳ đầu của cuốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Tháng 6/1947, đại biểu của tổng bộ Việt Minh, Trung Ương hội phụ nữ cứu 

quốc, Trung Ương đoàn thanh niên cứu quốc, cục Chính Trị Quân Đội quốc gia 

Việt Nam, nhà thông tin tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ 

(Bắc Thái) để bàn về công tác thương binh liệt sĩ và thực hiện chỉ thị của Hồ chủ 

tịch chọn một ngày nào đó làm ngày Thương binh liệt sĩ. Sau khi cân nhắc nhiều 

mặt, hội nghị nhất trí đề nghị Trung Ương lấy ngày 27/7/1947 làm ngày thương 

binh liệt sĩ – ngày toàn dân cùng thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn. 

Nguồn: lichsuvietnam.vn 
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3. HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG THÁNG 7/2020 

Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn 

toàn quốc lần thứ XI. Ngày 4.6.2020, Đoàn Khảo sát của Trung ương Đoàn do anh 

Bùi Quang Huy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn, đã đến làm việc 

với Tỉnh đoàn BR-VT nhằm khảo sát, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ việc thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (2017-2022) với chuyên đề 

khảo sát "Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 

nâng cao chất lượng hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư".  

Đảng bộ Tỉnh đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Hành trình về nguồn theo 

dấu chân Bác". Ngày 5/6/2020 Đảng bộ Tỉnh đoàn đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề 

"Hành trình về nguồn theo dấu chân Bác" kỷ niệm 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi 

tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2020) cho 40 đảng viên các Chi bộ trực thuộc 

Đảng bộ Tỉnh đoàn. Đoàn đã đến thăm Bến cảng Nhà Rồng, nơi mà cách đây 109 

năm Chủ tịch Hồ Chí Minh với tên gọi Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, giải 

phóng dân tộc khỏi ách áp bức bóc lột của thực dân và tham quan Dinh Độc Lập 

- dấu ấn lịch sử không thể quên. 

Đăng cai tổ chức thành công Liên hoan CLB Lý luận trẻ Cụm miền Đông 

Nam bộ lần thứ I, năm 2020 từ ngày 10/6 đến ngày 13/6/2020 với sự tham dự của 

135 đại biểu là thành viên CLB Lý luận trẻ đến từ 7 tỉnh miền Đông Nam bộ, gồm: 

Quân Đoàn 4, Quân khu 7, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, BR-VT, Bình 

Phước, Bình Thuận và TP.Hồ Chí Minh. 

Ngày 14/6/2020, Tỉnh đoàn đã tổ chức ra quân Chiến dịch Hè tình nguyện 

năm 2020. Tại lễ ra quân, 5 đội hình tình nguyện gồm: “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa 

hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh” đã ra mắt, thể 

hiện quyết tâm hoàn thành tốt chiến dịch TNTN hè 2020. Ngay sau lễ ra quân, các 

ĐVTN đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, trồng hơn 200 cây hoa hoàng yến và lắp đặt 20 

thùng rác bằng vỏ xe tái chế trên tuyến đường nông thôn kiểu mẫu xanh, sạch, đẹp 

tại ấp Tân Long, xã Châu Pha; tặng 6 thùng rác phân loại rác tái chế cho 3 trường: 

THCS Trương Công Định, TH Châu Pha A và Châu Pha B và vẽ tranh bảo vệ môi 

trường lên bức tường của Trường THCS Trương Công Định; tặng 1.000 túi giấy 

cho người dân, tiểu thương tại chợ Châu Pha; tổ chức gian hàng đổi rác thải nhựa 

lấy quà tặng tại chợ Châu Pha. 
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Ngày  19/6/2020, tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các Bài học Lý luận 

chính trị dành cho đoàn viên. Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo các 

chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo 

mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 

và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Ngày 28/6/2020, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi – Phụ 

trách Sao giỏi năm học 2019 – 2020 đã được diễn ra tại Trường THCS Nguyễn 

Công Trứ, huyện Long Điền với sự tham gia của 72 Phụ trách Sao, 89 Chỉ huy 

Đội giỏi đến từ 161 Liên đội Tiểu học, THCS trên địa bàn toàn tỉnh. Nhằm chào 

mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VI, năm 2020. 

Hội thi là sân chơi giúp các em Chỉ huy Đội, Phụ trách Sao giỏi trong toàn tỉnh có 

dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi. 

Ngày 30/6, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền hưởng ứng tháng hành 

động phòng chống ma túy năm 2020, với sự tham dự của 200 cán bộ đoàn, đội 

ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. 

Ngày 30/6, Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 

– 2025. Tại hội nghị, anh Nguyễn Văn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đã báo cáo 

một số thành tích nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của ĐVTN 5 năm qua 

(2015 -2020). Nhiều mô hình như: “Dân vận khéo”, “Thanh vận khéo” như: “Nâng 

cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và 

tai nạn giao thông”, “Chi đoàn, chi hội không tệ nạn xã hội”, “ Đoạn đường thanh 

niên tự quản”, phong trào thanh niên tình nguyện,  tuổi trẻ sáng tạo,  Tuổi trẻ xung 

kích bảo vệ Tổ quốc... được triển khai hiệu quả. Nhân dịp này, hội nghị đã trao 

tặng Kỷ niêṃ chương “Vì thế hê ̣ trẻ”- là Phần thưởng cao quý nhất của Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh cho 4 ĐVTN; Khen thưởng 10 tập thể, 20 cá nhân có nhiều 

thành tích nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi giai đoạn 

2015 - 2020; cử đoàn đại biểu gồm 8 ĐVTN tiêu biểu dự Đại hội thi đua yêu nước 

tỉnh và khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân khác vì những thành tích trong công 

tác Đoàn, Hội, Đội. 
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4. GƯƠNG SÁNG THANH NIÊN TIÊU BIỂU  

 

Đ/c Nguyễn Thị Nhâm – Bí thư Đoàn phường 11 – Cán bộ Đoàn năng 

động và gương mẫu. 

Trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường 

11, TP. Vũng Tàu luôn có nhiều đổi mới phù hợp với công tác thanh niên trong 

giai đoạn hiện nay, từ đó đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham 

gia. Người đã góp phần không nhỏ tạo nên sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức 

Đoàn, Hội ở phường 11 là đồng chí Nguyễn Thị Nhâm – Bí thư Đoàn thanh niên 

phường. Nói đến đồng chí Nguyễn Thị Nhâm , các đoàn viên, thanh niên ở phường 

11 đều khẳng định đồng chí là một cán bộ Đoàn gương mẫu, năng động, sáng tạo 

và đi đầu trong các phong trào, hoạt động. Là một thanh niên đầy hoài bão muốn 

cống hiến sức lực, trí tuệ cho cho xã hội. 

Tham gia công tác Đoàn – Hội từ khi là sinh viên trường Đại học Bà Rịa - 

Vũng Tàu cùng với sự năng động, nhiệt huyết đồng chí nhâm đã được Chi bộ nhà 

trường tiên tưởng giới thiệu và kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam năm 2013. 

Sau khi ra trường sinh hoạt tại khu phố 1 đoàn phường 11, sau đó là Bí thư Đoàn 

khu phố và hiện tại là Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn - Bí thư Đoàn phường 

11. Xuất phát từ một đoàn viên đi lên làm cán bộ đoàn nên đồng chí Nhâm rất hiểu 

được những khó khăn cũng như những mặt hạn chế của đoàn viên thanh niên khi 

tham gia sinh hoạt Đoàn. Với việc thấu hiểu, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng  
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cũng như những mong muốn của đoàn viên thanh niên; trong những năm qua với 

cưng vị là Bí thư Đoàn phường đồng chí Nhâm đã tổ chức triển khai những hoạt 

động thiết thực gắn liền với nhu cầu thực tế của thanh niên. Sự tận tụy hết lòng vì 

thanh niên trên địa bàn phường của đồng chí Nhâm đã đưa Đoàn thanh niên 

phường trở thành một trong những đơn vị xuất sắc và nhiều năm liên giữ vững 

danh hiệu lá cờ đầu trong phong trào Đoàn – Hội của Thành phố.  

Với cái tâm trong công tác Đoàn – Hội, đồng chí đã đưa hoạt động Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi của phường ngày càng trở nên sôi nổi và thiết thực. 

Ngoài những hoạt động về bề nổi, Đồng chí đã cùng BCH Đoàn phường tổ chức 

các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi như: Hoạt động tặng sách giáo khoa cho các 

bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức  chương trình Trung thu tặng lồng 

đèn và quà bánh cho các em, tổ chức các hoạt động về nguồn thăm các địa chỉ đỏ 

để giáo dục truyền thống yêu nước cho thiếu nhi, tổ chức khám chữa bệnh miễn 

phí cho trẻ em trên đại bàn phường…  

Với những nỗ lực, đóng góp và thành tích đạt được qua nhiều năm liền, đồng 

chí đã nhận được nhiều bằng khen của các cấp như: Giải thưởng Lý Tự Trọng do 

Trung ương Đoàn trao tặng; Gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền 

Đông Nam Bộ; Gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2015, gương cán 

bộ Đoàn tiêu biểu nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

và Giải thưởng Võ Thị Sáu do Tỉnh Đoàn trao tặng; Danh hiệu Lao động tiên tiến 

năm 2014, 2016, 2017, 2018 do UBND thành phố Bà Rịa trao tặng… 
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4. GƯƠNG SÁNG THANH NIÊN TIÊU BIỂU  

 

Đ/c đồng chí Lưu Thanh Tuyền - Tấm gương cán bộ Đoàn xã An Ngãi 

tiêu biểu. 

Trưởng thành từ những phong trào ở cơ sở, luôn xác định bản thân cần học 

tập và làm theo Bác ngay từ những việc giản dị hàng ngày, với tinh thần nhiệt 

huyết của tuổi trẻ, năng động, sáng tạo, xung kích, đồng chí Lưu Thanh Tuyền, 

sinh năm 1998, hiện là Phó Bí thư Đoàn xã An Ngãi, Chủ tịch Hội LHTNVN xã 

An Ngãi. Vào những năm còn ngồi trên ghế nhà trường đồng chí đã là một thũ 

lĩnh thanh niên tiêu biểu, chủ nhiệm các CLB như: CLB tuyên truyền ca khúc cách 

mạng, CLB dân vũ…Năm 2018, đồng chí được bầu làm PBT Đoàn Cơ sở xã An 

Ngãi. Từ đó, trong công việc, đồng chí Tuyền dù là nữ nhưng không ngại khó, 

ngại khổ, luôn dấn thân làm đúng với vai trò và trách nhiệm của bản thân. Tham 

mưu cùng đồng chí Bí thư đưa ra những đóng góp vào chương trình công tác năm. 

Tích cực tham gia các hoạt động như: ra quân dọn dẹp khu dân cư, xóa biển quảng 

cáo sai quy định, trồng hoa ở các tuyến đường trên địa bàn xã…với mong muốn 

xã nhà sẽ ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn; tổ chức thăm hỏi và sơn sửa nhà cho hộ 

gia đình khó khăn, neo đơn. Trong suốt quá trình làm việc cho đến nay, đồng chí 

đã giới thiệu việc làm cho 20 đoàn viên, bộ đội xuất ngũ. Hằng năm, luôn tích cực 

duy trì mô hình “Tiếp sức đến trường” vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài 

xã các suất học bổng cho học sinh ngheo hiếu học, vận động quà cho người nghèo, 

người có công với cách mạng. Tổ chức ra quân các hoạt động “ Ngày thứ 7 tình 

nguyện, Ngày Chủ nhật Xanh”. 
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Tham gia và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo 

sân chơi lành mạnh thu hút thanh niên giúp ĐVTN tránh xa các loại tệ nạn xã hội 

như “Mừng đảng- mừng xuân”, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, văn 

nghệ quần chúng, sân chơi Ngoại ngữ, Trại hè thiếu nhi, sân chơi thiếu nhi,về 

nguồn...Luôn thăm hỏi, tặng quà và động viên thanh niên lầm lỡ đang được cãm 

hóaCùng BCH Đoàn duy trì các CLB, Đội, nhóm: CLB thắp sáng niềm tin, Mô 

hình CCB làm Bí thư đoàn danh dự... 

Đồng chí Tuyền đã có nhiều đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi, luôn coi việc học tập và làm theo lời Bác là việc làm thường xuyên và 

có ý nghĩa, nói phải đi đôi với làm. Đồng chí đã 8 lần tham gia hiến máu tình 

nguyện. Hằng tháng, luôn duy trì hoạt động phát tận nhà gần 100 suất cơm miễn 

phí cho bà con nghèo trên địa bàn xã 

Với tinh thần ham học hỏi, phấn đấu và cống hiến không ngừng, người thủ 

lĩnh thanh niên – Lưu Thanh Tuyền đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của 

UBND Tỉnh trong Tháng thanh niên năm 2019. Trong 2 năm liền làm việc Đoàn 

cơ sở luôn được Đoàn cấp trên phân loại vững mạnh. Với sự nhiệt tình, tâm huyết 

trong phong trào, công tác đoàn, tin tưởng rằng hoạt động Đoàn xã An Ngãi sẽ 

ngày càng phát triển. 
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5. THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT  

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 7/2020 (Nguồn infographic Báo 

Sài Gòn Giải phóng online) 
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6. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/ 2020 

- Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VI, 

năm 2020 từ ngày 8/7 đến ngày 9/7/2020. 

- Tổ chức các hoạt động trọng tâm trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 

2020 như: Chiến dịch Hành quân xanh; Kỳ nghỉ hồng; Tiếp sức mùa thi; Hoa 

phượng đỏ… 

- Tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn kỷ 

niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020. 

- Phát động và triển khai việc xây dựng hộp thư sáng kiến, ý tưởng sáng tạo 

năm 2020 với phương châm “Mỗi đoàn viên là một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn 

là một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở đoàn là một vườn ươm sáng tạo”. 

- Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng tin học cho cán bộ đoàn và đoàn 

viên trên địa bàn tỉnh với các chuyên đề sử dụng một số công cụ dựng phim, clip 

tuyên truyền hoạt động công tác Đoàn; thiết kế áp phích, tờ rơi phục vụ tuyên truyền 

cho hoạt động công tác xã hội; cách dùng thư điện tử và chia sẻ thông tin trên mạng 

internet.  

- Tổ chức tập huấn công tác truyền thông cho hoạt động Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi năm 2020./. 

Tổ Biên tập 
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