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1. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC: 

Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí theo Di chúc 

Năm tháng trôi qua, những lời dạy, lời căn dặn của Bác về thực hành tiết kiệm, 

chống tham ô, lãng phí vẫn là “nhiệm vụ cấp bách, phải giáo dục lại cán bộ, đảng 

viên và  nhân dân chúng ta”. 

 

 

Tác phẩm “Nghe lời Bác dạy”, tranh sơn dầu của họa sỹ Vương Trình. 

Đọc lại những dòng “về việc riêng” trong Di chúc, ta thấy thấm thía hơn về 

bài học thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong hoàn cảnh hiện nay. 

Chỉ dành vài dòng nói “về việc riêng” của mình, Di chúc của Người đã gây 

xúc động mạnh mẽ hàng triệu trái tim nhân dân Việt Nam và sự ngưỡng mộ của 

triệu triệu trái tim nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới: “Sau khi tôi qua 

đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thời giờ và tiền bạc của 

nhân dân. Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là “hoả táng”. Tôi mong rằng 

cách hoả táng sau này sẽ được phổ biến. Vì như thế đối với người sống đã tốt về 

mặt vệ sinh, lại không tốn ruộng. Khi ta có điện thì điện táng càng tốt hơn”. 
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Những lời dặn của Người trước lúc đi xa là việc rất riêng tư, nhưng vẫn vì 

công việc chung của đất nước, vì tình thương yêu vô hạn với đồng bào, tất cả đang 

vì tiền tuyến, vì tương lai phát triển của đất nước. Đó là những lời dạy về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí vô cùng sâu sắc. 

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn là tấm gương 

mẫu mực chăm lo đến việc tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm chống tham ô, 

lãng phí. Là một lãnh tụ cách mạng luôn vì nước vì dân, vừa lo cho cuộc kháng 

chiến vừa lo cho đời sống của người dân: “Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ 

đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng”. Chỉ một ngày sau khi thành lập 

nước, trong số những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa, Người đã nhấn mạnh: “Chế độ thực dân đã đầu độc dân ta với rượu và thuốc 

phiện, nó đã dùng mọi thủ đoạn hủ hóa dân tộc chúng ta bằng những thói xấu, lười 

biếng, gian giảo, tham ô và những thói xấu khác. Chúng ta có nhiệm vụ cấp bách 

là phải giáo dục lại nhân dân chúng ta. Tôi đề nghị giáo dục lại tư tưởng nhân dân 

bằng cách thực hiện cần, kiệm, liêm, chính”. 

 Theo Hồ Chí Minh, thực hành cần, kiệm, liêm, chính là nền tảng của đạo đức 

cách mạng, như là: “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 đất. Thiếu một đức, thì 

không thành người”. Người đã chỉ ra một cách cụ thể tiết kiệm là gì? Vì sao phải 

tiết kiệm? ai cần tiết kiệm? và rằng “cần với kiệm phải đi đôi với nhau”. Cần mà 

không kiệm thì cũng giống như một cái thùng không có đáy, nước đổ vào chừng 

nào chảy ra chừng ấy, không lại hoàn không”. Trên thực tế, một dân tộc, một tổ 

chức, đơn vị hay một gia đình biết cần, kiệm, biết liêm là một nơi giầu có về vật 

chất, mạnh mẽ về tinh thần; là một nơi văn minh tiến bộ. Nếu mỗi người đều gương 

mẫu tiết kiệm thì của cải dần dư thừa. Một người như thế, trăm người như thế, vạn 

người như thế, công quỹ sẽ bớt được một số tiền đáng kể, lấy ở mồ hôi nước mắt 

dân nghèo mà ra. Người dạy: “Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, khi không cần tiêu 

xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc lợi ích cho 

đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của cũng vui lòng. 

Như thế mới đúng là tiết kiệm”. 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh chứa đựng tính nhân văn sâu sắc, bởi chứa đựng 

sự tôn trọng công sức của người dân: “Một hột gạo, một đồng tiền, tức là một số 

mồ hôi nước mắt của đồng bào”. Đi đôi với việc thực hành tiết kiệm, phải chống 

lãng phí, chống bệnh quan liêu vì theo Bác, ruộng đất, máy móc không tự nó làm 

ra của cải mà phải do sức lao động của con người sáng tạo nên. 

 



4 

 

 

Do đó, nếu làm ra được bao nhiêu lại tiêu xài hết bấy nhiêu thì không lại hoàn 

không; sản xuất mà không tiết kiệm thì như gió vào nhà trống. 

Tuy không trộm cắp của công như tham ô nhưng lãng phí cũng làm cho nhân 

dân và chính phủ thiệt thòi, hao tổn, kết quả thì lãng phí cũng có tội như tham 

ô. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nghiêm khắc phê phán những việc làm gây ra sự 

lãng phí, tổn thất về thời gian, sức lao động, tiền bạc của nhân dân và nhà nước. 

Bác chỉ rõ nguồn gốc của việc gây ra bệnh lãng phí, đó là bệnh quan liêu. Hoặc vì 

lập kế hoạch không chu đáo, hoặc tính toán không cẩn thận; hoặc vì bệnh hình 

thức xa xỉ, phô trương; hoặc vì thiếu tinh thần bảo vệ của công. Vì thế, phải kiên 

quyết chống bệnh lãng phí, chống thói họp lu bù, chống việc làm ẩu để sản phẩm 

làm ra không sử dụng được; chống việc liên hoan ăn uống bừa bãi. Hoang phí 

cũng là một tội ác bởi chính nó đã góp phần không nhỏ trong việc gây nên những 

tiêu cực trong xã hội. 

Muốn làm tốt việc tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu thì 

cán bộ đảng viên phải gương mẫu thực hành trước và phải biến nó thành phong 

trào quần chúng rộng rãi. Trong buổi bế mạc Hội nghị cán bộ lần thứ 6 của Đảng, 

ngày 18-1-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Quần chúng chỉ quý mến 

những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực 

thước cho người ta bắt chước… Hô hào tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước đã”. 

Không chỉ dừng lại ở những lời dạy về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng 

phí, chống bệnh quan liêu, Bác còn là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng: 

Cần, kiệm, liêm, chính để toàn Đảng, toàn dân học tập noi theo. 

Trong cuộc sống hàng ngày, Bác đều “không một chút riêng tư”, không giành 

cho mình một sự ưu đãi nào. Điều đó không chỉ thể hiện trong tác phong, lối sống 

mà còn thể hiện trong tác phong làm việc có kế hoạch và khoa học; trong việc sử 

dụng cán bộ. Từ việc ăn ở, sinh hoạt, hội nghị, tiếp khách đến việc đi công tác, 

thăm hỏi động viên phong trào, Bác đều thể hiện rất rõ tinh thần tiết kiệm, tránh 

lãng phí xa hoa, vì theo Bác, đó cũng là tội ác, một thứ giặc nội xâm vì nó rất dễ 

dẫn đến chủ nghĩa cá nhân, đến bệnh ích kỷ, hẹp hòi. 

Năm tháng trôi qua, những lời dạy, lời căn dặn của Bác về thực hành tiết kiệm, 

chống tham ô, lãng phí vẫn là “nhiệm vụ cấp bách, phải giáo dục lại cán bộ, đảng 

viên và nhân dân chúng ta”. Từng tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải 

gương mẫu thực hiện và “khéo tổ chức”, vì “khéo tổ chức” thì tiết kiệm được sức 

lực, thời giờ và vật liệu, tránh được lãng phí xa hoa, gây tốn kém tiền của của nhân 

dân. 
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Đáng tiếc, trong 50 năm thực hiện Di chúc của Người, chúng ta chưa thật 

“khéo tổ chức” thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xa hoa, để cho một bộ phận 

không nhỏ cán bộ, đảng viên hình thành các nhóm lợi ích, tự tung tự tác, tham ô, 

lãng phí, gây thất thoát nhiều tài sản của nhân dân. Điều quan trọng là làm suy 

thoái đạo đức lối sống, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm suy giảm nghiêm trọng 

niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thậm chí đe dọa đến sự tồn vong của Đảng 

và chế độ. Tham ô, lãng phí, tham nhũng đã trở thành vấn đề nhức nhối, là kẻ thù 

nội xâm số một của nhân dân ta hiện nay. 

Để giải quyết vấn nạn này, Đảng ta đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị, lãnh 

đạo  thực hiện nghiêm túc “Luật phòng chống tham nhũng” và “Luật  thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí’’ (được thông qua tại kỳ họp thứ VIII, Quốc hội khóa 

XI, ngày 29-11-2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2006) và tiếp tục  sửa 

đổi (Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13). Sau hơn 12 năm thực 

hiện, chúng ta đã đạt được những kết quả nhất định. 

Những năm gần đây, nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng, công cuộc phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm đã tạo nên những chuyển biến 

tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần củng cố niềm tin, tạo 

sự đồng thuận, phấn chấn trong nhân dân. 

Theo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII 

đến hết năm 2018, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức kiểm tra, hàng 

ngàn tổ chức cơ sở Đảng. Trong đó, đã phát hiện, xử lý và thi hành kỷ luật hơn 

490 tổ chức đảng, xử lý kỷ luật 53.107 cán bộ, đảng viên. Việc xử lý “không có 

vùng cấm” đã đem lại hiệu quả rõ rệt, được nhân dân đánh giá cao và đồng tình 

ủng hộ. Qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã thu hồi về ngân sách nhà nước hàng 

trăm nghìn tỷ đồng, hàng chục nghìn ha đất; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

huỷ bỏ hơn 300 văn bản quản lý nhà nước không còn phù hợp trên các lĩnh vực; 

kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân 

sai phạm, chuyển gần 200 vụ việc sang cơ quan có thẩm quyền để điều tra làm rõ 

và xử lý theo quy định của pháp luật. Trên thực tế, công tác xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm đã góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường an ninh - quốc phòng, đối 

ngoại một cách tích cực.  
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Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, Đảng ta quyết tâm “thực hiện kiên 

trì, kiên quyết, có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí”, coi 

đó là nhiệm vụ rất quan trọng vừa cấp bách, vừa lâu dài của công tác xây dựng 

Đảng, xây dựng Nhà nước, như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú 

trọng đã nhiều lần nhấn mạnh: “Phải kiên trì rèn luyện đức tính liêm khiết, xây 

dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức. Trước hết là phải xây dựng ý thức tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm 

túc các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí; chủ động xử lý khi có xung đột lợi ích; xây dựng, thực hiện tốt 

quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; phê phán, lên án, đấu tranh với tham 

nhũng, lãng phí; trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân 

tham nhũng, lãng phí”. 

Đây cũng là nội dung quan trọng của công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, 

củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng. Thực hiện được điều đó, 

không những có ý nghĩa với chúng ta hôm nay mà còn có ý nghĩa, tác dụng to lớn 

cho các thế hệ mai sau để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân 

chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới, thỏa 

lòng mong muốn của Người trước lúc đi xa./. 

Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương 
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2. TRUYỀN THỐNG 

2.1. THEO DÒNG LỊCH SỬ 
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2.2. KỶ NIỆM 64 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LHTN VIỆT NĂM 

(15/10/1956 – 15/10/2020): 

 

Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam: Trong 

lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước các thế hệ thanh niên Việt Nam đã 

cùng cha ông chiến đấu kiên cường để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 

Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam: Trong 

bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, tuổi trẻ đều là lớp người đi đầu trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với những tấm gương oanh liệt. Đặc biệt từ 

khi có Đảng, thanh niên Việt Nam đã liên tiếp lập nên những chiến công mới, viết 

tiếp những trang sử vàng vào lịch sử của dân tộc. 

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của thanh niên, tổ chức Hội LHTN Việt 

Nam ra đời và đã trở thành một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, thu hút, tập hợp 

đông đảo các tầng lớp thanh niên phấn đấu vì độc lập tự do của dân tộc, vì sự phồn 

vinh của đất nước. Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng, phấn đấu trưởng thành, dưới 

sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 

Hội LHTN Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh 

niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và 

lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
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Infographic lịch sử hình thành, phát triển của Hội LHTN Việt Nam: 

Nguồn: Cổng tri thức Thánh Gióng 
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2.3. KỶ NIỆM 106 NĂM NGÀY SINH ANH HÙNG LÝ TỰ TRỌNG 

(20/10/1914 – 20/10/2020) 

“Con đường của Thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có 

con đường nào khác” và hành động cách mạng của Thanh niên trong giai 

đoạn hiện nay. 

 

Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, 

dưới sự dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, lớp lớp thanh 

niên đã có những cống hiến to lớn. Nhiều tấm gương thanh niên đã trở thành biểu 

tượng sáng ngời về tinh thần yêu nước, dũng cảm, vì nhân dân quên mình, vì nhân 

dân đấu tranh. Trong những tấm gương sáng ngời ấy có anh hùng Lý Tự Trọng 

-  “đoàn viên đầu tiên của Đoàn Thanh niên Cộng sản nước ta, cũng là người cộng 

sản đã oanh liệt đấu tranh đến hơi thở cuối cùng cho Đảng, cho sự nghiệp cách 

mạng.” 
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Từ tấm gương sáng ngời… 

Lý Tự Trọng sinh năm 1914 tại bản Mạy, tỉnh Na-khon Pha-nom thuộc miền 

đông bắc Xiêm (tức Thái Lan ngày nay), tên thật là Lê Văn Trọng. Anh sinh ra 

trong một gia đình có truyền thống cách mạng, quê ở làng Việt Xuyên, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, vì phải tránh sự khủng bố của thực dân nên di tản sang 

đất Xiêm. 

Năm 1964, nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn, với bút danh Chiến Sĩ, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã viết bài: “Thanh niên anh hùng Lý Tự Trọng”, khái quát đầy 

đủ và sinh động về cuộc đời và sự nghiệp của người anh hùng trẻ tuổi. Bài viết 

đăng trên báo Nhân Dân, số 3649, ra ngày 26-3-1964. Theo đó: 

Khoảng năm 1926, Lý Tự Trọng là 1 trong số những thiếu niên Việt kiều ở 

Xiêm được Hội Việt Nam cách mạng thanh niên chọn sang Trung Quốc học tập 

để làm hạt nhân cho phong trào thanh niên cách mạng sau này. Đến Quảng Châu, 

Lý Tự Trọng được gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc và được tổ chức vào nhóm Thiếu 

niên tiền phong Việt Nam. Từ đây tên gọi Lý Tự Trọng do đồng chí Nguyễn Ái 

Quốc đặt xuất hiện và trở thành cái tên nổi tiếng. 

Sau thời gian hăng say học tập, nghiên cứu và hoạt động tại nước ngoài, giữa 

năm 1929, trước sự phát triển của cách mạng, Lý Tự Trọng đã trở về nước hoạt 

động với bí danh Nguyễn Huy, làm công nhân nhặt than ở cảng Sài Gòn. Khi Đoàn 

Thanh niên cộng sản được thành lập, Lý Tự Trọng trở thành đoàn viên đầu tiên, 

anh được giao nhiệm vụ tuyên truyền và tổ chức hoạt động cho Đoàn. 

Đặc biệt, Lý Tự Trọng được giao nhiệm vụ rất quan trọng là làm giao liên cho 

Xứ ủy Nam kỳ với Trung ương lúc bấy giờ cũng đóng ở Sài Gòn - Chợ Lớn, giữ 

mối liên lạc các chi bộ trong Thành ủy Sài Gòn. Có ngoại ngữ thành thạo, Trung 

ương Đảng cũng tin tưởng giao cho anh nhiệm vụ bắt mối liên lạc với các đảng 

bạn đến Sài Gòn. Mọi lúc, mọi nơi, dù khó khăn, gian khổ, anh luôn hoàn thành 

tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Ngày 8-2-1931, trong cuộc diễn thuyết nhân kỷ niệm 1 năm khởi nghĩa Yên 

Bái, Lý Tự Trọng đã bắn chết tên mật thám Pháp Lơ-gơ-răng để bảo vệ cán bộ 

diễn thuyết, anh đã bị thực dân Pháp bắt đưa về bót Ca-ti-na, sau chuyển sang 

khám lớn Sài Gòn. 
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Những ngày bị bắt, thực dân Pháp đã dùng những đòn tra tấn vô cùng dã man 

để Lý Tự Trọng phải khai báo ra những manh mối, những thông tin bí mật của 

Đảng, của cách mạng. Lúc ấy chỉ cần anh sa sút tinh thần một giây, một phút cũng 

đủ để giết chết biết bao đồng chí và để lại những hậu quả khôn lường cho cách 

mạng. Nhưng những đòn roi, thủ đoạn của bọn thực dân đã không thể quật ngã 

người chiến sĩ cách mạng kiên cường. Tinh thần bất khuất, lòng gan dạ, dũng cảm 

của người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi đã khiến một số tên mật thám từ chỗ căm 

giận đến sửng sốt, ngạc nhiên và  khâm phục, kính nể vì dân tộc Việt Nam đã sinh 

ra những người con anh hùng như Lý Tự Trọng. Một tên mật thám Pháp sau này 

đã nói với nữ phóng viên Ăng-đơ-rê Vi-ô-lít rằng: "Tôi đã thấy anh ta mặt đẫm 

mồ hôi, hai mắt rũ xuống, máu ứ ra mồm, ra tai. Vậy mà vẫn một mực không nói 

nửa lời. Thật can đảm lạ lùng". Không những thế, trong thời gian bị giam cầm, Lý 

Tự Trọng còn động viên, khích lệ anh em tù vững tin để tiếp tục chiến đấu cho 

độc lập, tự do của dân tộc. 

Mọi thủ đoạn được sử dụng hòng lấy thông tin từ Lý Tự Trọng đều bất thành, 

thực dân Pháp đã quyết định xử tử người thanh niên dũng cảm vào ngày 21-11-

1931, khi anh vừa tròn 17 tuổi. Trước tòa án, Lý Tự Trọng đã biến vành móng 

ngựa làm diễn đàn đấu tranh vạch mặt bọn thống trị, kêu gọi nhân dân anh dũng 

đứng lên giải phóng dân tộc. Ở tuổi 17, anh đã ghi tên mình vào sử sách với câu 

nói bất hủ: "…con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng và không 

thể là con đường nào khác". Câu nói đầy khí phách của Lý Tự Trọng như một 

tiếng chuông ngân vang khắp miền quê đất nước, làm chấn động dư luận lúc bấy 

giờ, đã truyền thêm lửa, tiếp thêm máu cho triệu triệu trái tim người Việt Nam yêu 

nước và thực sự trở thành tuyên ngôn của tuổi trẻ Việt Nam. 

… đến hành động của thanh niên thời kỳ mới 

Noi gương và tiếp bước tinh thần Lý Tự Trọng, các thế hệ thanh niên Việt 

Nam đã đoàn kết một lòng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, góp phần làm nên thắng 

lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thủ tiêu hoàn toàn chế độ thực 

dân, phong kiến, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tiếp đó, với tinh 

thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” và “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” đã 

góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, 

cứu nước của dân tộc ta. 
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Trong bài nói chuyện nhân kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Đoàn, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh không chỉ nêu lên những tấm gương thanh niên điển hình trong hai 

cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ mà còn nhấn mạnh rằng tổ chức Đoàn 

từ những hạt nhân như anh hùng Lý Tự Trọng đã ngày càng “phát triển mơn mởn 

như hoa nở mùa xuân” và Người rất “tự hào, sung sướng, và thấy mình như trẻ lại, 

thấy tương lai của dân tộc ta vô cùng vững chắc, vẻ vang”. 

Trải qua bao thăng trầm của thời gian, tuyên ngôn bất hủ của anh hùng Lý Tự 

Trọng: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng không thể có con 

đường nào khác” vẫn nguyên tính thời sự. 

Chúng ta hiểu rằng cách mạng đó là những thay đổi theo hướng tích cực mà 

cụ thể là “phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt”, và cách mạng cũng 

chính là con đường để thực hiện lý tưởng. Con đường cách mạng của thanh niên 

thời đại nào cũng nặng nề nhưng rất vẻ vang. Trong chiến tranh, lý tưởng cách 

mạng của thế hệ đi trước đó là chống ngoại xâm, giành lại độc lập, tự do cho dân 

tộc. Trong hòa bình, lý tưởng cách mạng của thanh niên nói riêng và cả dân tộc 

nói chung, đó là vì một Việt Nam ổn định và phát triển; vì sự nghiệp dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Lý tưởng cách mạng của thanh niên 

không tách rời lý tưởng của Đảng, của dân tộc. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: “Thanh niên là người chủ tương lai của 

nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các 

thanh niên” và: “Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện 

tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái 

tương lai đó”. Do vậy, để xứng đáng là “mùa xuân của xã hội”, “người chủ tương 

lai của nước nhà”, thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới cần xác định rõ lý tưởng 

sống cho phù hợp với xu thế của đất nước, dân tộc và thời đại để góp phần đưa 

Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường hội nhập và phát 

triển. 

Anh Lý Tự Trọng đã từng nói: “Tôi hành động không phải là không suy nghĩ. 

Tôi hiểu việc tôi làm. Tôi làm vì mục đích cách mạng”, Anh Trọng đã xả thân bảo 

vệ người cán bộ tuyên truyền đường lối cách mạng, anh chấp nhận hi sinh để bảo 

vệ sự an toàn các cơ quan của Đảng, để thực hiện lý tưởng, mục tiêu cách mạng 

của Đảng. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nội dung đầu 

tiên và xuyên suốt là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức,  
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lối sống, thì tấm gương kiên định lý tưởng cách mạng, bảo vệ Đảng, củng cố niềm 

tin của nhân dân với Đảng của anh Lý Tự Trọng càng có ý nghĩa thời sự, nhắc nhở 

mỗi chúng ta về sự kiên định con đường cách mạng, về sự phấn đấu, hi sinh vì 

nhân dân. Suy nghĩ đó, hành động đó, phương châm sống đó của người anh hùng 

Lý Tự Trọng cần được các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là lớp lớp thanh niên 

kế tiếp, nuôi dưỡng, phát huy trong thời kỳ xây dựng, đấu tranh bảo vệ độc lập, 

chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ hiện nay. 

Nguồn: http://www.xaydungdang.org.vn/ 
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3. GƯƠNG TUỔI TRẺ TIÊU BIỂU 

Nữ bí thư Đoàn nhiệt huyết vì cộng đồng 

 

Dáng người nhỏ nhắn nhưng năng động, luôn giữ nụ cười trên môi khi trò 

chuyện, chị Trần Thị Thu, Bí thư Đoàn xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ để lại ấn tượng 

ngay từ lần đầu tiếp xúc. 

Tốt nghiệp trung cấp y tế năm 2011, sau 3 năm làm việc tại TP.Vũng Tàu, chị 

Thu quyết định về xã Tóc Tiên lập nghiệp. Năng động và tích cực với các hoạt động 

phong trào, năm 2015, chị được bầu làm Phó Bí thư Đoàn xã và từ tháng 4/2019 đến 

nay, chị là Bí thư Đoàn xã Tóc Tiên. 

Là người có tấm lòng nhân ái, luôn mong muốn mang đến những điều tốt đẹp 

cho người có hoàn cảnh khó khăn, chị Thu tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng. 

Công trình thanh niên “nhà chờ đưa rước học sinh” tại Trường TH Tóc Tiên với tổng 

trị giá gần 35 triệu đồng, được chị Thu và các ĐVTN trong xã thực hiện năm 2019 

là một trong những công trình đầy ý nghĩa. 
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Chị Thu cho hay, giờ tan học, nhiều em do cha mẹ bận công việc, không đón 

đúng giờ, các em chạy nhảy đùa giỡn ngoài trời nắng hoặc đôi lúc chạy ra đường, 

tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. “Giờ đây, các em đã có chỗ ngồi tránh nắng, mưa trong 

khi chờ ba mẹ đến đón sau giờ học. Tôi rất vui khi đã góp phần làm điều có ích 

cho các em”, chị Thu chia sẻ. 

Hôm chúng tôi đến, chị Thu đang cùng các nhà hảo tâm trao 300 phần quà cho 

người nghèo trong xã. Từ khi dịch COVID-19 xảy ra, chị Thu đã nhiều lần cùng 

Hội Chữ thập đỏ, Ban giảm nghèo xã vận động cá nhân, DN trong và ngoài tỉnh 

đóng góp để tặng quà người nghèo. 

Nhận phần quà từ tay chị Thu, bà Nguyễn Thị Nga, một người dân trên địa 

bàn xã cho biết, chồng bà là công nhân, còn bà đi làm thuê, nuôi 3 con ăn học. 

Thời gian gần đây, hai vợ chồng bị giảm việc do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 

nên gia đình gặp nhiều khó khăn. Những phần quà được Đoàn thanh niên xã trao 

tặng thực sự có ý nghĩa với gia đình bà. “Biết hoàn cảnh tôi khó khăn, chị Thu 

thường xuyên hỗ trợ, tặng những phần quà thiết thực. Đầu năm, chị Thu cũng đã 

tặng SGK, tập vở cho con tôi. Các cháu mừng lắm”, bà Nga nói. 

Từ tháng 8/2020, chị Thu cùng ĐVTN xã Tóc Tiên tổ chức “Phiên chợ cuối 

tuần”. Phiên chợ được tổ chức vào ngày thứ Sáu hàng tuần tại Trung tâm Văn hóa-

TT-TT-Học tập cộng đồng xã. Người nghèo đến “chợ” được nhận miễn phí các 

mặt hàng thiết yếu như: gạo, trứng, rau củ, dầu ăn, nước tương... Mỗi “phiên chợ” 

có tổng trị giá từ 15-18 triệu đồng, do chị Thu và các ban, hội vận động các nhà 

hảo tâm đóng góp. “Phiên chợ cuối tuần” còn có những món hàng dành cho các 

em HS. Đó là những cuốn tập trắng, bộ SGK còn mới, cặp sách… 

Em Nguyễn Tiến Đạt, HS lớp 2C, Trường TH Tóc Tiên nâng niu chiếc cặp 

mới và bộ SGK cùng vài cuốn tập trắng trên tay. Đó là những “món hàng” Đạt 

chọn từ “Phiên chợ cuối tuần”. Ba mất sớm, mẹ buôn bán nhỏ nuôi 4 anh chị em 

Đạt ăn học nên hoàn cảnh gia đình khó khăn. “Những món quà chị Thu và các anh 

chị thanh niên trao tặng đã giúp mẹ con em đỡ khoản chi phí đầu năm học. Em sẽ 

học tốt, sau này có việc làm ổn định để không phụ tấm lòng giúp đỡ của các anh, 

chị”, Đạt nói. 

Chia sẻ về các hoạt động của mình, chị Thu cho hay, chị rất vui vì giúp được 

những người còn khó khăn hơn mình. Bên cạnh đó, các hoạt động thiện nguyện 

cũng gắn kết ĐVTN trong xã hơn. “Các bạn còn tích cực tham gia các hoạt động: 

“Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật Xanh”; trồng, chăm sóc hoa trên 
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tuyến đường thanh niên kiểu mẫu; phát khẩu trang miễn phí cho người dân… Qua 

đó, ĐVTN thêm nhiệt tình và yêu màu áo xanh tình nguyện hơn”, chị Thu cho 

hay. 

Chia sẻ về dự định sắp tới, chị Thu cho biết đang xây dựng tủ sách để chuyển 

đến trẻ em đang sống cùng cha mẹ tại khu vực bãi rác Tóc Tiên; tổ chức Tết Trung 

thu cho thiếu nhi và tiếp tục tạo sân chơi giáo dục kỹ năng cho các em; thực hiện 

những bữa ăn sáng miễn phí cho người nghèo… Trong những năm qua, chị Trần 

Thị Thu nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của Tỉnh đoàn, Thị đoàn Phú Mỹ 

vì có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động Hội LHTN và hoạt động Đoàn 

tại cơ sở. 

Chị Trần Thị Lan, Phó Bí thư Thị đoàn Phú Mỹ nhận xét: “Chị Thu là một 

cán bộ đoàn năng động, nhiệt huyết với hoạt động Đoàn tại cơ sở. Chị Thu đã tham 

mưu và cùng chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động, mô hình phù hợp 

cho thanh niên, thiếu nhi, như: Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu ở 6 ấp; xây dựng 

Tủ sách yêu thương; “Gian hàng 0 đồng”, “Phiên chợ cuối tuần”… nhằm kịp thời 

hỗ trợ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động đó của chị 

Thu cho thấy chị là một thủ lĩnh đoàn cơ sở với nhiều ý tưởng sáng tạo vì cộng 

đồng”. 
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4. HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG THÁNG 9/2020 
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4. HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG THÁNG 9/2020 

Trong tháng 9 nhiều hoạt động Đoàn, Hội, Đội được diễn ra sôi nổi chào mừng 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến 

tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Ngày 16/9, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hành trình trang bị, cung cấp 

kiến thức thanh niên khởi nghiệp năm 2020 tại TP.Vũng Tàu. Tại chương trình, 

anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam 

tỉnh đã giới thiệu đến ĐVTN một số chuyên đề: kiến thức về khởi nghiệp; phương 

thức tìm kiếm và nhân rộng các mô hình khởi nghiệp của thanh niên tiêu biểu; giới 

thiệu các mô hình khởi nghiệp Aquaponic; khởi nghiệp từ sản phẩm theo chuỗi; 

giải pháp thành lập tổ hợp tác thanh niên, HTX thanh niên… 

Từ ngày 18 đến 20/9, hơn 350 lượt tình nguyện viên và đoàn viên thanh niên 

đã cùng tham gia giai đoạn 2 “Bức họa ven biển” tại bờ kè Phước Hải (TT.Phước 

Hải, huyện Đất Đỏ. Theo đó, hàng ngàn hình ảnh với màu sắc ấn tượng, thể hiện 

nguồn hải sản dồi dào của biển, như: cá, tôm, cua, mực… và những thông điệp 

xanh “Nói không với rác thải nhựa”, “Chung tay bảo vệ môi trường”, “Bảo vệ đại 

dương”… đã được các họa sĩ chuyên và không chuyên thể hiện, tạo nên bức tranh 

phong phú lên 2km bờ kè biển. 

Ngày 19/9, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp UBMTTQVN tỉnh 

bàn giao số tiền 10 triệu đồng cho anh Dương Văn Sơn, Bí thư Chi đoàn ấp Cầu 

Ri, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ để giúp anh thực hiện mô hình “Nuôi bò sinh sản”, 

phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Anh Sơn là thanh niên dân tộc Châu 

Ro, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng luôn nhiệt huyết với công tác Đoàn, Hội 

và có thành tích nổi bật trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi tại 

địa phương. 

Ngày 22/9, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đến thăm, tặng 50 ngàn khẩu trang y 

tế cho các đơn vị y tế và đơn vị thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Đó 

là các cơ quan, đơn vị: Trung đoàn Minh Đạm, Trường CĐ Quốc tế Vabis Hồng 

Lam, Bệnh viện Lê Lợi, Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Y học cổ 

truyền. Toàn bộ số khẩu trang kể trên thuộc “Dự án khẩu trang nhân ái”, do Hội 

LHTN Việt Nam tỉnh vận động Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam ủng hộ, nhằm 

góp phần chung tay phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. 

Hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”, sáng 26/9, tại chợ Đất 

Đỏ, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Huyện Đoàn Đất Đỏ tổ chức 
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lễ ra mắt mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”. Tại lễ ra mắt, 50 ĐVTN 

đã đến các gian hàng trong chợ để tuyên truyền cho tiểu thương về việc giảm thiểu 

rác thải nhựa. Đồng thời, tặng 2 thùng rác nhựa cho BQL chợ Đất Đỏ; tặng túi vải 

thân thiện môi trường cho người dân và tiểu thương; tổ chức gian hàng “đổi rác 

thải nhựa lấy quà tặng”; ra mắt đội thanh niên tình nguyện thực hiện mô hình chợ 

dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa. 

Ngày 30/9/2020, Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, 

tuyên truyền viên quý III và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong 

trào thi đua “Dân vận khéo” cho 100 cán bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị 

các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy thông tin một số nội dung như: kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác xây dựng Đảng, xây dựng 

hệ thống chính trị năm 2020; tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh và đất 

nước, tình hình nắm bắt dư luận xã hội 9 tháng vừa qua và định hướng trong thời 

gian tới. Dịp này, Tỉnh Đoàn đã tuyên dương, khen thưởng 14 tập thể, 18 cá nhân 

tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.  
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5. THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT 
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6. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 10/2020 

Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tăng cường 

tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán tư tưởng bè phái, cục 

bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức 

xây dựng Đảng. 

Đẩy mạnh tuyên truyền việc đóng góp ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các 

văn kiện Đại hội XIII của Đảng bảo đảm khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất 

lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; khơi dậy và phát huy tinh thần trách 

nhiệm, tình cảm và tâm huyết của Nhân dân đối với Đảng và đất nước. 

Tăng cường tuyên truyền “Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp” 

trên fanpage đơn vị, gương điển hình trong các phong trào thi đua và các lĩnh vực 

học tập, công tác; kết quả sơ kết 04 năm triển khai chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 

chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, 

đánh giá các mô hình cách làm hiệu quả; gương thanh niên tiêu biểu làm theo lời 

Bác.  

Tăng cường tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo 

Đảng, nhà nước khẳng định vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với Liên hiệp 

quốc, Asean, các diễn đàn, các tổ chức quốc tế khác trong đó nổi bật là năm chủ 

tịch Asean và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Đẩy 

mạnh tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, khẳng định chủ quyền, quyền chủ 

quyền của Việt Nam đối với vùng biển, hải đảo, chủ trương, lập trường nhất 

quán của Đảng ta trong giải quyết các tranh chấp. 

Tổ chức 100% Đoàn cấp huyện tăng cường triển khai các bài học lý luận chính 

trị; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên năm 2020; Giải pháp xây dựng giá 

trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới lồng ghép với tuyên truyền kết quả thực hiện 

nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2020; phản ánh phong trào thi đua yêu nước 

trên các lĩnh vực công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh của tỉnh. 

Phối hợp với các ngành để đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp 

luật cho đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, 

phòng, chống và đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo 

ANTT trên địa bàn tỉnh. 
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Các cấp bộ Đoàn tiếp tục tích cực thực hiện các hình thức tuyên truyền, cung 

cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh Covid-19 lồng ghép với các 

loại dịch bệnh dễ bùng phát như: sốt xuất huyết, bệnh bạch hầu, tay chân miệng,...  

nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng; ; tăng cường thông tin về các hoạt 

động của các điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, khẳng định các biện pháp 

kiểm soát y tế đang được triển khai tại cơ sở cách ly tập trung đảm bảo đúng theo 

quy định phòng chống dịch bệnh của Bộ y tế, giúp các tầng lớp nhân dân an tâm 

về công tác phòng, chống dịch bệnh đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, lồng 

ghép phản ánh sự đồng thuận và tích cực tham gia các cơ quan, đơn vị, doanh  

nghiệp và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, cùng 

chung tay vượt qua khó khăn. 

Tiếp tục nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng, các thông tin dư luận xã 

hội, nhất là các thông tin dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội, thường xuyên 

báo cáo với lãnh đạo để xử lý kịp thời.  

Tổ Biên tập 

 

 

 

 


