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1. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC: 

Tấm lòng của Bác Hồ đối với chiến sĩ 

 

 

Đối với chiến sĩ là những người hy sinh nhiều nhất cho dân tộc, Bác Hồ thường 

dành cho anh em sự chăm lo săn sóc ân tình, chu đáo nhất. 

Mùa đông, thương anh em chiến sĩ rét mướt ở rừng núi hay bưng biền, Bác 

đem tấm áo lụa của mình được đồng bào tặng, bán đấu giá để lấy tiền mua áo ấm 

gửi cho các chiến sĩ. 

Bác thường nói: "Chiến sĩ còn đói khổ, tôi ăn ngon sao được!". "Chiến sĩ còn 

rách rưới, mình mặc thế này cũng là đầy đủ lắm rồi"'. 

Mùa hè năm ấy (1967), trời Hà Nội rất nóng. Sức khỏe Bác Hồ đã kém, thần 

kinh tuổi già cũng suy nhược, dễ bị toát mồ hôi, ướt đầm, có ngày phải thay mấy 

lần quần áo, có khi hong tại chỗ, rồi lại thay ngay. Bác không cho dùng máy điều 

hòa nhiệt độ. Bác bảo: mùi nó hôi lắm, Bác không chịu được! (Bác không dùng 

nên nói vậy thôi, chứ máy đã có nút xả thơm). 
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Thấy trời oi bức quá, Bác nói với đồng chí Vũ Kỳ: 

- Nắng nóng thế này, các chú bộ đội trực phòng không trên nóc hội trường Ba 

Đình thì chịu sao được? Các chú ấy có đủ nước uống không? Chú thử lên tìm hiểu 

xem thế nào, về cho Bác biết. 

Đồng chí Vũ Kỳ lên, được biết trên đó có một tổ súng máy 14 ly 5. Ụ cát sơ 

sài, nếu địch bắn vào thì chỉ có hy sinh, rất nguy hiểm. 

Trời nắng chói, đứng một lúc mà hoa cả mắt. Đồng chí Vũ Kỳ hỏi: 

- Các đồng chí có nước ngọt uống không? 

- Nước chè thường còn chưa có, lấy đâu ra nước ngọt! 

Đồng chí Vũ Kỳ về nói lại với Bác, Bác gọi điện ngay cho đồng chí Văn Tiến 

Dũng: 

- Sao các chú không lo đủ nước uống cho các chiến sĩ trực phòng không? Nghe 

nói ụ súng trên nóc hội trường Ba Đình rất sơ sài, chú phải lo sửa ngay để đảm 

bảo an toàn cho chiến sĩ trong chiến đấu! 

Sau đó Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ đi lấy sổ tiết kiệm của Bác, xem tiền tiết kiệm 

của Bác còn bao nhiêu. 

Tại sao Bác có tiền tiết kiệm? Lương Bác cao nhất nước, nhưng hàng tháng 

cũng chỉ đủ tiêu. Mọi chi phí cho sinh hoạt của Bác, từ cái chổi lông gà, đều ghi 

vào lương cả. 

Tiền tiết kiệm của Bác là do các báo trả nhuận bút cho Bác. Bác viết báo nhiều, 

có năm hàng trăm bài. Các báo gửi đến bao nhiêu, văn phòng đều gửi vào sổ tiết 

kiệm của Bác. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác cũng đã có tiền tiết 

kiệm. Đến dịp tết Nguyên đán, Bác lại đem chia cho cán bộ các cơ quan chung 

quanh Bác, mua lợn để đón xuân. 

Đồng chí Vũ Kỳ xem sổ và báo cáo: 

- Thưa Bác, còn lại tất cả hơn 25.000 đồng (lúc đó là một món tiền rất lớn, 

tương đương với khoảng 60 lạng vàng). 

Bác bảo: 

- Chú chuyển ngay số tiền đó cho Bộ Tổng tham mưu và nói: đó là quà của 

Bác tặng để mua nước ngọt cho anh em chiến sĩ trực phòng không uống, không 

phải chỉ cho những chiến sĩ ở Ba Đình, mà cho tất cả các chiến sĩ đang trực chiến 

trên mâm pháo ở khắp miền Bắc. Nếu số tiền đó không đủ thì yêu cầu địa phương  
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nào có bộ đội phòng không trực chiến góp sức vào cùng lo! 

Về sau, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân báo cáo lại cho Văn phòng Phủ 

Chủ tịch biết: số tiền của Bác đủ mua nước uống cho bộ đội phòng không, không 

quân được một tuần! 

Trần Đức Hiện (ghi lời kể của đồng chí Vũ Kỳ) 

Nguồn: Sách Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức 

 của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

-------------------- 

 

Lời Bác dạy 

“a) Nhân là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào. Vì thế 

mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân. 

Vì thế mà sẵn lòng chịu cực khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. 

Vì thế mà... không e cực khổ, không sợ oai quyền. 

Những người đã... không e, không sợ gì thì việc gì phải họ đều làm được. 

b) Nghĩa là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc 

gì phải giấu Đảng. Ngoài lợi ích của Đảng, không có lợi ích riêng phải lo toan. 

Lúc Đảng giao cho việc, thì bất kỳ to nhỏ, đều ra sức làm cẩn thận. Thấy việc phải 

thì làm, thấy việc phải thì nói. Không sợ người ta phê bình mình, mà phê bình 

người khác cũng luôn luôn đúng đắn. 

c) Trí vì không có việc tư túi nó làm mù quáng, cho nên đầu óc trong sạch, 

sáng suốt. Dễ hiểu lý luận. Dễ tìm phương hướng. Biết xem người. Biết xét việc. 

Vì vậy, mà biết làm việc có lợi, tránh việc có hại cho Đảng, biết vì Đảng mà cất 

nhắc người tốt, đề phòng người gian. 

d) Dũng là dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm. Thấy khuyết điểm 

có gan sửa chữa. Cực khổ khó khăn, có gan chịu đựng. Có gan chống lại những sự 

vinh hoa, phú quý, không chính đáng. Nếu cần, thì có gan hy sinh cả tính mệnh 

cho Đảng, cho Tổ quốc, không bao giờ rụt rè, nhút nhát. 

e) Liêm là không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. 

Không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao 

giờ hủ hóa. 

 

 



5 
 

 

Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ. 

Đó là đạo đức cách mạng. Đạo đức đó không phải là đạo đức thủ cựu. Nó là 

đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích 

chung của Đảng, của dân tộc, của loài người. 

Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây 

phải có gốc. không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không 

có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải 

phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự tình 

không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hoá, xấu xa thì còn làm nổi 

việc gì?” 

Nguồn: Sửa đổi lối làm việc, tháng 10-1947, Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. 

Chính trị quốc gia Hà Nội, 1995, t.5, tr. 251-253 
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2. TRUYỀN THỐNG 

2.1. THEO DÒNG LỊCH SỬ 
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2.2. KỶ NIỆM 103 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 

THÀNH CÔNG (07/11/1917 – 07/11/2020) 

VẬN DỤNG BÀI HỌC CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA TRONG 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

Bài học từ thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa rất quan 

trọng đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa nói chung và trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

nói riêng. 

Tầm vóc vĩ đại của của Cách mạng Tháng Mười Nga 

Ngày 7/11/1917, Cách mạng Tháng Mười Nga do V.I.Lênin và Đảng Bôn-sê-

vích lãnh đạo đã giành thắng lợi, lập nên nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên 

thế giới. Từ chỗ chỉ là ước mơ cao đẹp của loài người, sau Cách mạng Tháng Mười 

Nga, chủ nghĩa xã hội (CNXH) đã trở thành hiện thực và có sức mạnh vô cùng to 

lớn, mở đường cho các dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga cùng 

với sự ra đời của nhà nước công nông đầu tiên trên thế 

giới được xem là sự kiện lịch sử vĩ đại nhất của thế kỷ 

XX; trở thành biểu tượng của niềm tin và sự cổ vũ mãnh 

liệt đối với phong trào cách mạng của các dân tộc bị áp 

bức trên toàn thế giới. 

 

Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra đã đáp ứng đầy đủ nhất những yêu cầu cấp 

thiết của lịch sử là xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa để xây dựng một chế độ xã hội 

mới - chế độ xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là CNXH. Để có được 

thắng lợi vang dội đó, những người Bôn-sê-vích Nga dưới sự lãnh đạo của 

V.I.Lênin đã chuẩn bị về mọi mặt như chính trị, tư tưởng, tổ chức, quân sự... Dưới 

ánh sáng của “Luận cương tháng Tư” và sự chỉ đạo của V.I.Lênin, những người 

Bôn-sê-vích xác định nhiệm vụ cấp bách và quan trọng nhất cho toàn Đảng là phải 

lôi cuốn đông đảo giai cấp công nhân và nhân dân lao động về phía cách mạng; 

thành lập đội quân chính trị đông đảo đủ sức mạnh đánh bại lực lượng phản cách 

mạng; thành lập lực lượng vũ trang cách mạng làm chỗ dựa vững chắc cho cuộc 

đấu tranh chính trị và chủ động đối phó với sự thay đổi của tình hình. 
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Sau Cách mạng Tháng Mười, V.I.Lênin và Đảng Bôn-sê-vích Nga đã tập trung 

củng cố chính quyền Xô-viết, xây dựng chế độ xã hội mới, đem lại cuộc sống tốt 

đẹp cho quần chúng nhân dân. “Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất” được 

ban hành ngay sau khi cách mạng thành công đáp ứng được ý nguyện của quần 

chúng nhân dân lao động Nga về một cuộc sống hòa bình, tự do và hạnh phúc. Sự 

thống nhất về mặt lợi ích của giai cấp vô sản với nhân dân lao động đã hình thành 

và phát triển một nguyên tắc đạo đức mới, đó là chủ nghĩa tập thể. 

Trong hơn 70 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô và các nước xã hội chủ 

nghĩa đã đạt được sự phát triển mạnh mẽ về tiềm lực kinh tế, xây dựng cơ sở vật 

chất của CNXH trên quy mô lớn với trình độ hiện đại, bảo đảm ngày càng tốt hơn 

đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Với sự lớn mạnh toàn diện, CNXH 

có ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống chính trị thế giới, đóng vai trò quan trọng đối 

với sự sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ 

nguyên độc lập dân tộc và thời đại quá độ lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. 

Chính CNXH và cuộc đấu tranh rộng lớn, mạnh mẽ của nhân dân lao động đã là 

động lực to lớn buộc các thế lực thực dân, đế quốc phải thừa nhận quyền độc lập, 

tự do của các dân tộc thuộc địa; chính quyền các nước tư bản có những cải cách 

xã hội để cải thiện đời sống của người lao động… Từ sau Cách mạng Tháng Mười, 

Liên Xô đã giành được những thành tựu to lớn về nhiều mặt, nhất là đã huy động 

được lực lượng vật chất và tinh thần đánh thắng liên minh các thế lực đế quốc 

trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, các thế lực phát xít tàn bạo trong Chiến tranh 

thế giới thứ hai, hình thành hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, góp phần quan 

trọng vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Cách mạng Tháng Mười để lại nhiều bài học quý giá, trong đó quan trọng nhất 

là bài học về công tác xây dựng Đảng. Thực tế lịch sử cho thấy, V.I.Lênin và Đảng 

Bôn-sê-vích Nga đã chủ động chuẩn bị mọi mặt cho thắng lợi của Cách mạng 

Tháng Mười. Trước sự biến động của tình hình cách mạng, cùng với việc đề ra 

chiến lược, sách lược cụ thể, Đảng Bôn-sê-vích Nga đã sáng suốt khi xác định rõ, 

cách mạng Nga phải chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội 

chủ nghĩa mà nhiệm vụ trọng tâm là lật đổ chính quyền lâm thời tư sản, bảo vệ các 

Xô viết đại diện. Đồng thời, công tác vận động, tập hợp quần chúng cũng được 

những người Bôn-sê-vích Nga chú trọng gắn với việc đấu tranh vạch trần bộ mặt 

cải lương, phản động của giai cấp tư sản và chính quyền lâm thời tư sản. Với hàng 

loạt khẩu hiệu cách mạng, nhất là khẩu hiệu “Chính quyền về tay các Xô viết”, 

Đảng Bôn-sê-vích Nga đã thành công trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh  
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của các lực lượng cách mạng như công nhân, nông dân, các dân tộc bị áp bức cùng 

kiên quyết đấu tranh lật đổ chính quyền lâm thời tư sản. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã chứng 

minh một chân lý: muốn cách mạng thành công phải có 

một chính đảng lãnh đạo. Đảng phải có cương lĩnh, 

đường lối đúng đắn; là ngọn cờ tập hợp sức mạnh toàn 

dân; là đội tiên phong của giai cấp công nhân và đáp ứng 

khát vọng, lợi ích của nhân dân và toàn dân tộc. 

Từ sau Cách mạng Tháng Mười, V.I.Lênin đã nhiều lần nhấn mạnh, để xứng 

đáng với tư cách là một đảng cách mạng chân chính, các đảng cộng sản phải luôn 

đề phòng và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi biểu hiện tiêu cực trong nội bộ 

đảng như: suy thoái về tư tưởng chính trị, đặc quyền, đặc lợi, xa dân, quan liêu, 

tham nhũng, lãng phí, cơ hội chủ nghĩa; phải nghiêm túc thực hiện tự phê bình và 

phê bình; phải thường xuyên tự điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Đây là những chỉ dẫn hết sức quý báu của V.I.Lênin được rút ra từ thành công của 

Cách mạng Tháng Mười. 

Về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười đối với phong trào cách mạng trên 

thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, ngay từ những năm 1920, Nguyễn Ái 

Quốc đã chỉ rõ: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công 

và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình 

đẳng thật không phải tự do, bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe 

khoang ở bên An Nam..”. Vì vậy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 

Nguyễn Ái Quốc đặc biệt coi trọng việc vận dụng sáng tạo những bài học kinh 

nghiệm của Cách mạng Tháng Mười, nhất là bài học về công tác xây dựng Đảng. 

Người cho rằng: “Cách mệnh Nga dạy chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công 

thì dân chúng (công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy 

sinh, phải thống nhất”; chỉ rõ việc cần kíp trước hết mà cách mạng đòi hỏi là “phải 

có Đảng cách mệnh”, “Đảng có vững thì cách mạng mới thành công… Đảng muốn 

vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”, “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều 

nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là Chủ nghĩa 

Lênin”. 

Dù đã hơn một thế kỷ trôi qua với muôn vàn biến động và những thay đổi liên 

quan đến “địa- chính trị” thế giới, nhưng không ai có thể phủ nhận được ý nghĩa 

to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới 
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lúc bấy giờ. Đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười chính là ánh sáng soi 

đường cho nhân dân ta đi đến một cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử dân tộc - 

cách mạng vô sản do giai cấp công nhân và nhân dân lao động khởi xướng để xây 

dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Cho đến nay, trải qua chặng 

đường hơn 90 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn kiên trì, kiên định con 

đường này và luôn quán triệt, vận dụng bài học thành công từ Cách mạng Tháng 

Mười đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. 

Nguồn: Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương. 

 

 

 



11 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC 

THỐNG NHẤT VIỆT NAM - NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ 

QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930 – 18/11/2020) 

Từ nửa cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược, thống trị nước ta, từng biến 

nước ta thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Chúng đã dùng nhiều thủ đoạn 

thống trị, áp bức, bóc lột hết sức tàn bạo và tìm mọi cách để đàn áp, dập tắt phong 

trào yêu nước và phong trào cách mạng của Nhân dân ta. Lúc này, tồn tại hai mâu 

thuẫn cơ bản: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm 

lược và mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến. 

Dưới tác động chính sách thống trị của thực dân Pháp và một số yếu tố khác, 

làm cho xã hội Việt Nam biến đổi sâu sắc, các phong trào đấu tranh chống thực 

dân Pháp nổ ra liên tiếp từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX nhưng lần lượt bị 

thất bại vì thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức vững mạnh, thiếu lực lượng tiên 

phong. Điều đó được Lãnh tụ Hồ Chí Minh kết luận: “Từ ngày bị đế quốc xâm 

chiếm, nước ta là một xứ thuộc địa, dân ta là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo 

dưới gót sắt của kẻ thù hung ác. Trong mấy mươi năm khi chưa có Đảng, tình hình 

đen tối như không có đường ra”. 

Trong bối cảnh đó, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã không đi theo con đường cứu 

nước của các vị tiền bối vì nhận thấy ở đó còn những hạn chế. Người tìm hiểu một 

số cuộc cách mạng tư sản, nhất là Đại cách mạng Pháp năm 1789 với bản Tuyên 

ngôn nhân quyền và dân quyền và khẩu hiệu “Tự do, bình đẳng, bác ái” nổi tiếng; 

cách mạng Bắc Mỹ với Tuyên ngôn độc lập năm 1776 tuyên bố về quyền con 

người thiêng liêng bất khả xâm phạm, nhưng nhận thấy ở đó “vẫn còn áp bức bất 

công”, không thể đáp ứng yêu cầu của dân tộc Việt Nam. Cuối cùng, Người tìm 

được và quyết định đưa dân tộc Việt Nam đi theo con đường Cách mạng tháng 

Mười Nga năm 1917 của V.I Lênin - Lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới, người 

kế thừa và phát triển di sản vĩ đại của C.Mác - Ph.Ănghen. 

Qua thời gian chuẩn bị về tư tưởng, lý luận, tổ chức và cán bộ, Nguyễn Ái 

Quốc triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 

2/1930 tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc; thông qua Chánh cương vắn tắt, 

Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng do Người 

soạn thảo, vạch ra những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam, trong 

đó có những nội dung về yêu cầu tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết 

dân tộc. Đó là cơ sở quan trọng để sau đó Đảng ta xây dựng Mặt trận Dân tộc 

Thống nhất Việt Nam. 
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Giữa lúc cao trào cách mạng đầu tiên do Đảng lãnh đạo 1930-1931, mà đỉnh 

cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh đang diễn ra sôi nổi và rầm rộ trong cả nước; ngày 18-

11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị về 

vấn đề thành lập Hội Phản đế Đồng minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân 

tộc Thống nhất Việt Nam. Chỉ thị xác định Hội Phản đế Đồng minh phải bảo đảm 

tính công nông; đồng thời phải mở rộng tới các thành phần trong dân tộc để Mặt 

trận thực sự là của toàn dân và nhấn mạnh: “giai cấp vô sản lãnh đạo cuộc cách 

mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương mà không tổ chức được toàn dân lại thành 

một lực lượng thật rộng, thật kín thì cuộc cách mạng cũng khó thành công”. 

Hội Phản đế Đồng minh là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc 

Thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức và chỉ đạo thực tiễn 

cách mạng của Đảng ta. Đó cũng là cống hiến vĩ đại về lý luận và thực tiễn của 

Nguyễn Ái Quốc, là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với 

phong trào công nhân và phong trào yêu nước, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt 

Nam đủ trưởng thành, đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng. 

Từ đó tới nay, tuy có những hình thức và tên gọi khác nhau cho phù hợp với 

nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng nhưng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt 

Nam luôn là nơi tập hợp các giai tầng xã hội vì mục tiêu lớn của dân tộc.  

Nguồn: Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương. 

 

2.4. VÌ SAO NGÀY 09/11 ĐƯỢC LẤY LÀ NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 
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2.4. VÌ SAO NGÀY 09/11 ĐƯỢC LẤY LÀ NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

Từ năm 2013, ngày 9/11 được lấy là ngày Pháp luật Việt Nam. Đây cũng là 

ngày diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý 

thức của người dân về việc tuân thủ, chấp hành pháp luật. 

Lý do ngày 9/11 là ngày Pháp luật Việt Nam 

Nếu như ngày 10/10 được lấy là ngày Luật sư Việt Nam do Sắc lệnh 46/SL về 

tổ chức đoàn thể luật sư được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 10/10/1945 

thì ngày 09/11 được lấy là ngày Pháp luật Việt Nam bởi đây là ngày Hiến pháp 

đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam được thông qua (ngày 09/11/1946). 

Đến nay, Việt Nam đã có 05 bản Hiến pháp, bản Hiến pháp đang có hiệu lực 

là Hiến pháp năm 2013. Tuy vậy, ý nghĩa của ngày “khai sinh” ra bản Hiến pháp 

đầu tiên vẫn rất được trân trọng. Đó cũng chính là lý do Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2012 quy định ngày 09/11 hàng năm là ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 8 của Luật này cũng nêu rõ, ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh 

Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người và trong 

xã hội. 

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức như thế nào? 

Chính phủ đã ban hành riêng một Nghị định quy định về vấn đề này. Cụ thể, 

tại Nghị định 28/2013/NĐ-CP, Chính phủ quy định ngày Pháp luật có thể được tổ 

chức dưới các hình thức như: Mít tinh; Hội thảo; Tọa đàm; Thi tìm hiểu pháp luật; 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động, triển lãm và các hình thức khác theo 

hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

Nguồn: Luật Việt Nam 
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3. GƯƠNG TUỔI TRẺ TIÊU BIỂU 

Gương Đội viên tiêu biểu – Võ Ngọc Minh Thư tấm gương sáng 

 trong học tập và công tác Đội 

 

Khi đến trường Trung học cơ sở Trương Công Định , xã Châu Pha, Thị xã Phú 

Mỹ, không ai là không biết đến cô học trò Võ Ngọc Minh Thư– học sinh lớp 9A5, 

một Liên đội trưởng ưu tú, một tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện. 

Với thành tích học tập đáng nể: 8 năm liền là học sinh giỏi, đạt giải Nhì tham 

gia vẽ tranh chủ đề “ Em yêu Tổ quốc” năm học 2019-2020, giải 3 Violympic môn 

Toán cấp thị xã năm học 2018-2019… ngoài ra em đã góp phần xây dựng kế 

hoạch, tổ chức và hỗ trợ rất nhiều trong các hoạt động phong trào của Liên đội, 

phong trào của nhà trường như: Phong trào thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy, 

phong trào “bạn giúp bạn”, phong trào Bông hoa điểm 9,10. Em đã vinh dự được 

BCH Thị Đoàn Phú Mỹ trao tặng bằng khen tuyên dương Đại hội Cháu Ngoan 

Bác Hồ lần thứ V Thị xã. Ngay từ nhỏ Minh Thư đã được gia đình quan tâm, tạo 

điều kiện và định hướng rất tốt cho việc học cũng như tham gia các hoạt động Đội 

của em trong nhà trường. Trong nhiều năm liền Minh Thư là Liên Đội trưởng của 

trường. 
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Với vai trò là một cán bộ Đội, bản thân Minh Thư không quản ngại khó khăn, 

sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được Tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm giao 

phó. Luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào từ thiện, nhân đạo cũng như 

các cuộc thi do Liên Đội và cấp trên phát động. Không chỉ vậy, Thư còn đạt danh 

hiệu cháu ngoan Bác Hồ cấp Thị xã năm 2020, em còn đại diện cho LĐ trường 

THCS Trương Công Định tham gia Diễn đàn lắng nghe trẻ em nói tại Tỉnh, Minh 

Thư chia sẻ: “Đó là một niềm vinh dự, tự hào lớn lao đối với một đội viên như 

mình. Khi tham dự chương trình, gặp gỡ các tài năng thiếu nhi trong toàn Tỉnh, 

em thấy thật ngưỡng mộ các bạn và tự nhủ bản thân cần phải cố gắng rèn luyện 

hơn để sau này có nhiều những đóng góp tích cực hơn cho xã hội”. Em đã rất bất 

ngờ và xúc động, em hứa sẽ đại diện thể hiện tiếng nói của chính mình cho sự bình 

đẳng và phát triển của trẻ em gái ở một môi trường ở tầm cỡ lớn hơn. Minh Thư 

là một học sinh ngoan, chăm chỉ, là chỉ huy Đội bản lĩnh… 

Em luôn thể hiện một sự điềm đạm, chững chạc, nhiệt tình, năng nổ và sẵng 

sàng giúp đỡ bạn bè trong học tập cũng như hoạt động Đội… Là một con ngoan 

trò giỏi nên việc tham gia hoạt động Đội trong nhà trường của em cũng nhận được 

sự quan tâm và ủng hộ rất lớn từ chính gia đình”. Chia sẻ bí quyết để học giỏi của 

mình, Minh Thư cho rằng “Việc tiếp thu bài giảng của thầy cô trên trường là cực 

kỳ quan trong nhưng bên cạnh đó khi về nhà các bạn cần học bài, làm bài tập đầy 

đủ và hơn nữa cần tham khảo thêm nhiều kiến thức từ công cụ internet và người 

thân trong gia đình”. Sở thích của Thư trong những thời gian rảnh là tự viết truyện 

và thử thách mình bằng những bài toán khó. Có lẽ nhờ sự chăm chỉ, cần cù và 

những thử thách sáng tạo đó đã góp phần thúc đẩy một Minh Thư mạnh mẽ, tài 

năng. Thư chưa xác định được mục tiêu rõ ràng cho bản thân mình em chỉ mong 

trở thành người có ích cho xã hội. 

Với sự nỗ lực với những thành tích đã đạt được, em Thư xứng đáng là tấm 

gương sáng để đội viện thị xã Phú Mỹ học tập và noi theo. 
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4. HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG THÁNG 9/2020 

Sáng ngày 10/10, Tỉnh Đoàn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác 

Đoàn-Hội cho 200 cán bộ Đoàn - Hội của các trường THPT, ĐH, CĐ trên địa bàn 

tỉnh về về các nội dung: công tác tổ chức đại hội Đoàn; xây dựng chi đoàn mạnh; 

cách thức thành lập CLB, đội, nhóm trong trường học; hướng dẫn thực hiện 

chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn mới; hướng dẫn thực hiện có hiệu quả 

phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”... 

Phát huy vai trò huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà trong 

các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, ngày 11/10, 

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam 

huyện Xuyên Mộc thực hiện tại xã Phước Thuận. Tại chương trình, 100 đoàn viên, 

thanh niên đã cùng ra quân trồng 150 cây hoa hoàng yến tại Tuyến đường thanh 

niên kiểu mẫu tại ấp Gò Cát, xã Phước Thuận; dọn vệ sinh bờ biển xã Phước Thuận 

và ký kết hạn chế sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần để giảm thiểu rác thải 

nhựa ra môi trường. 

Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/195 - 

15/10/2020), ngày 15/10, tại TP. Bà Rịa, Hội LHTN tỉnh tổ chức Ngày hội “Tôi 

yêu Tổ quốc tôi”. Chương trình gồm nhiều hoạt động sôi nổi, với sự tham dự của 

35 CLB-Đội-Nhóm nhảy, CLB-Đội-Nhóm tình nguyện và 500 hội viên, thanh 

niên.  Đến với ngày hội, các thanh niên đến từ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh 

tham gia các hoạt động: Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo (thi tái chế rác thải nhựa thành 

đồ vật hữu ích); Liên hoan CLB-Đội-Nhóm nhảy; game show tìm hiểu về Hội 

LHTN Việt Nam; thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc; theo dõi phóng sự 

về hoạt động của Hội LHTN Việt Nam tỉnh trong năm qua; ra mắt CLB Truyền 

thông Bà Rịa-Vũng Tàu...Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tuyên dương 13 

tập thể, 28 cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động, phong trào Hội. 

Nhằm chung tay cùng xã hội chia sẻ đến đồng bào miền trung bị ảnh hưởng 

thiên tai lũ lụt, sáng 19/10 Chi đoàn cơ sở tỉnh đoàn tổ chức buổi vận đồng quyên 

góp cho tất cả đoàn viên cơ quan tham gia. Số tiền thu được sau cuộc vận động là 

6.650.000 đồng, sẽ được chuyển đến UBMTTQ Việt Nam tỉnh để cùng ủng hộ 

giúp đồng bào vượt qua khó khăn. 

Trại công nhận Huấn luyện viên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VII năm 2020 

được tổ chức tại Khu du lịch Binon Cacao (xã Xà Bang, huyện Châu Đức). Được 

tổ chức làm 02 đợt, đợt 01 từ ngày 24-25/10/2020 tại các huyện, thị, thành phố với 
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các môn thiên về lý thuyết và kỹ năng mềm, đợt 02 từ ngày 30-1/11/2020 với số 

lượng 110 trại sinh là cán bộ, hội viên, thanh niên tham gia tranh tài với các bộ 

môn kỹ năng thực hành để hoàn thành khóa huấn luyện. Kết quả, có 42 trại sinh 

được công nhận Huấn luyện viên cấp tỉnh khóa VII.  

Ngày 30/10/2020, đoàn công tác Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu do đồng chí 

Nguyễn Văn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc 

tại Đoàn cơ sở công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam bộ nhằm kiểm tra công 

tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. 
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 5. THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT 
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6. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 11/2020 

Tiếp 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. 

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.  

Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 11 như: 111 năm Ngày 

sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 – 4/11/2020); 103 năm Ngày Cách mạng 

tháng Mười Nga thành công (7/11/1917 – 7/11/2020); 07 năm Ngày Pháp luật 

nước CHXHCN Việt Nam (9/11/2013 – 9/11/2020); 55 năm Ngày Chiến thắng 

Bàu Bàng (12/11/1965 – 12/11/2020); 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020); 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 – 20/11/2020); 80 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 - 

23/11/2020); 15 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2020); 

74 năm Ngày thành lập Hội chữ Thập Đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2020); 

200 năm Ngày sinh Ph. Ăng-ghen (28/11/1820- 28/11/2020) 

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

nhà nước khẳng đnh 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. 

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 
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