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1. NGƯỢC DÒNG LỊCH SỬ 
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Mùa Xuân năm 1975, nhân dân Việt Nam ta đã ghi một chiến công vĩ đại 
nhất, hiển hách nhất trong lịch sử anh hùng của dân tộc: sau 55 ngày đêm tiến 
công thần tốc đã quét sạch toàn bộ chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ ở 
miền Nam, giải phóng miền Nam thân yêu, giành lại độc lập hoàn toàn cho đất 
nước. Tháng Giêng năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết. Mặc dầu đã bị thất 
bại nặng nề, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai vẫn ngoan cố theo đuổi âm mưu áp đặt 
chủ nghĩa thực dân kiểu mới lên toàn bộ miền Nam nước ta. Chúng đã trắng 
trợn chà đạp hầu hết các điều khoản chủ yếu của Hiệp định, tiếp tục tiến hành 
cuộc chiến tranh thực dân kiểu mới trên quy môn lớn bằng các kế hoạch "tràn 
ngập lãnh thổ" và những cuộc hành quân "bình định" lấn chiếm vùng giải 
phóng, chồng chất muôn vàn tội ác đối với đồng bào ta. Đánh giá đúng âm mưu 
của kẻ thù, Đảng ta nhận định rằng, bất kể trong tình huống nào, con đường 
giành thắng lợi của cách mạng miền Nam cũng phải là con đường bạo lực, kiên 
quyết dùng chiến tranh cách mạng đánh bại cuộc chiến tranh thực dân kiểu mới 
của Mỹ - ngụy. Sau hai năm 1973, 1974 và nhất là từ chiến thắng giải phòng 
toàn tỉnh Phước Long, cục diện chiến trường miền Nam đã thay đổi một cách 
căn bản, có lợi cho ta. Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng, tháng 10-1974 
và đầu năm 1975, đã kịp thời đánh giá đúng lực lượng so sánh giữa ta và địch, 
vạch rõ sự xuất hiện của thời cơ lịch sử và hạ quyết tâm chiến lược giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược thực dân 
kiểu mới của Mỹ bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt mùa Xuân 
năm 1975. Ngày 10-3-1975 cuộc Tổng tiến công chiến lược và nổi dậy vĩ đại 
được mở đầu bằng trận đánh hết sức táo bạo, bất ngờ của quân ta vào thị xã 
Buôn Mê Thuột - một vị trí then chốt, hiểm yếu trong hệ thống phòng ngự của 
quân địch ở Tây Nguyên. Trận đánh trúng huyệt đó đã làm rung chuẩn toàn bộ 

Tây Nguyên và bắt đầu quá trình sụp đổ không thể cứu vãn nổi của ngụy quân 

2. LỊCH SỬ NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM  

THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/1975: 
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và ngụy quyền Sài Gòn. Sau thất bại nặng nề và choáng váng đó, quân ngụy 
phải rút khỏi Kon Tum và Plây Cu ngày 24-3, cả vùng Tây Nguyên rộng lớn đã 
được hoàn toàn giải phóng. Một cao trào tiến công và nổi dậy đã dâng lên mạnh 
mẽ ở các tỉnh ven biển miền Trung Trung Bộ. Các tỉnh thành được giải phóng 
với một nhịp độ dồn dập. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã 
toàn thắng. Miền Nam nước ta đã hoàn toàn giải phóng. Trong 55 ngày đêm 
chiến đấu dồn dập và thần tốc, anh dũng và táo bạo, quân và dân ta đã đập tan 
hoàn toàn bộ máy chiến tranh khổng lồ và hiện đại của quân ngụy đông tới 
1.351.000 tên, được xếp vào loại mạnh nhất ở Đông Nam Á, đã xóa bỏ hoàn 
toàn bộ máy ngụy quyền từ trung ương tới cơ sở mà Mỹ đã dày công gây dựng 
và nuôi dưỡng từ hơn hai chục năm nay. Chế độ thực dân mới đã hoàn toàn bị 
sụp đổ. Tổng tiến công và nỗi dậy mùa Xuân 1975 đã đập tan toàn bộ lực lượng 
quân sự địch. Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 
1975 đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài nhất, gian khổ nhất và vĩ đại 
nhất trong lịch sử dân tộc, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị kéo dài 117 năm 
của đế quốc xâm lược trên đất nước ta, làm cho Tổ quốc ta vĩnh viễn độc lập, 
thống nhất và đưa cả nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. Dân tộc ta bước vào kỷ 
nguyên phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử 4.000 năm của mình - kỷ nguyên 
Độc lập, Tự do và Chủ nghĩa xã hội. Đối với đế quốc Mỹ, đây là một thất bại 
nặng nề nhất, nghiêm trọng nhất trong toàn bộ lịch sử 200 năm của nước Mỹ. 
Thất bại đó đã đánh dấu một thời kỳ suy sụp mới, toàn diện của chủ nghĩa đế 
quốc Mỹ - "Thời kỳ sau Việt Nam" và khẳng định sự phá sản không tránh khỏi 
của chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta là một sự kiện 
có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính chất thời đại sâu sắc. Thắng lợi đó 
đã mở ra một thời kỳ mới vô cùng thuận lợi cho phong trào cách mạng thế giới, 

càng thúc đẩy mạnh mẽ thế tiến công chiến lược của ba dòng thác cách mạng. 
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Thắng lợi của Việt Nam một lần nữa làm sáng tỏ chân lý vĩ đại: "Trong 
thời đại ngày nay, khi các lực lượng cách mạng thế giới ở thế tiến công, một 
dân tộc nước không rộng, người không đông, song đoàn kết chặt chẽ và đấu 
tranh kiên quyết dưới sự lãnh đạo của một đảng Mác-Lê-nin có đường lối và 
phương pháp cách mạng đúng đắn, giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, được sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ 
nghĩa, các lực lượng cách mạng và nhân dân tiến bộ trên thế giới, thì hoàn toàn 
có thể đánh thắng mọi thế lực đế quốc xâm lược, dù đó là tên đế quốc đầu sỏ" 
(nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt Nam).  

         Nguồn: www.lichsuvietnam.vn 
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3. GƯƠNG SÁNG THANH NIÊN TIÊU BIỂU 

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỮU HẢI – THỦ LĨNH ĐOÀN NHIỀU SÁNG KIẾN 

Có dịp tiếp xúc với Trung úy Nguyễn Hữu Hải mới biết được rằng nhìn vẻ bề 
ngoài là một chiến sĩ Đội Cảnh sát Giao thông trật tự nghiêm nghị nhưng lại có một 
lối nói chuyện giản dị, gần gũi, bản thân Trung úy Nguyễn Hữu Hải không chỉ luôn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn tích cực, năng nổ với các hoạt động Đoàn với nhiều 
thành tích đáng nể.  
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Trung úy nguyễn Hữu Hải chia sẻ: “Tôi tốt nghiệp ĐH Cảnh sát Nhân dân 
tháng 12/2017 và về nhận nhiệm vụ tại Đội CSGT-TT, Công an TP.Bà Rịa. Ngay khi 
về đơn vị, tôi đã tích cực tham gia hoạt động đoàn tại cơ sở và tháng 4/2018 được tín 
nhiệm bầu làm Bí thư chi đoàn V, Đội CSGT-TT”. 

Bản thân là chiến sĩ trẻ trong lực lượng CAND, Trung úy Nguyễn Hữu Hải luôn 
xác định cho mình tư tưởng vững vàng, kiên định. Trên cương vị Bí thư chi đoàn, anh 
luôn suy nghĩ phải gắn hoạt động của Đoàn thanh niên với nhiệm vụ chuyên môn của 
đơn vị, qua đó phát huy được vai trò, sức trẻ của ĐVTN, đồng thời góp phần bảo đảm 
ATGT trên địa bàn, đồng thời xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CSGT đẹp trong lòng 
nhân dân.  

Nghĩ là làm, ngay trong năm đầu tiên trên cương vị bí thư chi đoàn, Trung úy 
Nguyễn Hữu Hải đã trình bày và được cấp trên đồng ý với sáng kiến tặng đồ dùng học 
tập cho các sĩ tử đi thi tốt nghiệp năm đó. Nguồn quỹ thực hiện sáng kiến trích từ quỹ 
của chi đoàn và vận động các mạnh thường quân đóng góp. Bên cạnh nhiệm vụ bảo 
đảm an ninh trật tự, giao thông trước cổng trường thi, các chiến sĩ Đội CSGT Công an 
TP.Bà Rịa còn treo biển tặng bút, thước, tẩy chì, ê ke, compa... cho thí sinh lỡ quên đồ 
dùng học tập khi đi thi. Tấm biển còn kèm theo lời chúc “Chúc các em thi thật tốt” rât 
dễ mến, thân thiện. “Một số thí sinh quên mang đồ dùng, đến hỏi và khi được tặng đã 
rất mừng xen lẫn ngạc nhiên. Một số em thi xong còn rối rít cảm ơn chúng tôi hỗ trợ 
các em làm bài tốt. Việc làm nhỏ, nhưng các chiến sĩ chúng tôi rất vui vì đã “tiếp sức” 
kịp thời cho các sĩ tử, đồng thời khiến người dân không chỉ thấy hình các chiến sĩ công 
an lúc nào cũng nghiêm nghị”, anh Hải tâm sự. 

Trong các năm tiếp theo, Trung úy Nguyễn Hữu Hải và các đoàn viên tiếp tục có 
những sáng kiến nhỏ nhưng thiết thực, ý nghĩa phục vụ công tác chuyên môn, chẳng 
hạn: Lắp đặt thêm hệ thống đèn led ưu tiên ở phía đuôi xe tuần tra CSGT; làm xe đẩy 
để đẩy xe bị TNGT; làm móc khóa phân biệt xe vi phạm ATGT; thực hiện “Cây sách 
pháp luật” cho CBCS tại đơn vị... 
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Riêng năm 2020, Trung úy Nguyễn Hữu Hải đã đóng góp tích cực vào mô hình 
“Dân vận khéo” điển hình của đơn vị, như: Tham gia tuyên truyền ATGT kết hợp an 
sinh xã hội; in ấn, cấp phát hơn 5.000 tờ rơi về ATGT cho các trường học, DN, cơ 
quan; vận động mạnh thường quân tặng học bổng cho HS nghèo hiếu học, gồm 15 
triệu tiền mặt, 8 xe đạp, hơn 3.000 mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn cho HS các trường phổ 
thông trên địa bàn; quyên góp từ CBCS trong đơn vị tổng số tiền 9 triệu đồng cho 2 
trường hợp bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng công tác phòng chống dịch 
bệnh COVID-19, anh Hải chỉ đạo chi đoàn mua khẩu trang trang bị cho CBCS trong 
đơn vị và người dân khi đến liên hệ làm việc, đồng thời trang bị 2 máy xịt cồn sát 
khuẩn tay. Bên cạnh đó, ĐVTN trong chi đoàn còn phối hợp Hội LHPN phường Kim 
Dinh tổ chức nấu, phát cơm từ thiện cho người yếu thế, người khó khăn trên địa bàn. 
Trong đợt lũ lụt lịch sử, anh Hải và các đoàn viên của chi đoàn V vận động quyên góp 
được hơn 4 triệu đồng, phối hợp nấu bánh chưng, làm chà bông, ủng hộ quần áo... cho 
người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.  

Bằng sự đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị cũng 
như phong trào Đoàn, Trung úy Nguyễn Hữu Hải luôn được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị 
và tổ chức Đoàn cấp trên đánh giá cao, được đồng chí, đồng đội tin tưởng, yêu mến. 
Ghi nhận sự phấn đấu của anh, Thiếu tá Dương Quang Hải, Đội trưởng Đội CSGT-
TT, Công an TP.Bà Rịa nhận xét: “Trung úy Nguyễn Hữu Hải là một trong những cán 
bộ trẻ được đào tạo chính quy về nhận công tác tại đơn vị. Trong công tác chuyên 
môn, đồng chí Hải luôn cố gắng, năng nổ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, 
trên cương vị bí thư chi đoàn, đồng chí Hải thể hiện sức trẻ năng động, sáng tạo, 
thường đề xuất cho chi bộ và cơ quan những sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, tạo sự 
lan tỏa về hình ảnh người chiến sĩ CSGT thân thiện, nhân văn trong mắt quần chúng 
nhân dân”. 
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Với những thành tích của mình, Trung úy Nguyễn Hữu Hải đạt nhiều thành tích 
và khen thưởng, như: Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh đạt giải khuyến khích 
cuộc thi “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” năm 2020; Bằng khen của Tỉnh Đoàn năm 
2020 là cán bộ Đoàn tiêu biểu đạt giải thưởng Võ Thị Sáu; Bằng khen của Tỉnh Đoàn 
là gương điển hình trong công tác Đoàn giai đoạn 2016-2020; Giải III văn nghệ tại Hội 
diễn nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XI năm 2020; Huy chương Bạc môn bắn 
súng quân dụng năm 2020. 

Tháng 3/2021, Trung úy Nguyễn Hữu Hải vinh dự được nhận Bằng khen và Giấy 
chứng nhận Bí thư Chi Đoàn tiêu biểu toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh trao tặng. Ngoài ra, Trung úy Nguyễn Hữu Hải còn là một trong 30 gương Bí 
thư Chi đoàn tiêu biểu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021 do Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn trao tặng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931 – 26/3/2021). 
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4. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 

01. Tập huấn trại sinh tham gia Hội trại Huấn luyện viên cấp I TW 

02. Tổ chức Chặng 2 Hành trình “Tôi yêu quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu” 

03. Tổ chức tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 
lần thứ IV nhiệm kỳ 2021 – 2026 

04. Tổ chức Hội thi “Em yêu truyền thống Đội ta” khối Tiểu học năm học 2020-2021 

05. Thực hiện 02 Công trình “Khu vui chơi cho em” 

06. Thực hiện Công trình “Thư viện Online” 

07. Triển khai phong trào đọc và làm theo Báo Đội 

08. Tổ chức Diễn đàn “Thanh niên khởi nghiệp” 

 



 


