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1. THEO DÒNG LỊCH SỬ 
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2. LỊCH SỬ NGÀY CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ  

ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954) 

Điện Biên Phủ là một thung lũng lòng chảo rộng lớn ở phía Tây vùng 

rừng núi phía Bắc. Đây là một căn cứ quân sự rất thuận lợi. Thực dân Pháp đã 

lấy căn cứ này chiến lược cơ động.  

Trong chiến dịch Thu Đông năm 1953 - 1954, lực lượng địch tại tập đoàn 

cứ điểm Điện Biên Phủ bao gồm 17 tiểu đoàn bộ binh và lính dù, 3 tiểu đoàn 

công binh, 1 đại đội xe tăng, 1 đại đội xe vận tải có khoảng 200 chiếc và một 

phi đội không quân thường trực 14 chiếc. Số quân lính địch là 16.200 tên, 

chúng bố trí 49 cứ điểm thành 8 cụm, mỗi cụm là một hệ thống hoả lực nhiều 

tầng. 8 cụm cứ điểm chia làm 3 phân khu, phân khu trung tâm gồm 2/3 lực 

lương ở ngay giữa Mường Thanh. 

 Sau 5 ngày chiến đấu ta đã tiêu diệt gọn 2 cứ điểm kiên cố vào bậc nhất 

là Him Lam va Độc Lập, sau đó làm tan rã thêm 1 tiểu đoàn địch và tiêu diệt 

tiểu đoàn Bản Kéo, ta diệt và bắt sống 2.000 tên địch, 26 máy bay bị phá huỷ, 

mở thông cửa vào trung tâm tập đoàn cứ điểm, uy hiếp sân bay Mường Thanh.  

17h30’ ngày 30/4/1954, ta mở đợt tấn công thứ 2. Cuộc chiến trên đồi A1 

diễn ra hết sức gay go, ác liệt. Hai bên giằng co từng tất đất. Đến ngày 4/4 mỗi 

bên chiếm giữ 1 nửa đồi A1.  

Đánh vào khu Đông ta diệt 2.500 tên địch, chiếm lĩnh phần lớn các cao 

điểm. Quân đội viễn chinh Pháp đã tập trung hầu hết máy bay chiến đấu, máy 

bay vận tải ở Đông Dương cho mặt trận. Đế quốc Mỹ chi viện cho thực dân 

Pháp gần 100 máy bay oanh tạc chiến đấu và gần 50 máy bay vận tải đồng thời 

tổ chức diễn tập “đổ bộ ào ạt vào Đông Dương”.  

Đêm 01/5/1954 ta mở đợt tấn công thứ 3, quân ta đánh chiếm các cứ điểm 

còn lại phía Đông và phía Tây, bẻ gãy cuộc phản kích của địch. Đêm 

03/5/1954, bộ đội ta chỉ cách sở chỉ huy của địch 300m.  
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17h30’ ngày 07/5/1954 , những trận pháo kích của bộ đội ta nhắm thẳng 

vào sở chỉ huy địch. Tướng Đờ-cat-tơ-ri và toàn bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm 

của địch bị 5 bắt sống. Gần 1 vạn quân địch nhảy ra khỏi hầm xin hàng. Đêm 

đó ta tấn công bắt sống toàn bộ quân địch ở phân khu Nam.  

Sau 56 ngày đêm chiến đấu cực kỳ anh dũng, chiến dịch lịch sử Điện Biên 

Phủ đã toàn thắng. Ta tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch, bắn rơi và phá huỷ 

62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, kho xăng, đạn dược, quân trang quân dụng. 

Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến chống 

Pháp xâm lược. “Đã được ghi vào lịch sử như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống 

Đa ở thế kỷ 20 và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá 

thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc” (Lê Duẩn).  

Nguồn: lichsuvietnam.vn 
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Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt 

Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn 

Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách.  

Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo 

dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn Thanh niên cộng 

sản Hồ Chí Minh.  

Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn 

luyện cho đội viên, giúp đỡ đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập hoạt 

động, vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Luật Bảo vệ chăm sóc và 

giáo dục trẻ em.  
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Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đoàn kết, hợp tác với các tổ 

chức, phong trào thiếu nhi ở khu vực và thế giới vì những quyền của trẻ em, vì 

hòa bình, hạnh phúc của các dân tộc.  

Khẩu hiệu của Đội  

"Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa  

Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!" 

Lời hứa của đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:  

1) Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy:  

Điều 1: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.  

Điều 2: Học tập tốt, lao động tốt.  

Điều 3: Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.  

Điều 4: Giữ gìn vệ sinh thật tốt.  

Điều 5: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.  

2) Tuân theo Điều lệ Đội  

3) Giữ gìn danh dự Đội 

Nhiệm vụ của đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:  

1) Thực hiện Điều lệ, Nghi thức Đội và chương trình đội viên, thực hiện 5 

điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, công dân tốt, đoàn 

viên Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

2) Làm gương tốt cho nhi đồng noi theo, giúp đỡ nhi đồng và thiếu niên 

trở thành đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.  

Bác Hồ, vị lãnh tụ của Đảng và Trung ương Đảng luôn luôn quan tâm đến 

việc tập hợp tuổi trẻ vào tổ chức để làm cách mạng cứu nước. Từ 20 đến 

26/3/1931 tại hội nghị Trung ương Đảng lần thứ hai, Đảng có những quyết định 

về công tác thanh niên, và Đoàn được giao phụ trách Thiếu nhi. 
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chức, phong trào thiếu nhi ở khu vực và thế giới vì những quyền của trẻ em, vì 

hòa bình, hạnh phúc của các dân tộc.  
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Ngay từ sau ngày Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, vào những năm 

1930 ở các địa phương đã có các đội thiếu niên ra đời để hoạt động theo các tổ 

chức cách mạng của Đảng, chống thực dân Pháp mang tên Đội thiếu niên nhi 

đồng Tử Quân. Đội thiếu nhi Canh Đế, Đội Thiếu nhi Xích Vệ ở Từ Trưng, 

Thượng Trưng (Vĩnh Tường) hoặc các nơi khác có Hồng Nhi Đội... Các đội 

thiếu nhi đã tập hợp được những em gan dạ, tháo vát để làm nhiệm vụ giao 

thông, liên lạc, canh gác bảo vệ các cuộc họp của Đảng. 

Năm 1941, Bác Hồ từ nước ngoài trở về sau hơn 30 năm xa Tổ quốc. Hội 

nghị lần thứ 8 của Trung ương đảng vào tháng 5/1941 đã mở ra giai đoạn mới 

của Cách mạng Việt Nam. Mặt trận Việt Minh ra đời để đoàn kết nhân dân 

đánh Tây đuổi Nhật, giành độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. 

Đội nhi đồng cứu quốc đầu tiên ra đời vào 15/5/1941 tại thôn Nà Mạ, xã 

Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã được Mặt trận Việt Minh coi là 

một thành viên và Đội hoạt động theo Điều lệ của Mặt trận Việt Minh với nội 

dung: "... Dự bị giúp đánh Tây, đánh Nhật làm cho Việt Nam hoàn toàn độc 

lập". 

Ngày 15/5/1941 mãi mãi sáng chói trong trang lịch sử Đội Thiếu niên tiền 

phong Hồ Chí Minh. Ngày ấy ở gần hang Pắc pó xuôi dòng suối Lênin, dưới 

chân núi Thoong Mạ, ở thôn Nà Mạ có năm thiếu niên là Nông Văn Dền, Nông 

Văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Nạ, Lý Thị Xậu. Được anh Đức Thanh và các 

anh cán bộ cách mạng giác ngộ, thử thách, tập hợp để lập thành Đội Nhi đồng 

cứu quốc theo quyết định của Đảng. Đội có mục đích là "Đánh Tây, đuổi Nhật, 

giành độc lập cho nước nhà" với nhiệm vụ: làm giao thông liên lạc, đưa đón, 

bảo vệ cán bộ, canh gác các cuộc họp của Đảng...". Để đảm bảo bí mật, tổ chức 

cũng đã đặt bí danh cho các đội viên. Dền mang bí danh Kim Đồng, Thàn là 

Cao Sơn, Tịnh là Thanh Minh, Xậu là Thanh Thủy, Nì là Thủy Tiên và cuộc 

họp đã bầu Kim Đồng làm đội trưởng. Cuối buổi lễ, cả 5 đội viên được kết nạp 

đã làm lễ tuyên thệ trung thành với Đảng, tuyệt đối giữ bí mật, dù có phải hy 

sinh đến tính mạng cũng không phản bội lại nhân dân và cách mạng. Thế là Đội 

Nhi đồng cứu quốc chính thức được thành lập (sau này gọi là Đội Thiếu niên 

cứu quốc). 
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Từ sau tháng 5/1941 các Đội thiếu nhi cứu quốc ở mọi nơi được thành lập 

để tham gia cách mạng, góp phần vào thắng lợi của cách mạng Tháng Tám 

1945. 

Lúc này các tổ chức thiếu nhi cả nước được gọi chung là Hội Thiếu nhi 

cứu quốc, mỗi đơn vị gọi là một Đội. Ở khắp nơi các đội thiếu nhi đều tích cực 

tham gia các hoạt động cách mạng cùng với cha anh và tham gia các hoạt động 

xã hội như: dạy bình dân học vụ, cổ động, tham gia sản xuất, tiết kiệm hoặc bảo 

vệ mọi trật tự trị an, giúp đỡ bộ đội, tự vệ. Ngày 02/9/1945, Bác Hồ đọc Tuyên 

ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lich sử, khai sinh ra nước Việt nam dân 

chủ cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam. 

Tháng 9/1945, Bác Hồ viết thư cho thiếu nhi cả nước nhân ngày khai 

trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong thư, Bác căn dặn 

"...Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có 

được vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là 

nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu". 

Nhưng hòa bình chưa được bao lâu, giặc Pháp lại xâm lược nước ta một 

lần nữa. Bác Hồ đã kêu gọi toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp.  

Các Đội thiếu nhi cứu quốc đã làm theo lời Bác tham gia kháng chiến. 

Nhiều đội thiếu niên đã lập công xuất sắc làm sáng ngời trang sử vàng của Đội 

thiếu nhi Hoàng Văn Thụ. Đội thiếu nhi Bát Sắt (Hà Nội), Đội tình báo thiếu 

niên Thành Huế, Đội thiếu niên du kích Đình Bảng (Hà Sắc, Đội thiếu niên du 

kích Kiến An, Đội thiếu nhi Đồng  

Tháp Mười, Đội Thiếu nhi Phản Đế và các đội thiếu nhi ở Sài Gòn... và 

nhiều anh hùng liệt sĩ thiếu niên như Lê Văn Tám (Sài Gòn), Dương Văn Nội 

(Hà Nội), Vừ A Dính (Lai Châu), Phạm Ngọc Đa (Kiến An), Nguyễn Văn Thu 

(Quảng Ninh) xuất hiện trở thành gương sáng cho các thế hệ mai sau. 

 

Vào tháng 2/1948 Bác Hồ đã gửi thư căn dặn thiếu nhi cả nước ta làm 

công tác Trần Quốc Toản. Từ đó, một phong trào lớn của Đội ra đời để giúp đỡ 

gia đình thương binh liệt sĩ, neo đơn. Đến nay công tác Trần Quốc Toản đã trở 

thành phng trào truyền thống của Đội ngày càng phát triển và có ý nghĩa xã hội 

rộng lớn. 
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để tham gia cách mạng, góp phần vào thắng lợi của cách mạng Tháng Tám 

1945. 

Lúc này các tổ chức thiếu nhi cả nước được gọi chung là Hội Thiếu nhi 

cứu quốc, mỗi đơn vị gọi là một Đội. Ở khắp nơi các đội thiếu nhi đều tích cực 

tham gia các hoạt động cách mạng cùng với cha anh và tham gia các hoạt động 

xã hội như: dạy bình dân học vụ, cổ động, tham gia sản xuất, tiết kiệm hoặc bảo 

vệ mọi trật tự trị an, giúp đỡ bộ đội, tự vệ. Ngày 02/9/1945, Bác Hồ đọc Tuyên 

ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lich sử, khai sinh ra nước Việt nam dân 

chủ cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam. 

Tháng 9/1945, Bác Hồ viết thư cho thiếu nhi cả nước nhân ngày khai 

trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong thư, Bác căn dặn 

"...Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có 

được vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là 

nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu". 

Nhưng hòa bình chưa được bao lâu, giặc Pháp lại xâm lược nước ta một 

lần nữa. Bác Hồ đã kêu gọi toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp.  

Các Đội thiếu nhi cứu quốc đã làm theo lời Bác tham gia kháng chiến. 

Nhiều đội thiếu niên đã lập công xuất sắc làm sáng ngời trang sử vàng của Đội 

thiếu nhi Hoàng Văn Thụ. Đội thiếu nhi Bát Sắt (Hà Nội), Đội tình báo thiếu 

niên Thành Huế, Đội thiếu niên du kích Đình Bảng (Hà Sắc0, Đội thiếu niên du 

kích Kiến an, Đội thiếu nhi Đồng  

Tháp Mười, Đội Thiếu nhi Phản Đế và các đội thiếu nhi ở Sàigòn... và 

Trong những năm kháng chiến cho đến ngày hòa bình lập lại, tổ chức Đội 

ở các địa phương ngày càng phát triển, phong trào của Đội mở rộng dành được 

những kết quả mới. Ở các tỉnh thuộc chiến khu Việt Bắc, quân khu Ba đã mở 

các Đại hội "thiếu nhi gương mẫu".  

Tháng 3/1951, Đội thiếu nhi cứu quốc được đổi tên thành Đội thiếu nhi 

tháng Tám. 

Năm 1954, hòa bình lập lại, nhưng nước ta tạm thời bị chia cắt làm 2 

miền. Đế quốc Mỹ âm mưu chia cắt nước ta và phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ. 

Từ đó, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng vừa đấu tranh thống nhất Tổ 

quốc, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 

Miền Bắc hòa bình, trẻ em được cắp sách đến trường. Tổ chức Đội phát 

triển mạnh đến các thôn xóm, bản làng và các trường học. Các phong trào của 

Đội cũng phát triển mạnh mẽ với các phong trào "Vì miền Nam ruột thịt", "Đi 

thăm miền Nam". 

Sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 2, ngày 4/11/1956 Đội được đổi tên 

là Đội Thiếu niên tiền phong. Đến năm 1961, các em ở lứa tuổi nhi đồng được 

tổ chức vào Đội nhi đồng tháng Tám. 

Năm 1958 HTX Măng Non Thạch Khối (Hải Hưng) được thành lập, mở 

đầu cho phong trào xây dựng hợp tác xã Măng non ở miền Bắc. Hợp tác xã 

Măng non Phú Mẫn (Hà Bắc) đã trở thành điển hình của phong trào, được Bác 

Hồ gửi thư khen vào năm 1969. 

Ngày 02/12/1958, Bác Tôn Đức Thắng - Chủ tịch Ủy ban thường vụ 

Quốc hội khóa 2- đã viết thư hoan nghênh sáng kiến của thiếu nhi Hải Phòng và 

Sơn Tây, đề nghị Quốc hội và chính phủ cho phép thiếu nhi mở phong trào làm 

kế hoạch nhỏ, xây dựng Nhà máy nhựa Thiếu niên tiền phong ở Hải Phòng. 

Ngày 30/5/1959, Nhà máy nhựa mang tên đội khánh thành, Ban giám đốc đã 

trao cho đoàn đại biểu thiếu nhi miền Bắc 18.000 đồ chơi - sản phẩm của nhà 

máy để trao tặng cho các bạn thiếu nhi miền Nam. 

Ngày 15/5/1961, nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội, Bác Hồ đã 

căn dặn các cháu thiếu niên nhi đồng 5 điều, từ đó đến nay 5 điều Bác Hồ dạy 

đã trở thành mục tiêu phấn đấu của toàn thể thiếu niên, nhi đồng Việt Nam. 
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- Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào 

- Học tập tốt, lao động tốt 

- Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt 

- Giữ gìn vệ sinh thật tốt 

- Khiêm tốn, thật thà dũng cảm 

Năm 1961, phong trào "Nghìn việc tốt" của Đội xuất hiện ở Tam Sơn, Hà 

Bắc và phát triển khắp các địa phương trở thành một phong tràolớn của Đội cho 

đến nay, với nội dung: "Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành cháu 

ngoan Bác Hồ". 

Ngày 20/12/1961 Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời, tổ chức 

Đội Thiếu niên tiền phong ở miền Nam được thành lập và phong trào "Việc nhỏ 

chí lớn chống Mỹ cứu nước" của thiếu nhi miền Nam phát triển theo cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Góp phần vào cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước, thiếu nhi cả hai miền đã lập nên những chiến công xuất 

sắc. 

Ngày 15/5/1966, nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đội, Bác Tôn Đức 

Thắng thay mặt Đảng và Nhà nước đã trao cho đội lá cờ thêu nhiệm vụ của Đội 

trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. 

"Vâng lời Bác dạy, 

Làm nghìn việc tốt 

Chống Mỹ cứu nước 

Thiếu niên sẵn sàng". 

Ngày 30/4/1970, sau ngày Bác Hồ đi xa, thể theo nguyện vọng của thanh 

niên, đoàn viên, đội viên, thiếu nhi cả nước, Ban chấp hành Trung ương Đảng 

đã ra nghị quyết trao cho Đoàn và Đội được mang tên Bác Hồ kính yêu và từ đó 

đến nay Đội được mang tên: Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Đội 

nhi đồng Hồ Chí Minh. 
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Ngày 30/4/1975 chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, ngày giải phóng 

miền Nam thống nhất Tổ quốc. Tháng 6/1976, Hội nghị Ban chấp hành Trung 

ương Đoàn lần thứ 23 họp tại thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất tổ chức 

Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong cả nước và đề nghị Ban chấp 

hành Trung ương đảng trao cho Đội khẩu hiệu: "Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, 

vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!". 
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a. Thân thế và thuở thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi ra 

đi tìm đường cứu nước 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học 

lấy tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) 

sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, 

xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh 

Nghệ An. Thân phụ là Nguyễn Sinh Sắc, thân mẫu là Hoàng Thị Loan. 

Từ lúc sinh ra đến 5 tuổi, Nguyễn Sinh Cung sống trong sự chăm sóc đầy 

tình thương yêu của gia đình, đặc biệt là ông bà ngoại. Năm 1895, Nguyễn Sinh 

Cung theo gia đình vào sống ở Huế. Đầu năm 1901, sau khi thân mẫu qua đời, 

Người theo cha trở về Nghệ An, rồi lấy tên là Nguyễn Tất Thành, tích cực học 

chữ Hán và còn theo cha đi một số nơi, học thêm nhiều điều. Năm 1906, 

Nguyễn Tất Thành theo cha vào Huế, thời gian đầu học trường Pháp - Việt, sau 

học trường Quốc học Huế. Tháng 6/1909, Nguyễn Tất Thành theo cha vào Bình 

Định, tháng 8/1910 vào Phan Thiết, Bình Thuận làm giáo viên trường Dục 

Thanh. Tháng 02/1911, Nguyễn Tất Thành vào Sài Gòn. 

b. Quá trình hoạt động cách mạng 

Giai đoạn 1911 - 1920 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước, ở một làng quê 

giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; chứng kiến cảnh nước mất 

nhà tan, Người đã sớm hun đúc ý chí và khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự 

do cho dân, cho nước. Ngày 5/6/1911 với tên gọi mới là Văn Ba, Người đã lên 

tàu Amiran Latusơ Tơrêvin, rời bến cảng Nhà Rồng đi Mác xây (Pháp). 
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a. Thân thế và thuở thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi ra 

đi tìm đường cứu nước 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học 

lấy tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) 

sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, 

xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh 

Nghệ An. Thân phụ là Nguyễn Sinh Sắc, thân mẫu là Hoàng Thị Loan. 

Từ lúc sinh ra đến 5 tuổi, Nguyễn Sinh Cung sống trong sự chăm sóc đầy 

tình thương yêu của gia đình, đặc biệt là ông bà ngoại. Năm 1895, Nguyễn Sinh 

Cung theo gia đình vào sống ở Huế. Đầu năm 1901, sau khi thân mẫu qua đời, 

Người theo cha trở về Nghệ An, rồi lấy tên là Nguyễn Tất Thành, tích cực học 

chữ Hán và còn theo cha đi một số nơi, học thêm nhiều điều. Năm 1906, 

Nguyễn Tất Thành theo cha vào Huế, thời gian đầu học trường Pháp - Việt, sau 

học trường Quốc học Huế. Tháng 6/1909, Nguyễn Tất Thành theo cha vào Bình 

Định, tháng 8/1910 vào Phan Thiết, Bình Thuận làm giáo viên trường Dục 

Thanh. Tháng 02/1911, Nguyễn Tất Thành vào Sài Gòn. 

b. Quá trình hoạt động cách mạng 

Giai đoạn 1911 - 1920 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước, ở một làng quê 

giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; chứng kiến cảnh nước mất 

nhà tan, Người đã sớm hun đúc ý chí và khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự 

do cho dân, cho nước. Ngày 5/6/1911 với tên gọi mới là Văn Ba, Người đã lên 

tàu Amiran Latusơ Tơrêvin, rời bến cảng Nhà Rồng đi Mác xây (Pháp). 

Đầu năm 1919, Nguyễn Tất Thành tham gia Đảng Xã hội Pháp, tháng 

6/1919 thay mặt Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp gửi bản yêu 

sách gồm 08 điểm (ký tên Nguyễn Ái Quốc) tới Hội nghị các nước đế quốc họp 

ở Véc-xây (Pháp), đòi chính phủ các nước họp Hội nghị phải thừa nhận các 

quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. 
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Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc được Luận cương của Lênin về vấn 

đề dân tộc và thuộc địa. 

Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội Đảng Xã hội Pháp. Tại 

đây Người đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế III và tham gia thành lập Đảng Cộng 

sản Pháp, trở thành người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam. 

Giai đoạn 1921 - 1930 

Từ năm 1921 đến tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc tham gia nhiều hoạt 

động: thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa, dự Đại hội lần thứ I và lần 

thứ II của Đảng Cộng sản Pháp, sinh hoạt trong Câu lạc bộ Phôbua, làm Chủ 

nhiệm kiêm chủ bút Báo Người cùng khổ... 

Ngày 13/6/1923, Người rời nước Pháp đi Đức và đến thành phố 

Xanhpêtécbua (Liên Xô) ngày 30/6/1923. 

Từ tháng 7/1923 đến tháng 10/1924, Nguyễn Ái Quốc tích cực hoạt động 

trong phong trào cộng sản quốc tế, bổ sung và phát triển lý luận về cách mạng 

thuộc địa. Người hoạt động trong Quốc tế Nông dân; tham dự Đại hội II Quốc 

tế Công hội đỏ, Đại hội Quốc tế Cộng sản Thanh niên; tiếp tục viết nhiều sách 

báo tuyên truyền cách mạng, hoàn thành tác phẩm Bản án chế độ thực dân 

Pháp; học tập tại trường Đại học phương Đông; tham gia Đại hội lần thứ V 

Quốc tế Cộng sản và được chỉ định là cán bộ Ban phương Đông Quốc tế Cộng 

sản. 

Tháng 11/1924, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô về Quảng Châu (Trung 

Quốc). Tháng 6/1925, Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, 

trực tiếp mở các lớp huấn luyện cán bộ, ra Báo Thanh niên (1925), tờ báo cách 

mạng đầu tiên của Việt Nam nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin về Việt 

Nam, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bài giảng của 

Nguyễn Ái Quốc được tập hợp và in thành tác phẩm Đường Cách mệnh, được 

xuất bản vào năm 1927. 

tuoitrebariavungtau.vn 10 



  

Hè năm 1927, Nguyễn Ái Quốc rời Trung Quốc đi Liên Xô, sau đó đi 

Đức (tháng 11/1927) rồi bí mật sang Pháp, đến nước Bỉ dự cuộc họp của Đại 

hội đồng liên đoàn chống đế quốc (tháng 12/1927), rồi quay lại Đức, đi Thụy 

Sỹ, sang Italia. Tháng 7/1928, Nguyễn Ái Quốc tới Xiêm (Thái Lan), rồi trở lại 

Trung Quốc vào cuối năm 1929. 

Từ ngày 06/1 đến ngày 07/2/1930 tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung 

Quốc), Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Giai đoạn 1930 - 1945 

Từ năm 1930 đến năm 1941, tuy hoạt động ở nước ngoài nhưng Nguyễn 

Ái Quốc vẫn chỉ đạo sát sao phong trào cách mạng trong nước. Tháng 6/1931, 

Người bị nhà cầm quyền Anh bắt giam ở Hồng Kông. Cuối năm 1932, Người 

được trả tự do, sau đó đến Liên Xô học tại trường Quốc tế Lênin. 

Tháng 10/1938, Người rời Liên Xô đến Diên An (Trung Quốc) làm việc 

tại Bộ chỉ huy Bát lộ quân, sau đó bắt liên lạc với tổ chức Đảng, chuẩn bị về 

nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam. 

Ngày 28/1/1941, sau hơn 30 năm xa Tổ quốc, Nguyễn Ái Quốc trở về 

nước (tại cột mốc 108 thuộc xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng). 

Từ ngày 10 đến ngày 19/5/1941, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị lần thứ 

VIII của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tại Khuổi Nặm (Pắc Bó, Cao 

Bằng). Hội nghị đã xác định đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, chỉ đạo 

thành lập Mặt trận Việt Minh, sáng lập Báo Việt Nam Độc lập, tổ chức lực 

lượng vũ trang giải phóng, xây dựng căn cứ địa cách mạng. 

Tháng 8/1942, lấy tên là Hồ Chí Minh, Người đại diện cho Mặt trận Việt 

Minh và Phân hội Việt Nam thuộc Hiệp hội Quốc tế chống xâm lược sang 

Trung Quốc bắt liên lạc với Đồng minh, cùng phối hợp hành động chống phát 

xít trên chiến trường Thái Bình Dương. Người bị chính quyền địa phương của 

Tưởng Giới Thạch bắt giam trong các nhà lao của tỉnh Quảng Tây (Trung 

Quốc). Trong thời gian bị giam giữ, Người viết cuốn Nhật ký trong tù. Tháng 

9/1943, Người được thả tự do. 
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Tháng 9/1944, Hồ Chí Minh trở về căn cứ Cao Bằng. Tháng 12/1944, Hồ 

Chí Minh chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền 

thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Tháng 5/1945, Hồ Chí Minh từ Cao Bằng về Tân Trào (Tuyên Quang). 

Tại đây theo đề nghị của Người, Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc 

dân đã họp quyết định Tổng khởi nghĩa. Đại hội Quốc dân đã bầu ra Uỷ ban 

giải phóng dân tộc Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do Hồ Chí Minh làm 

Chủ tịch. 

Tháng 8/1945, Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân 

khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. 

Ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Người đọc Tuyên 

ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam). 

Giai đoạn 1945 - 1954 

Những năm 1945 - 1946, Người cùng Trung ương Đảng lãnh đạo nhân 

dân xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, đối phó với thù trong, 

giặc ngoài, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”; 

tổ chức Tổng tuyển cử trong cả nước, bầu Quốc hội và thông qua Hiến pháp 

dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Quốc hội khóa I (1946) đã bầu Người làm Chủ 

tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Ngày 02/03/1946, Chính phủ Liên hiệp kháng chiến được thành lập do Hồ 

Chí Minh làm Chủ tịch. 

Ngày 03/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh được Quốc hội giao nhiệm vụ 

thành lập Chính phủ mới do Người làm Chủ tịch nước kiêm Thủ tướng Chính 

phủ (từ tháng 11/1946 - đến tháng 9/1955) và kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 

Đại hội lần thứ II của Đảng (1951), Người được bầu làm Chủ tịch Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng 

và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi vẻ vang trong 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mà đỉnh cao là Chiến thắng 

Điện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, đưa miền Bắc 

đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
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Giai đoạn 1954 - 1969 

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết . Quân 

Pháp rút về nước, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. Theo Hiệp định 

Giơ-ne-vơ , sau 2 năm sẽ tổ chức Tổng tuyển cử thống nhất nước Việt Nam. 

Nhưng đế quốc Mỹ với ý đồ xâm lược Việt Nam từ lâu, đã lợi dụng cơ hội, gạt 

Pháp ra, nhảy vào tổ chức, chỉ huy ngụy quyền, ngụy quân tay sai, viện trợ kinh 

tế quân sự, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, chia cắt lâu dài nước ta. 

Cả dân tộc ta lại bước vào cuộc chiến đấu chống xâm lược mới. Trước bối cảnh 

đó, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực 

hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 

Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước. 

Tháng 10 /1956, tại Hội nghị Trung ương Đảng mở rộng lần thứ X (khóa 

II), Chủ tịch Hồ Chí Minh được cử giữ chức Chủ tịch Đảng. 

Tại Đại hội lần thứ III của Đảng (1960), Người được bầu lại làm Chủ tịch 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội khóa II, khóa 

III bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra 

đường lối đúng đắn, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và công 

cuộc cải tạo, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thắng lợi; đặt nền móng và 

không ngừng vun đắp tình hữu nghị giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên 

thế giới, giữa Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) với 

các Đảng Cộng sản và phong trào công nhân quốc tế. 

Ngày 02/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời là tổn thất vô cùng lớn 

lao. Đồng bào và chiến sĩ cả nước ta thương nhớ Người khôn xiết. Sự ra đi của 

Người để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam 

và tình đoàn kết thân ái với nhân dân tiến bộ trên thế giới. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách 

mạng của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên thế 

giới. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng 

cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Cuộc đời và sự nghiệp 

cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng ngời cho 

lớp lớp thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo. 

Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông 

đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta. 

Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung Ương 
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Đến trường Trung học cơ sở Thắng Nhì, phường 6, thành phố Vũng Tàu 

khi nhắc đến bạn Lê Mỹ Quyên lớp 6/5 thì các thầy cô và bạn bè đều dành cho 

bạn Quyên một lời khen ngợi. Cô học trò nhỏ đầy nghị lực biết vươn lên trong 

hoàn cảnh khó khăn, Quyên là con ngoan trò giỏi và là đội viên tiêu biểu của 

trường. 
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Quyên là một cô con gái lớn lên trong một gia đình nghèo có tới 7 chị em. 

Mẹ Quyên là người ốm yếu bệnh tật, người trụ cột trong gia đình là cha cũng 

chỉ kiếm được vài chục nghìn một ngày để nuôi sống cả gia đình. 

Là một trong những người chị trong gia đình nên Quyên cũng phải lo toan 

mọi việc trong gia đình. Tan trường về nhà, Quyên dọn dẹp, phụ giúp gia đình, 

đỡ đần cho cha mẹ. 

Cuộc sống của gia đình Quyên vốn dĩ đã khó khăn, nay càng khó khăn 

hơn. Mẹ Quyên sức khỏe yếu, thường hay bệnh tật do trái gió, trở trời; gánh 

nặng gia đình đổ hết lên đôi vai của ba em. Khó khăn là thế nhưng Quyên 

không hề quỵ ngã trước sự nghiệt ngã của số phận nhưng Quyên học rất giỏi. 

Đạt thành tích học sinh giỏi 5 năm liền. Được Tuyên dương "Gương Người tốt 

việc tốt", Gương "Đội viên tiêu biểu", đạt Danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ"; 

tham gia tích cực các hoạt động của Liên Đội và Hội Đồng đội tổ chức trong 

nhiều năm, là Uỷ viên trong Ban Chỉ huy Liên Đội. 

Với khả năng học giỏi toàn diện và nổ lực "vượt lên trên hoàn cảnh" cùng 

với sự dạy bảo của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, 

đoàn thể… Chúng ta có thể  tin rằng Quyên sẽ thực hiện được ước mơ của 

mình. Tinh thần hiếu học và nghị lực vươn lên không ngừng của Quyên thật 

đáng khâm phục. Đó là tấm gương sáng để cho các bạn học sinh noi theo. 
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01. Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 

và tuyên dương Phụ trách Đội, cán bộ Chỉ huy Đội, đội viên tiêu biểu 

02. Lễ tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2021 

03. Đăng cai tổ chức Hội trại Nguyễn Chí Thanh cấp I TW 

04. Tổ chức kiểm tra công tác Đoàn khối trường THPT và công 

tác Đội khối TH, THCS 

05. Tổ chức Trại hè Tiếng Anh 

06. Tổ chức Ngày hội Đồng hành cùng Thanh niên Công nhân 

trong dịp Tháng Công nhân 

07. Triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các bài lý luận chính 

trị dành cho đoàn viên năm 2021 

08. Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh và Tuyên dương gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời 

Bác năm 2021 

09. Tổ chức tuyên kết quả cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân các cấp lần thứ IV nhiệm kỳ 2021-2026 

10. Phát động thực hiện Ngày Chủ nhật xanh 
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5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 


