
  

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 



 

  

tuoitrebariavungtau.vn 1 

1. THEO DÒNG LỊCH SỬ 



  

tuoitrebariavungtau.vn 2 

2. BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC  

VÀ BƯỚC NGOẶT CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
Cách đây 110 năm, ngày 05/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn 

Tất Thành với ý chí mãnh liệt, lòng yêu thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra 

đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. 

Sự thất bại của các phong trào yêu nước Việt Nam nổ ra từ cuối thế kỷ 

XIX, đầu thế kỷ XX đã làm cho cách mạng Việt Nam khủng hoảng về con 

đường giải phóng dân tộc. Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã 

sớm nhận thấy con đường do những người đi trước mở ra sẽ không giải phóng 

được dân tộc. Việc không lặp lại thất bại của những người đi trước là một điều 

khó khăn nhưng tìm ra một con đường mới phù hợp với quy luật phát triển của 

lịch sử để dân tộc giành được độc lập, tự do là một điều còn khó khăn hơn 

nhiều lần. 
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Ngày 5-6-1911, trên con tàu Amiral Latouche Tréville, từ cảng Sài Gòn, 

Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con 

đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Vào thời điểm đó, không ai biết 

rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định ra đi của một 

con người mà lịch sử đã chứng tỏ là sáng suốt, phi thường ấy. 

Với một sự nhạy cảm đặc biệt, Nguyễn Tất Thành không đi sang nước 

Nhật, không tìm về châu Á mà Người sang nước Pháp, đến tận nơi nước đang 

cai trị mình, đến tận châu Âu, nơi đang có sự phát triển vượt bậc về kinh tế, về 

văn hóa, về chính trị để tìm hiểu xem người ta làm như thế nào rồi trở về cứu 

giúp đồng bào. Bác ra đi, hành trang chỉ là lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, 

quyết tâm tìm con đường cứu nước, cứu dân. 

Sau thời gian ở Pháp, Nguyễn Tất Thành tiếp tục cuộc hành trình đi qua 

nhiều châu lục khác. Suốt chặng đường bôn ba, cuộc sống đầy gian khổ nhưng 

không làm Người chùn bước, trái lại, càng tôi luyện, hun đúc lòng yêu nước 

nồng nàn với mục tiêu giải phóng dân tộc kiên định. Người tranh thủ mọi thời 

cơ để học hỏi, nghiên cứu các học thuyết cách mạng, hòa mình vào thực tiễn 

đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản và 

thuộc địa. 



  

Chính chủ nghĩa yêu nước cùng với những năm tháng tìm tòi không mệt 

mỏi về lý luận và hoạt động trong phong trào công nhân quốc tế, người thanh 

niên Việt Nam Nguyễn Tất Thành bất chấp mọi hiểm nguy, đến với chủ nghĩa 

Mác - Lê-nin, trở thành nhà hoạt động quốc tế xuất sắc Nguyễn Ái Quốc. 

Sớm nhận thức được xu thế phát triển tất yếu của lịch sử và tính chất của 

thời đại mới mà Cách mạng tháng Mười mở ra, Người đã khám phá ra chân lý 

“Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân 

tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. 

Năm 1917, Nguyễn Ái Quốc trở về Pháp, sống ở Paris, tham gia những 

hoạt động của Đảng xã hội Pháp, tham gia trong hoạt động của những người 

yêu nước Việt Nam tại Pháp và đặc biệt, khi tiếp cận được với Luận cương của 

Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa thì đích Người cần tìm đã đạt được. Luận 

cương của Lê-nin đã chỉ ra những điều mà Người đang tìm, tức là chỉ có chủ 

nghĩa xã hội, chỉ có cách mạng vô sản mới là con đường giải phóng chúng ta. 

Sau 30 năm bôn ba, ngày 28-1-1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước để trực 

tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng. Người chỉ ra rằng, trong điều kiện cụ 

thể của Việt Nam, con đường duy nhất phải theo là con đường cách mạng dân 

tộc dân chủ do Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo đánh đổ đế 

quốc, thực dân, giành độc lập dân tộc, sau đó tiến lên thực hiện cách mạng xã 

hội chủ nghĩa. 

Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội là sự vận dụng sáng tạo học 

thuyết Mác - Lê-nin, thể hiện tính quy luật của sự phát triển lịch sử của xã hội 

Việt Nam, trở thành quan điểm xuyên suốt trong toàn bộ tư tưởng và sự nghiệp 

cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Đó chính là "Đường cách 

mệnh" cho dân tộc ta mà Người đã chọn. Thực tế lịch sử đã chứng minh sự lựa 

chọn đó là sự lựa chọn lịch sử, sự lựa chọn duy nhất đúng, không thể có sự lựa 

chọn thứ hai. 
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Dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, lớp lớp thế hệ người Việt Nam 

đã vững bước trên con đường mà Người đã chọn. Đó là con đường của độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường mang tầm nhìn vượt thời gian đưa đất 

nước và dân tộc ta vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này 

đến thắng lợi khác, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện công 

cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thoát khỏi nước kém 

phát triển, từng bước tiến lên “sánh vai với các cường quốc năm châu”, thực 

hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
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3. LỜI DẶN DÒ TRONG DI CHÚC CỦA BÁC HỒ  

ĐỐI VỚI THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG 



  

Trong muôn vàn tình thân yêu của Bác Hồ dành cho nhân dân, có một 

tình yêu lớn dành cho thiếu niên, nhi đồng. Những tình cảm gần gũi thân 

thương, nồng ấm và những lời dạy mà sinh thời Người dành cho thiếu niên, nhi 

đồng đã trở thành tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân và của thế hệ 

trẻ nước ta. 

Trước lúc ra đi vào cõi vĩnh hằng, trong bản Di chúc của mình, Bác đã hai 

lần nhắc đến nhi đồng, đoạn mở đầu, Bác viết: “Tôi có ý định đến ngày đó, tôi 

sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh 

hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của 

chúng ta!...”. Đoạn kết thúc, Bác lại viết: “Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình 

thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thiếu niên 

và nhi đồng…” 

Trong cuộc đời cách mạng của Bác, thiếu niên, nhi đồng là đối tượng 

được Bác Hồ quan tâm đặc biệt: “Trẻ em như búp trên cành/Biết ăn, ngủ, biết 

học hành là ngoan/Chẳng may vận nước gian nan/Trẻ em cũng phải lầm than 

cực lòng…” . Trẻ em như búp trên cành là quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, cũng là quan niệm của dân tộc ta về thiếu nhi, về việc chăm sóc thiếu 

nhi. Búp trên cành mơn mởn, tươi non, đẹp đẽ, lá cành xum xuê trong tương lai 

nhưng dễ bĩ gãy, dễ bị tổn thương nên phải nâng niu. Bác luôn dành tình 

thương yêu đặc biệt, động viên thế hệ măng non của đất nước, nhân Ngày Quốc 

tế Thiếu nhi, bác viết thư gửi các cháu: “Các cháu yêu quý! Ngày 1-6 là ngày 

của các cháu bé khắp cả các nước trên thế giới. Đáng lẽ tất cả các cháu đều 

được no ấm, được vui chơi, được học hành như trẻ con ở Liên Xô... Nhưng 

nước Việt Nam ta, vì giặc Pháp gây ra chiến tranh, chúng nó đốt nhà, giết 

người, cướp của. Cho nên, người lớn phải kháng chiến, trẻ con cũng phải kháng 

chiến. Bác thương các cháu lắm. Bác hứa với các cháu rằng: đến ngày đánh 

đuổi hết giặc Pháp, kháng chiến thành công, thì Bác cùng Chính phủ và các 

đoàn thể cùng cố gắng làm cho các cháu cùng được no ấm, đều được vui chơi, 

đều được học hành, đều được sung sướng.“Bao giờ đánh đuổi Nhật, Tây/ Trẻ 

em ta sẽ là bầy con cưng”. 
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Trong mùa khai trường đầu tiên của nền giáo dục tự chủ năm 1945, Người 

đã gửi thư cho học sinh bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, sự kỳ vọng lớn lao vào thế 

hệ tương lai:“Nước nhà mong chờ ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có 

trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để 

sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần 

lớn ở công học tập của các em”. 

Từ nhận thức sâu sắc rằng, tương lai của đất nước phụ thuộc vào một 

trong những nhân tố rất quan trọng - đó là chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi 

đồng, Bác từng căn dặn cha mẹ, các cấp, ngành, đoàn thể, các thầy cô giáo: 

“Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên 

tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt”, và “giáo dục trẻ em là 

việc chung của gia đình, trường học và xã hội. Bố mẹ, thầy giáo và người lớn 

phải cùng nhau phụ trách; trước hết là phải làm gương mẫu cho các em trước 

mọi việc”. Và Người cũng ân cần nói với thiếu niên, nhi đồng: “Các cháu phải 

chăm ngoan, ở nhà phải nghe lời bố mẹ, đi học phải siêng năng, đối với thầy 

phải kính trọng, lễ phép, đối với bạn phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn 

nhau”, “Giữ kỷ luật, chớ tự do phóng túng vì tự do phóng túng là không tốt”, 

“phải thật thà, dũng cảm”, “việc gì có ích cho kháng chiến, có ích cho Tổ quốc 

thì các cháu nên gắng sức làm. Tuổi các cháu còn nhỏ. Nhiều công việc nhỏ 

cộng lại thành công việc to”, “Mong các cháu mai sau lớn lên thành những 

người dân xứng đáng với nước độc lập, tự do”… 

Từ ngày Bác đi xa, lớp trước tiếp lớp sau, lớp này qua lớp khác, các cháu 

thiếu nhi tiếp tục phấn đấu thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy, noi theo những tấm 

gương oanh liệt, anh hùng Kim Đồng, Vừ A Dính, Lê Văn Tám, Nguyễn Bá 

Ngọc…, hàng triệu các cháu trong phong trào nghìn việc tốt đã đạt danh hiệu 

cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu của Người. 

50 năm thực hiện Di huấn của Người, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và 

Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, văn bản pháp luật trực tiếp hoặc gián 

tiếp liên quan đến bảo vệ các quyền trẻ em. Từ Hiến pháp, các Bộ luật đến các 

văn bản dưới luật đã tạo thành một hệ thống pháp luật bảo vệ trẻ em phù hợp 

với công ước quốc tế và truyền thống văn hoá của dân tộc. Đặc biệt, vấn đề về  
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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 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 

quyền trẻ em đã được hiến định từ Hiến pháp năm 1946 (Điều 14, 15 và hàm 

chứa trong một số điều khác) và trong tất cả các Hiến pháp năm 1959, năm 

1980, năm 1992 (gồm cả lần sửa đổi, bổ sung vào năm 2001), Hiến pháp năm 

2013 tiếp tục đề cập, quan tâm đến quyền trẻ em và bảo vệ quyền trẻ em. Trẻ 

em là chủ nhân tương lai của đất nước, sẽ góp phần xây dựng và phát triển xã 

hội sau này. Vấn đề trẻ em được thể hiện tại Khoản 1, Điều 37 Hiến pháp như 

sau: Trẻ em được Nhà nước, gia đình, xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, 

được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược 

đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm 

quyền trẻ em. Tại khoản 2 điều 58 đã quy định: Nhà nước, xã hội và gia đình có 

trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ người mẹ, trẻ em, thực hiện kế hoạch 

hoá gia đình. 

Nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

và phát huy đầy đủ quyền của trẻ em, với cách tiếp cận mới, Quốc hội đã thông 

qua Luật Trẻ em năm 2016. Quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong việc 

xây dựng Luật Trẻ em là bảo đảm hội nhập quốc tế, hài hòa các quyền trẻ em 

và nguyên tắc trong Công ước của Liên hiệp quốc và các điều ước quốc tế khác 

có liên quan.  

Kết luận Hội nghị lần thứ ba của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa 

XI ngày 14-9-2018 về “Nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo 

dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018-2022” nhận định: Hiện nay cả nước có 

khoảng 26 triệu trẻ em, trong đó có hơn 12 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng. 

Thiếu nhi Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành chăm lo; 

ngày càng có điều kiện, môi trường sống tốt hơn trong sinh hoạt, học tập, rèn 

luyện, vui chơi giải trí và có sự phát triển tốt hơn về thể chất và tinh thần. Đặc 

biệt là sự rút ngắn về khoảng cách giữa các vùng miền trong cả nước; những 

tấm gương tích cực trong học tập, rèn luyện, là con ngoan, trò giỏi, có hiếu với 

ông bà, cha mẹ, hăng hái tham gia nhiều hoạt động xã hội, phù hợp với lứa tuổi 

của các cháu thiếu niên, nhi đồng trong cả nước; những tấm gương “nghèo vượt 

khó” của các cháu có hoàn cảnh khó khăn, nhưng đầy nghị lực và ý chí vươn 

lên ở vùng sâu, vùng xa, ở những nơi chịu những tổn thất nặng nề do thiên tai, 

bão lũ gây ra,... 
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Nhận định trên cho thấy, chúng ta đang từng bước thực hiện tốt tư tưởng 

của Hồ Chí Minh về chăm sóc và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng. 

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và 50 năm thực hiện Di chúc 

của Bác Hồ, hơn bao giờ hết, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và chính 

quyền các địa phương, mỗi cấp bộ đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên hãy 

dành sự quan tâm, trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và yêu thương thiếu niên, nhi 

đồng thông qua những việc làm thiết thực. Luôn thấm nhuần lời dạy của Bác 

“Chăm sóc, giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công 

tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ.."; "Vì tương lai của con em ta, dân tộc ta, mọi 

người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm sóc và giáo dục các cháu bé cho tốt”. 

                                                       Theo Tạp chí Xây dựng Đảng 
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4. LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC CỦA BÁC 

Cách mạng tháng Tám thành công, ba năm sau, trong bộn bề công việc, 

giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở vào giai đoạn gay go, 

quyết liệt, nhưng Bác Hồ vẫn luôn dành thời gian quý hiếm của mình để nghĩ 

về vấn đề thi đua. Ngày 11/6/1948, Người đã viết "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". 

Đó là sự tổng kết thực tiễn sâu sắc và đồng thời nêu ra những yêu cầu quan 

trọng, cấp thiết đối với phong trào cách mạng nước ta. 

Sau chiến thắng Việt Bắc- Thu Đông năm 1947, trong hoàn cảnh vô cùng 

khó khăn gian khổ của cuộc kháng chiến, kiến quốc, để động viên đồng bào, 

chiến sỹ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng 

tự hào, tự tôn dân tộc vượt qua mọi hy sinh, gian khổ hoàn thành thắng lợi sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà trước mắt là giải phóng 

nhiệm vụ cấp bách của dân tộc nhằm chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại 

xâm, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc 

để động viên mọi lực lượng phục vụ công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Chỉ 

thị vạch rõ "mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, 

kiến quốc mau thành công". Tiếp theo chỉ thị này, ngày 1/5/1948, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã viết Lời kêu gọi toàn quốc thi đua yêu nước, toàn văn như sau: 

"Cùng toàn thể đồng bào yêu quý, 

Nước ta kinh tế lạc hậu, nhưng lòng yêu nước và chí quật cường chẳng 

kém ai. 

Nay muốn độc lập, tự túc, đi kịp người ta, thì chúng ta phải đi mau. 

Vì vậy, sĩ, nông, công, thương, binh, gái, trai, già trẻ, toàn thể quốc dân ta, 

vô luận ở địa vị nào, làm công việc gì, phải ra sức tham gia cuộc thi đua yêu 

nước, tức là tăng gia sản xuất. 

Như thế thì: 

Kháng chiến nhất định thắng lợi, 

Kiến quốc nhất định thành công". 



  

Để triển khai một cách sâu rộng Chỉ thị của Trung ương Đảng về phong 

trào thi đua ái quốc và chuẩn bị Ngày Toàn quốc kháng chiến, ngày 11/6/1948, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, chính thức phát động 

cuộc vận động thi đua ái quốc. Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh được đăng trên báo Cứu quốc số 968, ngày 24/6/1948, toàn văn như 

sau: 

"Mục đích thi đua ái quốc là: 

Diệt giặc đói, 

Diệt giặc dốt, 

Diệt giặc ngoại xâm. 

Cách làm là:  

Dựa vào: 

Lực lượng của dân. 

Tinh thần của dân, để gây: 

Hạnh phúc cho dân. 

Vì bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, 

bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: 

Làm cho mau, 

Làm cho nhiều. 

Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già trẻ, gái trai, bất kỳ giàu, nghèo, lớn, 

nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sỹ tranh đấu trên mặt trận: quân sự, kinh tế, 

chính trị, văn hóa, thực hiện một khẩu hiệu: 

Toàn dân kháng chiến, 

Toàn diện kháng chiến. 

Trong thi đua ái quốc, chúng ta: 

Vừa kháng chiến, 

Vừa kiến quốc. 
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Kết quả đầu tiên của thi đua ái quốc sẽ là: 

Toàn dân đủ ăn đủ mặc, 

Toàn dân biết đọc, biết viết, 

Toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới, để diệt ngoại xâm. 

Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn. 

Thế là chúng ta thực hiện: 

Ba chủ nghĩa mà nhà đại cách mạng Tôn Văn đã nêu ra. 

Để đi đến kết quả tốt đẹp đó, tôi xin: 

Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia công việc, 

Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn, 

Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp, 

Đồng bào công nông thi đua sản xuất, 

Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh, 

Nhân viên chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân, 

Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng. 

Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc. 

Phong trào sôi nổi. 

Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp về mọi mặt và mọi tầng lớp nhân 

dân, và sẽ giúp chúng ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để 

đi đến thắng lợi cuối cùng. 

Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc, với lòng yêu 

nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, 

chúng ta nhất định thắng lợi. 

Hỡi toàn thể đồng bào, 

Hỡi toàn thể chiến sỹ 

Tiến lên!" 
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Trong một phiên họp Hội đồng Chính phủ vào tháng 10/1948, tức vào 

khoảng sau hơn 4 tháng khi Bác của chúng ta viết "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", 

Bác Hồ của chúng ta đã từng nói rằng: "...Trong cuộc vận động thi đua phải 

tránh xu hướng "bàn giấy", "công chức hoá", cần phải có sự phối hợp thống 

nhất trong chương trình thi đua thì thi đua mới có kết quả". Vấn đề thi đua cũng 

được Bác Hồ coi trọng trong những thời gian cụ thể. Khi đất nước đang trong 

cơn đau của nạn đói, nạn dốt, nạn ngoại xâm, Người viết thư khuyên đồng bào 

nên tiếp tục phát triển chí khí xung phong trong phong trào thi đua ái quốc để: 

"diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm". Những ngày đón Tết, vui 

xuân, Người vẫn không quên nhắc nhở mọi người, mọi ngành, mọi cấp phải ra 

sức thi đua với nhau, bởi "Người người thi đua, Ngành ngành thi đua, Ngày 

ngày thi đua" thì "Ta nhất định thắng, địch nhất định thua". Với Bác Hồ, công 

tác thi đua không chỉ có "phát" mà nhất thiết phải "động", phải liên tục, nhất là 

những năm "ta vừa kháng chiến vừa thi đua ái quốc". Tổng kết một năm thực 

hiện phong trào, Người phấn khởi nói: "Cuộc thi đua nhằm 3 mục đích: diệt 

giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Mặc dù thiếu phương tiện, thiếu 

kinh nghiệm và bị giặc Pháp tìm mọi cách để phá hoại, ta vẫn thu được nhiều 

kết quả tốt đẹp sau một năm thi đua". Điều đáng chú ý là sau khi tổng kết, Bác 

Hồ lại nêu lên những vấn đề thi đua nối tiếp rất thực, cụ thể như: "Các cụ, các 

bà thì thi đua tham gia Hội mẹ chiến sĩ... Các cháu thiếu niên thì thi đua tòng 

quân. Cán bộ trong cơ quan thì thi đua sửa đổi cách làm việc cho hợp lý hơn. 

Các cháu nhi đồng thì thi đua học tập và giúp mọi người công việc...Mọi người 

đều thi đua, mọi việc đều có thi đua".Người cũng chỉ ra những khuyết điểm mà 

cho đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn và mang tính thời sự. Người 

nói: "Có nhiều nơi nhân dân mà trước hết là cán bộ chưa hiểu thật rõ ràng ý 

nghĩa của cuộc thi đua ái quốc...Tưởng lầm rằng thi đua là một việc khác với 

những việc hàng ngày. Thật ra công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua". 

Và Người lấy ví dụ: "Từ trước tới giờ, ta vẫn ăn vẫn mặc, vẫn ở. Nay ta thi đua 

ăn, ở, mặc cho sạch, cho hợp vệ sinh, cho khỏi ốm đau. Xưa nay ta vẫn làm 

ruộng. Nay ta thi đua làm đất ruộng cho tốt hơn, sản xuất nhiều hơn. Mọi việc 

đều thi đua như vậy". 
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Đặc biệt, Người chỉ rõ rằng, thi đua không phải là nhất thời mà phải là 

trường kỳ, thi đua phải sát với hoàn cảnh, sát với địa phương, không đặt kế 

hoạch to quá rồi làm không nổi, hoặc lúc đầu thì ồ ạt, ít lâu sau thì đuối sức. Có 

nơi các đoàn thể, các ngành kế hoạch không ăn khớp với nhau thành thử "trống 

đánh xuôi, kèn thổi ngược", hoặc không đúc rút kinh nghiệm để học cái hay, 

tránh cái dở. Người khẳng định: "Thi đua là phải toàn dân, toàn diện. Trong cái 

việc thi đua ái quốc, cần phải nêu rõ tinh thần cần, kiệm, liêm, chính...". 

Cho đến nay những lời dạy của Bác Hồ về vấn đề thi đua đến nay vẫn còn 

mang nhiều ý nghĩa về giá trị thực tiễn sâu sắc. Đặc biệt trong công cuộc đổi 

mới và phát triển trong xu thế hoà nhập hiện nay, lời kêu gọi thi đua yêu nước 

của Bác vẫn luôn là nền tảng, là động lực lôi cuốn đông đảo mọi tầng lớp nhân 

dân, mọi thành phần kinh tế, các tổ chức đoàn thể, ban ngành trong xã hội 

hưởng ứng tham gia.Hưởng ứng "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh 65 năm qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã phát động và tổ 

chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, lan rộng khắp mọi mặt của 

đời sống xã hội, mọi tầng lớp nhân dân góp phần tạo nên động lực to lớn, cổ vũ, 

động viên đồng bào và chiến sỹ cả nước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, 

chung sức, đồng lòng làm nên những thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Theo lichsuvietnam.vn 
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Sinh ra không được may mắn lành lặn, khỏe mạnh như bao bạn bè khác, 

ngay từ nhỏ, em Huỳnh Trọng Linh, sinh năm 2008, học sinh lớp 3A1, Trường 

TH Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc đã bị bệnh về trí não; đến nay nó đã ảnh 

hưởng đến mắt, có thể dẫn đến mù và hoại tử tứ chi. Nhưng bằng ý chí và nghị 

lực của mình, em đã vượt lên số phận, đấu tranh với căn bệnh để đến trường và 

học giỏi, được thầy cô yêu thương, bạn bè quý mến. 
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5. GƯƠNG SÁNG TIÊU BIỂU 

EM: HUỲNH TRỌNG LINH – ĐỘI VIÊN TIÊU BIỂU 

 TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒ TRÀM, H. XUYÊN MỘC 



  

Năm học lớp 1, em đã phải rất khó khăn với những nét chữ đầu tiên. Mỗi 

ngày, dù mưa hay nắng, cha mẹ em cũng cố đưa em đến lớp, mong em được 

vui, được hòa nhập và được học hành như những đứa trẻ bình thường khác. Chỉ 

vậy thôi họ cũng cảm thấy vui. Mỗi ngày sau khi tới trường, Linh về nhà giúp 

đỡ cha mẹ việc nhà, đối với em phụ giúp được cha mẹ một phần là niềm vui 

của em. 

So với các bạn cùng lớp em lớn tuổi hơn là do lúc nhỏ phải liên tục đi 

điều trị bệnh nên đi học trễ hơn và một phần vì điều kiện kinh tế gia đình khó 

khăn. Được biết lúc trước, gia đình em thuộc diện hộ nghèo, được chính quyền 

hỗ trợ nhà tình thương, ngôi nhà xây lên nhờ công sức của bà con láng giềng 

hỗ trợ ngày công. Cha em thường hay đau bệnh, do bệnh tật yếu trong người; 

việc làm không ổn định, phụ hồ này đây mai đó. Mẹ em là trụ cột chính trong 

gia đình, vất vả hàng ngày vì cuộc sống mưu sinh để nuôi 04 đứa con ăn học. 

Vượt lên hoàn cảnh và không phụ lòng cha mẹ, những năm qua em học giỏi 

đều ở các môn học, khi được kết nạp đội viên, em đã tham gia tích cực hoạt 

động Đội và phong trào thiếu nhi ở nhà trường. Sự chuyên cần học tập giúp em 

liên tục 02 năm liền giữ vững danh hiệu học sinh giỏi và được thầy cô yêu 

mến. Tuy nhiên đến học kỳ 01, năm học 2020-2021, do mắt em ngày càng trở 

nặng đã ảnh hưởng rất lớn đến việc học của em. 

Dù bản thân bị khuyết tật nhưng trong lòng em lúc nào cũng “nung nấu” 

ý chí học tập để mai này là người có ích cho gia đình và xã hội. Chia sẻ về ước 

mơ của mình, em Linh cho biết: “Em cố gắng học giỏi để không phụ lòng cha 

mẹ đã chăm lo cho em và các thầy cô, bạn bè đã giúp đỡ em nữa. Em ước mơ 

sau này lớn lên được làm nhà khoa học để làm người có ích, cống hiến cho xã 

hội”. 

Dẫu thiệt thòi và kém may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng em 

huỳnh Trọng Linh không vì thế mà tự ti, nản lòng, em vẫn luôn lạc quan, chăm 

chỉ, cố gắng nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn. Em xứng đáng là tấm 

gương điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và là tấm 

gương về tinh thần hiếu học cho các bạn học sinh noi theo. 
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01. Hướng dẫn các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra 

đi tìm đường cứu nước 5/6/1911-5/6/2021 

02. Hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng 

chí Phùng Chí Kiên 

03. Tổ chức Lễ Khai mạc Hè và Lễ ra mắt Hội đồng trẻ em tỉnh 

BR-VT giai đoạn 2021-2026 

04. Các hoạt động Hè cho thiếu nhi  

05. Triển khai Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” và Chiến dịch “Hành 

quân xanh” 

06. Tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 

 07. Kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu 

năm  

 

 

6. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 6 
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