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2. KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ 

(27/7/1947 – 27/7/2021) 

●   Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sỹ 

► Hoàn cảnh ra đời 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ 

cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam) ra đời chưa được bao lâu thì thực 

dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với tinh thần “.... thà hy sinh 

tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, 

quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu chống lại quân xâm lược. Trong những 

năm đầu của cuộc kháng chiến quyết liệt chống thực dân Pháp, nhiều đồng bào, 

chiến sỹ đã ngã xuống, hy sinh một phần xương máu trên các chiến trường. Với 

truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng, Chính 

phủ, Bác Hồ và nhân dân ta đã dành tất cả tình thương yêu cho các chiến sĩ và 

đồng bào đã vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà bị thương hoặc hy sinh. 

 

Đầu năm 1946, Hội giúp binh sĩ bị nạn ra đời ở Thuận Hóa (Bình Trị 

Thiên), rồi đến Hà Nội và một số địa phương khác... Sau đó ít lâu được đổi 

thành Hội giúp binh sĩ bị thương. Ở Trung ương có Tổng Hội và Chủ tịch Hồ 

Chí Minh được bầu là Chủ tịch danh dự của Tổng Hội. 

 

Ngày 28-5-1946, Hội giúp binh sĩ bị nạn tổ chức một cuộc nói chuyện 

quan trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội để kêu gọi mọi người gia nhập Hội và hăng 

hái giúp đỡ các chiến sỹ bị thương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự. 

 

Ngày 17-11-1946, cũng tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Liên Hiệp Quốc dân 

Việt Nam đã tổ chức lễ xung phong “Mùa đông binh sỹ”, mở đầu cuộc vận 

động “Mùa đông binh sỹ” trong cả nước để giúp chiến sỹ trong mùa đông giá 

rét. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự buổi lễ và Người đã cởi chiếc áo đang 

mặc để tặng binh sỹ. 
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Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ngày 19-12-1946, theo Lời kêu 

gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã 

nhất tề đứng dậy kháng chiến với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. 

Số người bị thương và hy sinh trong chiến đấu tăng lên, đời sống của chiến sỹ, 

nhất là những chiến sỹ bị thương gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. 

Trước tình hình trên, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều quyết định với 

những chính sách quan trọng về công tác thương binh, liệt sỹ, góp phần ổn định 

đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sỹ. 

Ngày 16-2-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký Sắc lệnh số 

20/SL, quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ. Đây là văn bản 

pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sỹ 

đối với cuộc kháng chiến và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến 

thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sỹ. 

Tháng 6-1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội phụ nữ 

Cứu quốc, Trung ương Đoàn thanh niên Cứu quốc, Cục Chính trị quân đội quốc 

gia Việt Nam, Nha Thông tin Tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại 

Đại Từ (Bắc Thái) để bàn về công tác thương binh, liệt sỹ và thực hiện Chỉ thị 

của Hồ Chủ Tịch chọn một ngày nào đó làm ngày Thương binh Liệt sỹ. Tại 

cuộc họp này các đại biểu đã nhất trí chọn ngày 27 tháng 7 là ngày “Thương 

binh toàn quốc”. Từ đó hàng năm cứ vào dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều 

gửi thư, quà thăm hỏi, động viên, nhắc nhở mọi người phải biết ơn và hết lòng 

giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ. Đặc biệt, từ sau Chiến thắng Điện Biên 

Phủ, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh càng quan tâm hơn đến công tác 

thương binh, liệt sỹ. 

Từ tháng 7 năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi “Ngày 

Thương binh toàn quốc” thành “Ngày Thương binh, Liệt sỹ” để ghi nhận những 

hy sinh lớn lao của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của 

toàn dân tộc. 



  

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, theo Chỉ thị 223/CT-

TW ngày 8-7-1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1975, ngày 27 

tháng 7 hằng năm chính thức trở thành “Ngày Thương binh, Liệt sỹ” của cả 

nước. 

Mỗi năm cứ đến “Ngày Thương binh, Liệt sỹ” nhất là vào dịp kỷ niệm 

năm tròn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tổ chức nhiều hoạt động thiết 

thực, đầy tình nghĩa chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với 

cách mạng. 

 

► Ý nghĩa ngày Thương binh liệt sĩ 

Ngày Thương binh Liệt sỹ có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc,     

đó là: 

Truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, 

Nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã hi sinh, cống hiến vì độc lập, 

tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; qua đó phát huy 

tinh thần yêu nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà 

Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. 

Tôn vinh các anh hùng, liệt sỹ, thương binh và người có công; khẳng định 

sự cống hiến, hy sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của 

nhân dân là vô giá. Việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và 

người có công là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính 

trị - xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và mai sau. 

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trân trọng đánh giá cao những cống hiến, 

hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc; đồng thời cũng luôn chú 

trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc 

của các tầng lớp nhân dân, của các thế hệ cách mạng đối với thương binh, liệt 

sỹ và người có công với cách mạng. 
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●   Một số thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có 

công với cách mạng 74 năm qua. 

► Xây dựng và thực hiện thống nhất trong cả nước một hệ thống chính 

sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có 

công với cách mạng 
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- Kể từ Sắc lệnh số 20/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 

16/2/1947 đặt “chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sỹ” đến nay, hệ thống 

các văn bản quy phạm pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng đã 

được nghiên cứu xây dựng, ban hành tương đối toàn diện, đầy đủ và kịp thời, 

bảo đảm chất lượng để từng bước cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và 

Nhà nước, là cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện đồng bộ các chính 

sách, chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân; cơ bản đáp ứng yêu 

cầu đề ra. 

- Nhiều vấn đề bất hợp lý do lịch sử để lại cũng như vấn đề mới nảy sinh 

trong quá trình chuyển đổi cơ chế và những tồn đọng về chính sách sau chiến 

tranh, như vấn đề xác nhận liệt sỹ, thương binh; chính sách ưu đãi đối với thanh 

niên xung phong, những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học; chính sách ưu đãi về giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà 

ở, chế độ trợ cấp đối với một số đối tượng người có công với cách mạng được 

các cấp, các ngành quan tâm, giải quyết hiệu quả. 

- Việc xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công đạt 

được kết quả tích cực. Đến nay, toàn quốc đã xác nhận khoảng 9 triệu người có 

công, trong đó: 

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01-01-1945: gần 9.000 người. 

+ Người hoạt động cách mạng từ ngày 01-01-1945 đến trước tổng khởi 

nghĩa 19/8/1945: 16.500 người. 
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+ Liệt sỹ: gần 1.2 triệu người; thân nhân liệt sỹ gần 500.000 người. 

+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng: trên 117.000 người. 

+ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động: gần 1.300 

người. 

+ Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh: gần 600.000 

người; thương binh loại B: trên 40.000 người. 

+ Bệnh binh: gần 185.000 người. 

+ Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa 

học: gần 312.000 người. 

+ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày: 

gần 111.000 người. 

+ Người có công giúp đỡ cách mạng: 1.897.000 người. 

+ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và 

làm nghĩa vụ Quốc tế: gần 4,1 triệu người. 

- Hiện cả nước có trên 1,4 triệu người có công và thân nhân đang hưởng 

trợ cấp ưu đãi hàng tháng; qua rà soát, cơ bản người có công đã được hưởng 

đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Theo kết quả rà soát năm 2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong số 

2.070.842 đối tượng được rà soát có 1.982.769 trường hợp (chiếm 95,75%) đã 

hưởng đủ chế độ; chỉ có 86.201 trường hợp, chiếm 4,16% kê khai là hưởng 

chưa đầy đủ; 1.872 trường hợp, chiếm 0,09% hưởng sai chính sách. 

 



  

► Phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và 

người có công với cách mạng phát triển sâu rộng từ Trung ương đến địa 

phương và đã đạt được hiệu quả thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm 

và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc 

- Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tích cực triển khai và thực hiện có 

hiệu quả các phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và 

người có công bằng những việc làm thiết thực thông qua: Quỹ “Đền ơn đáp 

nghĩa”, xây dựng nhà tình nghĩa, vườn cây tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, 

chăm sóc bố, mẹ liệt sỹ già yếu cô đơn, con liệt sỹ mồ côi, phụng dưỡng Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng. 

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Chính phủ đã cấp cho các địa 

phương trên 2.450 tỷ đồng để hỗ trợ cho 80.000 hộ gia đình người có công khó 

khăn về nhà ở; 100% các mẹ Việt Nam anh hùng được các đơn vị nhận phụng 

dưỡng; 98% xã, phường làm tốt công tác Thương binh - Liệt sỹ, 97% người có 

công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân nơi 

cư trú. 

- Bản thân thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với 

cách mạng cũng nỗ lực phấn đấu vươn lên trở thành những tấm gương tiêu 

biểu, điển hình nhân tố mới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

► Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xây dựng, tu bổ nghĩa 

trang, công trình tưởng niệm liệt sỹ được chú trọng và đạt được kết quả tích 

cực 

- Đảng, Nhà nước và quân đội đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tăng 

cường quan hệ hợp tác quốc tế trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Nhà 

nước đầu tư nâng cấp các trung tâm giám định ADN của các bộ, ngành nhằm 

đẩy nhanh việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. 
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- Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã tích cực trong việc phát hiện, 

quy tập mộ liệt sỹ và ghi danh, ghi công liệt sỹ. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài 

cốt liệt sỹ đã tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. 

- Bằng phương pháp thực chứng, phương pháp giám định AND, các cơ 

quan chức năng đã quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, sinh phẩm thân nhân liệt sỹ, 

phân tích hàng chục nghìn trường hợp, góp phần phục vụ tích cực cho công tác 

tìm kiếm hài cốt liệt sỹ thời gian qua. 

- Việc xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sỹ được các 

cấp, các ngành chú trọng và đã đạt được những kết quả cụ thể. 

●   Phát huy thành tựu đạt được, khắc phục hạn chế bất cập, tiếp tục đẩy 

mạnh công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong 

giai đoạn hiện nay 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định: 

“Thực hiện chính tốt chính sách chăm sóc người có công trên cơ sở huy động 

mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực của Nhà nước; bảo đảm người có 

công có mức sống từ trung bình trở lên”. Để đạt được mục tiêu này, cần tập 

trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau: 

- Các cấp, các ngành cần chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách 

ưu đãi khác về kinh tế - xã hội đối với người có công, đặc biệt quan tâm đến 

công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho người có công và con em 

của họ; giúp đỡ thiết thực về vật chất và tinh thần đối với các đối tượng chính 

sách, nhất là đối tượng còn nhiều khó khăn để phấn đấu đến năm 2020 đạt 

100% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình 

của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn 

thiện hệ thống các chính sách ưu đãi đối với người có công cho phù hợp với 

tình hình của đất nước. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch mọi chính 

sách về người có công. 

 



  

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 
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- Làm tốt hơn công tác tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang liệt sỹ và công tác 

tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xác định danh tính liệt sỹ, thông báo và tạo 

điều kiện cho các gia đình người thân đến thăm viếng. Tiến hành sơ tổng kết, 

rút kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên 

tiến trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công; qua đó thúc đẩy các 

phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", “Toàn dân chăm sóc người có công với nước” 

phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực; đồng thời 

biểu dương những tấm gương thương binh, bệnh binh và người có công tiêu 

biểu. 

- Đẩy mạnh và thực hiện tốt việc lập, xét duyệt hồ sơ thường xuyên; tập 

trung giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng, nhất là 

những hồ sơ đã được xác lập trong những giai đoạn trước đây nhưng chưa được 

xem xét giải quyết do chưa bảo đảm thủ tục, coi đây là nhiệm vụ quan trọng. 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt 

sỹ và người có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, 

cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự 

nghiệp xây dựng quê hương đất nước với phương châm “Nhà nước, nhân dân 

và những người được hưởng chính sách ưu đãi cùng phấn đấu”. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống yêu nước và đạo nghĩa "Uống nước 

nhớ nguồn" trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ, làm cho mọi 

người nhận thức sâu sắc và trân trọng tri ân công lao to lớn của các anh hùng - 

liệt sỹ và những người có công với nước; biến nhận thức và tình cảm tốt đẹp đó 

thành hành động thiết thực góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có 

công với cách mạng. 
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3. KỶ NIỆM 55 NĂM LỜI KÊU GỌI  

“KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO”  

CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

Ngày 17/7/1966, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang diễn 

ra hết sức quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu 

nước, khẳng định ý chí quyết tâm chiến đấu “Không có gì quý hơn độc lập, tự 

do”. Đây là một văn kiện lịch sử quan trọng của Người, thể hiện một cách nhất 

quán, kiên quyết mục tiêu chiến đấu vì độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. 

 

Tháng 8/1965, Mỹ ồ ạt đổ 30 vạn quân viễn chinh và rất nhiều vũ khí, thiết 

bị quân sự vào miền Nam Việt Nam hòng nhanh chóng tiêu diệt lực lượng cách 

mạng và bình định miền Nam. Đồng thời quân đội Mỹ mở rộng chiến tranh ra 

miền Bắc bằng cuộc chiến tranh phá hoại do không quân và hải quân Mỹ thực 

hiện. 

 

 



  

Nhưng ngay mùa khô năm 1965 - 1966, quân Mỹ đã bị đánh bại trên chiến 

trường miền Nam, và quân dân miền Bắc bắn rơi hàng nghìn máy bay các loại 

của Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ vẫn không từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta mà càng đem 

thêm quân và vũ khí không chỉ quân Mỹ mà cả quân đồng minh vào tham chiến. 

Trước âm mưu đó và do lường trước được khả năng cuộc kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước có thể còn kéo dài, lan rộng và vô cùng ác liệt, để khẳng định quyết 

tâm bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam, ngày 

17/7/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi: “Chiến tranh có thể kéo dài 

5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, Hà Nội, Hải Phòng và một số thành 

phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam không sợ! Không có 

gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi,nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất 

nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”. 

Trong lời kêu gọi, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định quyết tâm chiến đấu 

của nhân dân ta cả ở miền Bắc cũng như ở miền Nam. Quân và dân miền Nam 

đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu anh dũng và giành thắng lợi vẻ vang, thực hiện mục 

tiêu quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất nước 

nhà. Thông qua lời kêu gọi của Bác, thể hiện dân tộc Việt Nam hết sức bình tĩnh 

trước khó khăn, thách thức, tin tưởng vào sức mình, vào sự đoàn kết của toàn dân 

tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành độc lập tự do cho Tổ quốc 

mình. 

Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước là lời hiệu triệu của vị lãnh tụ kính yêu của dân 

tộc, thôi thúc hàng triệu con tim, khối óc đồng bào, chiến sĩ hăng hái lên đường 

đánh giặc, giành độc lập, tự do cho non sông, đất nước. Đây là tư tưởng lớn mang 

tầm vóc thời đại, kế thừa những truyền thống quý báu của cha ông ta trong suốt 

mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc 

cho nhân dân là lẽ sống thiêng liêng nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tôi chỉ có 

một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc 

lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng 

được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, 

nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ 

chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi”. Và chân lý không có gì quý hơn 

độc lập, tự do trở thành chân lý của mọi thời đại. 
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Chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do” và quan điểm độc lập, sáng 

tạo trong vận dụng kinh nghiệm nước ngoài của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn 

giúp cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi to lớn. Thắng lợi của Cách 

mạng Tháng Tám năm 1945 đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến lập 

nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước của dân, do dân, vì dân đầu 

tiên ở Đông Nam châu Á, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; 

thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng 

Điện Biên Phủ năm 1954, tiếp đó là đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước. 

Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” là sự thể hiện ý chí kiên 

cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam đã được hun đúc qua hàng nghìn năm 

dựng nước và giữ nước. Đó là một chân lý bất hủ, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn 

và giá trị thời đại sâu sắc. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội 

chủ nghĩa, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn 

giữ vững tinh thần độc lập, tự chủ trong hoạch định Cương lĩnh và đường lối 

lãnh đạo cách mạng, giữ vững vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam. 

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn kết hợp, phát huy sức mạnh của dân tộc 

và sức mạnh thời đại; quốc phòng, an ninh ngày càng được củng cố; độc lập, 

chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được giữ vững; kinh tế - xã hội ngày 

càng phát triển; đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa 

bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch; thực hiện thắng lợi hai 

nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam, với mục tiêu dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Qua 54 năm thực hiện chân lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì 

quý hơn độc lập, tự do”, tự hào với lịch sử vẻ vang của Đảng, có thể nói rằng, 

Việt Nam đã và đang thực hiện thắng lợi Di chúc của Người: “Toàn Đảng toàn 

dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, 

độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách 

mạng thế giới”. 
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4. GƯƠNG SÁNG TIÊU BIỂU 

Bạn Lê Hoàng Thiện, hiện là Bí thư Chi đoàn lớp 11A1,  

Phó Bí thư Đoàn trường THPT Phú Mỹ 

Bạn Lê Hoàng Thiện, hiện là Bí thư Chi đoàn lớp 11A1, Phó Bí thư Đoàn 

trường THPT Phú Mỹ, có thể nói một chàng trai đam mê công tác Đoàn luôn đi 

đầu trong các hoạt động, các phong trào của Đoàn trường, Đoàn cấp trên giao. 

Hiện tại, Thiện đang là một Phó Bí thư Đoàn trường năng nổ và là Đội 

trưởng Đội thanh niên xung kích của trường; Đội trưởng đội hình tiếp sức mùa 

thi năm 2021, đội trưởng đội hình hoa phượng đỏ năm 2021; Trưởng ban Điều 

hành các chương trình của Đoàn trường THPT Phú Mỹ. Thiện tâm sự: “Từ nhỏ, 

mình đã yêu màu áo xanh tình nguyện và các hoạt động của đoàn thanh niên. 

Tham gia hoạt động Đoàn, mình thấy mình được trải nghiệm để trưởng thành 

hơn trong cuộc sống và có niềm tin để nuôi dưỡng những ước mơ…Càng yêu 

màu áo xanh, Thiện càng tích cực, năng nổ tham gia các hoạt động Đoàn ở 

trường học. 
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Vui vẻ, năng động và luôn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ là những điều 

dễ nhận thấy khi tiếp xúc với Thiện. Thiện có chia sẻ: “Để có thể làm tốt công 

tác Đoàn, các bạn cần phải mang trong mình sự đam mê, lòng quyết tâm vượt 

qua mọi khó khăn, thử thách để có thể hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được 

giao. Từ khi tham gia công tác Đoàn, tôi được rèn luyện và tiếp thu nhiều bài 

học quý giá, chính vì lẽ đó tôi thấy mình ngày càng trưởng thành, tự tin và sống 

có trách nhiệm hơn”.  

Hàng ngày em cùng đội thiện nguyện mang những ly nước đến 04 

trạm tuyến đầu trên quốc lộ 51 
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Năm lớp 10 Thiện được vinh dự đạt học sinh 03 tốt cấp Tỉnh, Học sinh 

xuất sắc nhất trường, giải nhì cuộc thi nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn của 

Thị xã, năm học lớp 11 đạt danh hiệu học sinh 03 tốt cấp Tỉnh, Thị xã, giải nhì 

học sinh giỏi môn Vật lý cấp Tỉnh, được nhận bằng khen đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học của Đoàn trường, 

Thị xã, Tỉnh Đoàn. Thiện đã chia sẻ: “Thật sự công tác Đoàn là niềm đam mê 

lớn và là người Thầy lớn của em, chỉ cần còn có thể em vẫn sẽ đồng hành cùng 

công việc này trên từng cây số”. Với sự nhiệt huyết, đam mê công tác Đoàn, 

chàng trai Lê Hoàng Thiện đã vinh dự nhận được nhiều hình thức khen thưởng, 

tiêu biểu như: Giấy khen của Thị Đoàn Phú Mỹ đã đạt thành tích xuất sắc trong 

công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2018, 2019, 2020; 

Giấy chứng nhận đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc với vai trò Đội trưởng Đội 

thanh niên xung kích trường THPT Phú Mỹ. 

Danh hiệu cao quý mà Thiện nhận được không chỉ là thước đo, minh 

chứng cho sự phấn đấu, nỗ lực vươn lên mỗi ngày của Thiện là niềm vinh hạnh, 

tự hào cho bản thân bạn, mà còn là tấm gương tiêu biểu để các đoàn viên học 

tập, noi theo./. 
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01. Tổng kết công tác Đoàn - Hội - Đội năm học 2020-2021 

02. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 

03. Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Đoàn - Hội - Đội 

năm 2022 

04. Chỉ đạo CĐ, ĐH thực hiện phong trào tình nguyện “Mùa hè 

xanh” 

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

quân xanh” 

06. Chỉ đạo Huyện, thị, thành  thực hiện phong trào tình nguyện 

“Hoa phượng đỏ” 

 07. Chỉ đạo đoàn cấp huyện có mô hình hoạt động thiếu nhi địa 

bàn dân cư 

08. Chỉ đạo đoàn cấp huyện có mô hình phòng chống tai nạn 

thương tích, xâm hại, phòng chống đuối nước cho trẻ em 

09. Ra quân dọn vệ sinh tuyến đường Trường Chinh 
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10. Kiểm tra các chương trình cho vay ủy thác đối với hộ nghèo 

và các đối tượng chính sách khác trong tổ chức Đoàn 

11. Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân 

năm 2021 

12. Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Đoàn - Hội - Đội 

năm 2022 

13. Tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 07-

KL/TWĐTN-BTC về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

cán bộ Đoàn, giai đoạn 2019 – 2022 

14. Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 08-

KL/TWĐTN-BTC về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ 

chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 – 2022 

15. Chỉ đạo Huyện, thị, thành  thực hiện phong trào tình nguyện 

“Hoa phượng đỏ” 

 16. Chỉ đạo Đoàn trường CĐ, ĐH phối hợp huyện, thị, thành 

đoàn tổ chức thắp nến tri ân 27/7 

 

 

 


