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I. KHÁI QUÁT 

1. Giới thiệu chung 

– Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của 

thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh và lý tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Hội LHTN Việt Nam hoạt động 

trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

(XHCN) Việt Nam. 

– Hội LHTN Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

– Trải qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, Hội LHTN 

Việt Nam đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang: đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên 

đóng góp xứng đáng cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

– Bước vào thời kỳ mới, Hội LHTN Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần yêu 

nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tài năng và sức trẻ của thanh niên, 

đoàn kết mọi thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho mục 

tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, vì hạnh phúc 

và sự tiến bộ của tuổi trẻ. 

– Hội LHTN Việt Nam đoàn kết, hợp tác với thanh niên, các tổ chức thanh 

niên trong khu vực và trên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 

xã hội. 
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2. Tôn chỉ, mục đích của Hội 

Hội LHTN Việt Nam có mục đích: Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh 

niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

 

3. Chức năng của Hội LHTN Việt Nam 

– Tập hợp, đoàn kết, giáo dục mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam. Hướng dẫn và 

tạo điều kiện để hội viên hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài 

năng sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

– Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên và tổ chức thành niên trước pháp 

luật và công luận. 

 

4. Nhiệm vụ của Hội LHTN Việt Nam 

– Đoàn kết, tập hợp các lực lượng thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cống 

hiến tài năng, sức trẻ cho mục tiêu chung, khuyến khích hội viên và thanh niên tham 

gia tích cực vào hoạt động ích nước, lợi nhà, hướng thiện. 

– Tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần giải quyết và đáp ứng những nhu 

cầu chính đáng của hội viên, thanh niên. 

– Kêu gọi và kiến nghị kịp thời với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội 

cùng chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và các tổ chức thành viên. 

– Đoàn kết hợp tác với tổ chức thanh niên trong khu vực và trên thế giới vì hoà 

bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội vì cuộc sống văn minh, hạnh phúc của 

tuổi trẻ. 

– Thường xuyên chăm lo xây dựng Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh 

niên, tích cực tham gia xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
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5. Cơ cấu tổ chức của Hội LHTN Việt Nam  

a. Hệ thống Ủy ban Hội các cấp: 

– Hội LHTN Việt Nam được thành lập: 

+ Cấp Trung ương. 

+ Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương 

+ Cấp quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh và tương đương. 

+ Cấp xã, phường, thị trấn và tương đương. 

Hiện nay 63/63 tỉnh, thành phố đã có Ủy ban Hội và Hội LHTN Việt Nam 

Tập Đoàn Sông Đà trực thuộc Trung ương Hội LHTN Việt Nam và có mạng 

lưới chi Hội, Câu lạc bộ, Tổ, Đội, Nhóm thanh niên ở cơ sở. 

 

b. Các tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam: 

– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

– Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam 

– Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam 

– Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam 

– Ban vận động thành lập Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam 

– Ban vận động thành lập Hội Công nghệ và Tin học trẻ Việt Nam 

– Ban vận động thành lập Hội Xây dựng trẻ Việt Nam 

– Ban vận động thành lập Hội Tài chính Ngân hàng trẻ Việt Nam 
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c. Các đơn vị trực thuộc Hội LHTN Việt Nam: 

– Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên 

– Trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân và gia đình 

– Trung tâm giáo dục vị thành niên 

– Trung tâm Dạy nghề thanh niên 

– Báo thanh niên 

– Hãng phim thanh niên 

– Cổng tri thức Thánh Gióng 

II. CÁC MỐC SON LỊCH SỬ 

Các kỳ Đại hội và Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trong các nhiệm kỳ 

* Tháng 6/1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời (gọi tắt là Đoàn 

Thanh niên Việt Nam), sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam – là tổ 

chức rộng rãi của mọi thanh niên yêu nước tự nguyện đứng vào hàng ngũ của 

Liên đoàn do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Cuối năm 1946 Liên 

đoàn Thanh niên Việt Nam là thành viên chính thức của Liên đoàn Thanh niên 

dân chủ thế giới. 
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Tháng 02/1950, Liên đoàn thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ I 

tại căn cứ địa Việt Bắc trong khói lửa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

xâm lược. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác 

đoàn kết, tập hợp thanh niên với vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên Cứu quốc. 

Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Chí Thanh (nguyên là Uỷ viên Bộ Chính trị, Đại 

tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) làm Chủ 

tịch Liên đoàn Thanh niên Việt Nam. 

 

* Ngày 08/10/1956, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban 

vận động mặt trận thống nhất thanh niên tổ chức Đại hội tại Nhà hát lớn – Thủ 

đô Hà Nội. Đại hội đã thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam với tên gọi 

chung là Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam. Huấn thị tại Đại hội, Bác 

Hồ căn dặn: “Là người chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn 

kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn, thi đua giúp sức vào sự 

nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và 

giàu mạnh, để mình làm chủ mai sau”. Bác sỹ – Anh hùng lao động Phạm Ngọc 

Thạch được bầu làm Chủ tịch Hội. 

* Tháng 12/1961, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 

II được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Giáo sư Phạm Huy Thông được bầu làm Chủ 

tịch. 



  

* Ngày 08/12/1994, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần 

thứ III được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội với 400 đại biểu chính thức. Đại hội đã 

thông qua Điều lệ mới, hiệp thương chọn cử anh Hồ Đức Việt, Uỷ viên Ban chấp 

hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn làm 

Chủ tịch Hội và quyết định lấy ngày 15/10/1956 là ngày truyền thống hàng năm 

của Hội LHTN Việt Nam. 

* Từ ngày 13-15/1/2000, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam 

lần thứ IV đã được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội với 599 đại biểu. Đại hội hiệp 

thương chọn cử chị Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đoàn làm Chủ tịch Hội 

LHTN Việt Nam. 

* Tháng 2/2003, anh Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Ban chấp hành Trung 

ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội LHTN 

Việt Nam thay chị Trương Thị Mai nhận nhiệm vụ mới. 

 

* Ngày 25-27/02/2005, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam 

lần thứ V đã diễn ra trọng thể tại Thủ đô Hà Nội với 798 đại biểu. Bí thư Trung 

ương Đoàn Nông Quốc Tuấn làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam. 

 

* Tháng 2/2008, anh Võ Văn Thưởng, Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành 

TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã được bầu làm Chủ tịch Hội LHTN 

Việt Nam thay anh Nông Quốc Tuấn nhận nhiệm vụ mới. 

 

* Đại hội VI diễn ra trong 2 ngày 26-27/4/2010 tại Hà Nội với 995 đại biểu. 

Anh Nguyễn Phước Lộc, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam 

khóa V được hiệp thương làm chọn cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa 

VI. 
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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 
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III. CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

 Hoạt động của Hội LHTN Việt Nam hiện nay 

 *Mục tiêu: Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh, mở rộng mặt trận 

đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, cổ vũ thanh niên xây hoài bão lớn, rèn 

đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp; phát huy tài năng và sức trẻ của thanh niên 

trong hội nhập quốc tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế, xã hội 

và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 

văn minh. 

  

 * Các cuộc vận động của Hội: 

 – Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp – sống có ích” . 

 – Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi 

trường”. 

 – Cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”. 

  

 * Các chương trình của Hội: 

 – Chương trình 1: “Khi Tổ quốc cần”. 

 – Chương trình 2: Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn 

kết, tập hợp thanh niên. 
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 * 10 Sự kiện tiêu biểu: 

 1. Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp” gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ 

Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”được các cấp bộ Hội triển khai trong cả 

nước thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Cuộc vận động đã tác động hình thành 

các Giải thưởng được tổ chức hằng năm cho thanh niên:“Thanh niên dân tộc thiểu 

số, sống đẹp làm kinh tế giỏi”, “Thanh niên làm theo lời Bác – Sống đẹp vì cộng 

đồng”, “Thanh niên sống đẹp”. 

 2. Chương trình “Phổ cập tin học nối mạng tri thức cho thanh niên nông 

thôn, miền núi” làm tiền đề cho việc cổ vũ đông đảo thanh niên tích cực học tập 

tin học và khai thác các ứng dụng của công nghệ thông tin vào học tập, công tác 

và trong cuộc sống; tác động thêm nhiều giải pháp góp phần thực hiện Chương 

trình“Một triệu giờ đồng hành”phổ cập tin học và truy cập Internet miễn phí cho 

thanh thiếu niên tại các điểm bưu điện văn hoá xã trên toàn quốc. Chương trình 

“Xây dựng 1000 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, khoa học công nghệ và 

truy cập Internet cho thanh niên nông thôn, miền núi”. 

 3.Chương trình “Duyên dáng Việt Nam” do Báo Thanh niên tổ chức đã tạo 

ấn tượng trong xã hội. Chương trình đã được mở rộng tổ chức cả trong và ngoài 

nước giới thiệu văn hóa Việt và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn 

bè quốc tế. Giải thưởng “Nhân tài đất việt” đã góp phần cổ vũ đông đảo thanh 

niên Việt Nam học tập cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam giầu mạnh 

và văn minh. 

 4. Giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt” được tổ chức hằng năm đã khẳng định 

vai trò xung kích của thanh niên Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng 

thời Hội đã có bước phát triển gắn với cuộc vận động  “Thanh niên Việt Nam 

đồng hành cùng hàng Việt Nam” được Đảng, Nhà nước và đông đảo nhân dân 

ủng hộ. 

 5. Phong trào “Hiến máu tình nguyện” tiếp tục phát triển rộng khắp góp phần 

mở rộng đối tượng và gia tăng số lượng người hiến máu. Nhiều mô hình hiến máu 

hiệu quả được duy trì tại các địa phương, hình thành các câu lạc bộ tình nguyện 

hiến máu, câu lạc bộ hiến máu dự bị, Hội thanh niên hiến máu tình nguyện. 
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 6. Giải thưởng 15/10; Học bổng Phan Châu Trinh; Giải thưởng “Thầy thuốc 

trẻ Việt Nam tiêu biểu”, Học bổng Nguyễn Thái Bình, đã cổ vũ đông đảo cán bộ, 

hội viên và thanh niên thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên 

cứu khoa học, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội và tình nguyện vì cộng 

đồng; đồng thời góp phần tích cực vai trò của Hội trong việc thành lập Quĩ Hỗ 

trợ thiên tai miền Trung. 

 7. Chương trình “Khi Tổ quốc cần” được phát động và triển khai đã thu hút 

được sự quan tâm của toàn xã hội. Chương trình góp phần xây dựng niềm tin, 

thắp sáng ước mơ cho thế hệ trẻ vững bước trong cuộc sống, học tập, lao động 

và công tác, từ đó có nhận thức đúng đắn về vai trò của mỗi cá nhân trong tiến 

trình phát triển của đất nước. Chương trình được thực hiện định kỳ, dài hạn tại 

nhiều địa phương trong cả nước với nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là các hoạt 

động biểu dương người tình nguyện trên các lĩnh vực góp phần đẩy mạnh Chương 

trình tình nguyện mùa đông với chủ đề: Ấm áp mùa đông, chương trình tình 

nguyện mùa bão lũ… 

 8. Sự ra đời của Hội trí thức khoa học công nghệ trẻ Việt Nam, Hội Thầy 

thuốc trẻ Việt Nam và Ban vận động thành lập các Hội: Hội Công nghệ và tin 

học trẻ, Hội Thanh niên Khuyết tật, Hội kiến trúc sư và xây dựng và trẻ đã góp 

phần mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên theo ngành nghề và theo nhu cầu phát 

triển ngày càng đa dạng của thanh niên; phát huy thanh niên vào sự phát triển của 

đất nước. 

 9. Cuộc vận động “Nghĩa tình Côn Đảo” đã góp phần nâng cao chất lượng 

công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên bằng việc xây dựng 

các công trình truyền thống cụ thể. Phát động Cuộc vận động “Nghĩa tình biên 

cương Tổ quốc” với chương trình “Nốt nhạc biên cương” đã làm sâu sắc thêm 

cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”. 

 10. Cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông” đã có ảnh hưởng 

tích cực trong xã hội, từng bước tạo ảnh hưởng để Tháng an toàn giao thông hằng 

năm gắn liền với chủ đề của phong trào Văn hóa Giao thông. 
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Từ năm 1927 những tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và thu hút đông 

đảo tầng lớp phụ nữ như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học 

nghề và các tổ chức có tính chất riêng của giới nữ như: 

- Năm 1927 nhóm các chị Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, 

Nguyễn Thị Thủy là ba chị em ở làng Phật Tích (Bắc Ninh) tham gia Thanh niên 

Cách mạng đồng chí Hội, các chị tuyên truyền, xây dựng tổ học nghề đăng ten 

và học chữ. 

- Nhóm chị Thái Thị Bôi có các chị Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng, 

Huỳnh Thuyên tham gia sinh hoạt ở trường nữ học Đồng Khánh. 

- Năm 1928, nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai cùng Nguyễn Thị Phúc, 

Nguyễn Thị An tham gia sinh hoạt hội đỏ của Tân Việt. Nhóm này liên hệ với 

chị Xân, chị Thiu, chị Nhuận, chị Liên thành lập tờ Phụ nữ Giải phóng ở Vinh. 

- Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Cương lĩnh đầu 

tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực 

lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ 

nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng 

đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và 

thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách 

mạng. 

- Chính vì vậy, vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt 

Nam (nay đổi tên là Hội Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập, để đánh 

dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 

hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là 

ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày phụ nữ Việt Nam". 

3. LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 

(20/10/1930 – 20/10/2021) 
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- Trong đấu tranh cách mạng, phụ nữ Việt Nam không chỉ là hậu phương vững 

chắc cho tiền tuyến mà chính họ còn là những chiến sỹ cách mạng kiên cường bất 

khuất, những nữ dân quân du kích, nữ thanh niên xung phong mở đường, tải gạo, tải 

đạn với ý chí quật cường, chịu đựng gian khổ với tinh thần lạc quan cách mạng, họ 

chăm sóc thương binh, đồng đội bằng tất cả tấm lòng yêu thương. Đó chính là chị 

Nguyễn Thị Minh Khai, chị Võ Thị Sáu, chị Lê Thị Hồng Gấm, chị Nguyễn Thị Định, 

Anh hùng liệt sĩ - Bác sĩ Đặng Thùy Trâm.....Còn có biết bao người phụ nữ thầm lặng, 

dung dị, mộc mạc; họ cống hiến cho đất nước những người con, người chồng vô cùng 

yêu quý; họ đã từng mòn mỏi chờ đợi người thân trong chiến tranh, để rồi họ cũng 

không còn đủ nước mắt khi những người thương yêu của họ không bao giờ trở về; Họ 

chính là những người mẹ, người bà, người chị của chúng ta. Họ là những người mẹ 

Việt Nam anh hùng! 

Trải qua các thời kỳ cách mạng, vị trí, vai trò của phụ nữ được Đảng và Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đánh giá rất cao. Bác từng nói: “Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ 

nữ Việt Nam, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trong bản 

Di chúc bất hủ để lại cho toàn Đảng, toàn dân trước lúc đi xa, Người viết: “Trong sự 

nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang đã góp phần xứng đáng trong chiến 

đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi 

dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể 

cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên”. 

Phụ nữ đã là một phần không thể thiếu góp vào thành công của cách mạng Việt 

Nam, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong công cuộc xây 

dựng đất nước, phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy sự phát triển của 

xã hội. 
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91 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, người phụ 

nữ Việt Nam yêu nước ngày càng có tri thức, có sức khoẻ, càng năng động, sáng 

tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng. 

Trong công cuộc đổi mới đất nước, những phẩm chất cao quý của người phụ nữ 

Việt Nam lại được tiếp tục khẳng định và phát huy mạnh mẽ. Các tầng lớp phụ nữ 

luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu vươn lên đóng góp 

vào công cuộc xây dựng đất nước, đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ tài năng, điển 

hình tiêu biểu với những cống hiến xuất sắc trong lãnh đạo quản lý, nghiên cứu 

khoa học, sản xuất kinh doanh, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc… 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ nữ Việt Nam luôn phấn đấu và trưởng thành 

về mọi mặt, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, địa vị của phụ nữ trong gia đình 

và xã hội ngày càng được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được 

cải thiện…Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và đóng 

góp to lớn của phụ nữ trong xây dựng gia đình và trong công cuộc xây dựng đất 

nước. Họ xứng đáng là những con người được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng: "Anh hùng, 

bất khuất, trung hậu, đảm đang". 
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4. ANH HÙNG LÝ TỰ TRỌNG – MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG 

CHO CÁC THẾ HỆ NOI THEO 

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng 

chí hội tháng 5/1929 Lý Tự Trọng được đoàn thể cho về nước tham gia công tác 

vận động thanh niên để tiến tới thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 

Lý Tự Trọng là người đầu tiên được giao nhiệm vụ xây dựng Đoàn Thanh niên 

Cộng sản đầu tiên ở Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. 

Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng sinh ngày 20/10/1914, con trai cụ Lê 

Khoan (tức Lê Hữu Đạt) quê ở làng Việt Xuyên - Huyện Thạch Hà - Tỉnh Hà Tĩnh 

và cụ Nguyễn Thị Sờm, quê ở Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh. Do không chịu nổi cảnh 

áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, cụ Khoan đã cùng bà con rời quê hương 

sang Thái Lan sinh sống và tham gia hoạt động yêu nước. Gia đình Lê Hữu Trọng 

là một trong những cơ sở cách mạng, đây là nơi bồi dưỡng cán bộ và là trường quốc 

ngữ của Hội Việt kiều. Lớn lên, Lê Hữu Trọng được gia đình cho đi học tại ngôi 

trường trong Trại Cày do cụ Đặng Thúc Hứa - một sỹ phu yêu nước tổ chức dạy 

văn hóa. Vốn có tư chất thông minh, Trọng tiếp thu nhanh, đặc biệt anh thuộc và 

say mê văn thơ yêu nước cả cụ Phan Bội Châu. Sau đó, Trọng cùng một số thanh 

niên khác được gia đình đưa vào học tại “Hoa Anh học hiệu” - đây là trường chuyên 

dạy tiếng Trung và tiếng Anh. Trọng là học sinh giỏi của Trường, anh nói tốt tiếng 

Trung và tiếng Anh, tiếng Thái Lan. 
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Đầu mùa hè năm 1926, thực hiện ý kiến của đồng chí Nguyễn Á i Quốc, đồng 

chí Hồ Tùng Mậu - thành viên của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội đến 

Thái Lan gặp cụ Đặng Thúc Hứa, truyền đạt yêu cầu của đồng chí Nguyễn Á i Quốc 

về việc chọn một số con em gia đình Việt kiều yêu nước đưa sang Quảng Châu đào 

tạo lâu dài để chuẩn bị xây dựng tổ chức Thanh niên Cộng sản ở Việt Nam. Lê Hữu 

Trọng là một trong số các thiếu niên được lựa chọn. 

Đến Quảng Châu, nhóm thiếu niên này được gặp lãnh tụ Nguyễn Á i Quốc (lúc 

này mang tên Lý Thụy). Để đảm bảo bí mật, các thiếu niên đều mang họ Lý coi như 

người trong một gia tộc, do đó Lê Hữu Trọng đổi tên Lý Tự Trọng. 

Từ năm 1927 trở đi, tình hình Quảng Châu ngày càng diễn biến phức tạp phản 

bội mục đích cách mạng của Tôn Trung Sơn gây ra. Năm 1929, các tổ chức cộng sản 

ở Việt Nam lần lượt ra đời, Lý Tự Trọng được cử về nước hoạt động tại Sài Gòn - Chợ 

Lớn đảm nhận nhiệm vụ liên lạc trong và ngoài nước cho Xứ ủy Nam Kỳ và Trung 

ương Đảng, đồng thời được giao nhiệm vụ đặc biệt: vận động tập hợp thanh niên trong 

các nhà máy, trường học để thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản trong nước. 

Nhân dịp kỷ niệm một năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái, Xứ ủy Nam Kỳ quyết định 

tổ chức một đợt tuyên truyền tố cáo tội ác của thực dân Pháp và kêu gọi quần chúng 

đấu tranh. Ngày 08/02/1931, lợi dụng lúc bà con đi xem bóng đá ở sân vận động Sài 

Gòn tập trung đông, các chiến sỹ cách mạng tổ chức một cuộc mít tinh chớp nhoáng, 

cờ đỏ búa liềm giương cao, một đồng chí đứng lên diễn thuyết kêu gọi quần chúng 

đánh đổ thực dân Pháp. Giữa lúc ấy tên thanh tra mật thám Pháp Le Grand và bọn 

cảnh sát đi cùng ập tới. Không còn cách nào khác để cứu đồng chí mình, Lý Tự Trọng 

đã rút súng bắn chết tên thanh tra mật thám cứu thoát đồng chí diễn thuyết. Bị vây hãm 

ráo riết, Lý Tự Trọng đã bị bắt. 
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Một tên phản bội khai ra tên anh là “Trọng con” và làm công tác liên lạc quan 

trọng. Bọn chúng mừng quýnh tưởng phen này nắm chắc đến nơi tất cả những đầu 

mối bí mật của phong trào cách mạng. Chúng đánh anh hết roi song lại roi cá đuối, 

chúng trói hai tay trút lên xà nhà, cho anh đi “tàu bay”. Dã man nhất, có lần chúng 

chụp một thứ mũ sắt có bắt đinh ốc đặc biệt, cứ xoáy đinh ốc là mũ kẹp chặt lấy thái 

dương, chúng kẹp đến nỗi mắt anh từ từ lồi ra mà vẫn thản nhiên chịu đựng. Chúng 

áp dụng cả đòn tra tấn “lộn mề gà” nhưng với anh tất cả đều vô hiệu. 

Giam cầm, tra tấn ở khám lớn Sài Gòn một thời gian không thu được kết quả, 

bọn chúng đưa anh về xử án, chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương đã mở một 

phiên tòa đại hình để xử một chiến sĩ cộng sản Việt Nam chưa đầy 18 tuổi. Lý Tự 

Trọng đã bị kết án tử hình. Đứng trước cái chết, Lý Tự Trọng không hề run sợ, anh 

chủ động biến phiên tòa của đế quốc thành một diễn đàn của người chiến sĩ cộng 

sản. Khi luật sư bào chữa xin bọn thực dân “mở lượng khoan hồng” vì Lý Tự Trọng 

chưa đến tuổi trưởng thành và “hành động thiếu suy nghĩ”, anh đã gạt phắt đi và 

dõng dạc nói: “Tôi hành động có suy nghĩ, tôi hiểu việc tôi làm, tôi làm vì mục đích 

cách mạng. Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng 

con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con 

đường nào khác”. Ý chí và hành động của anh là minh chứng hùng hồn về bản lĩnh 

kiên cường, lòng trung thành, tinh thần bất khuất của người cộng sản, đồng thời là 

bức thông điệp báo trước sự sụp đổ của thực dân phong kiến và sự tất thắng của cách 

mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
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 Thực dân Pháp không dám xử công khai Lý Tự Trọng, lợi dụng lúc nửa đêm 

về sáng ngày 21/11/1931 chúng đã hèn hạ dựng máy chém ở ngay khám lớn Sài 

Gòn hòng giết Anh trong im lặng, nhưng tấm gương đấu tranh kiên cường, anh dũng 

và những tiếng hô của Anh: “ Đả đảo thực dân Pháp”, “Đảng Cộng sản Đông Dương 

muôn năm”, “Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm” đã cổ vũ mạnh mẽ, tạo 

một làn sóng phản đối tội ác của thực dân Pháp, tinh thần cách mạng bất khuất của 

Anh đã làm cho kẻ thù khiếp sợ và đã động viên, cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách 

mạng trong cả nước lúc bấy giờ và là tấm gương cho các thế hệ thanh niên noi theo. 

Anh hùng Lý Tự Trọng 

(20/10/1914 – 21/11/1931) 
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5. GƯƠNG SÁNG TIÊU BIỂU 
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Trên chặng đường phòng, chống dịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chưa bao giờ 

thiếu những bước chân của các thanh niên tình nguyện viên. Họ là những tấm 

gương ưu tú nhất đạp mọi chông gai, khó khăn để bước tiếp, giúp cho áp lực đặt 

lên các lực lượng chức năng và y tế nhẹ đi phần nào. Trong số ấy, có thể kể đến 

anh Hồ Đăng Khoa, ĐVTN xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Anh đã xung phong 

hỗ trợ trực chốt tại QL 51 bốn tuần liền. Ngay sau khi nhiệm vụ kết thúc, anh lại 

chấp hành một nhiệm vụ mới, đó là hỗ trợ CDC nhập dữ liệu xét nghiệm - một 

công việc cận kề hiểm nguy dịch bệnh xâm nhập. 

Khi chúng tôi tiếp xúc với anh nhằm hỏi thêm nhiều về câu chuyện chống 

dịch anh đã chia sẻ: 

“Với công việc tuyến đầu, kiểm soát ra vào tại QL51 thì thời gian bùng dịch 

tại TP Hồ Chí Minh việc phát hiện tài xế qua test nhanh dương tính là chuyện 

thường xuyên các thành viên trong đội và khoa từng trải qua. Với nguyên tắc đảm 

bảo an toàn bảo hộ, khi có ca dương tính được đưa đi thì toàn bộ chốt trực được 

phun khử khuẩn và thực hiện nhưng biện pháp an toàn khác như thay đồ bảo hộ 

mới... Lần đầu cũng cảm thấy run lắm nhưng vì được tập huấn qua và các anh chị 

y tế có chuyên môn hướng dẫn nên cả đội đều bình tĩnh làm theo. Về nhà thì chia 

sẻ lại để cùng nhau nắm bắt kinh nghiệm. 

Với mong muốn kiểm soát được dịch bệnh, cho hoạt động kinh tế và đời 

sống trở lại bình thường mình và các bạn vẫn sẽ nỗ lực chung tay hỗ trợ tình 

nguyện cho đến khi kết thúc nhiệm vụ.” 
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01. Triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các bài lý luận chính trị 

dành cho đoàn viên năm 2021 

02. Tổ chức Liên hoan báo cáo viên, tuyên truyền giỏi cấp Tỉnh 

Đoàn Tìm hiểu 60 năm mở đường Hồ Chí Minh trên biển  

03. Tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ 

quốc Tôi” kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; 

Ngày hội “Thanh niên Dân tộc – Tôn giáo”; Tuyên dương “Gia đình trẻ 

ấm no hạnh phúc”; Tuyên dương các đội hình thanh niên tình nguyện 

tiêu biểu năm 2021 

04. Tổ chức vòng chung kết Cuộc thi khởi nghiệp năm 2021 

05. Tổ chức Ngày chủ nhật xanh cấp tỉnh. 

06. Kiểm tra công tác vốn vay ủy thác năm 2021. 

07. Thực hiện Công trình “Thư viện Online” 

08. Tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2021 

09. Tổ chức  các hoạt động công tác Đoàn-Hội-Đội năm học mới 

2021-2022 

 

 

 

6. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 
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10. Hướng dẫn thi đua Đoàn, Hội, Đội năm học 2021-2022 

11. Cuộc thi ý tưởng sáng tạo “Cải tạo và chỉnh trang đô thị 4.0”  

12. Thành lập Hội đồng trẻ em 

13. Hành trình “Kết nối yêu thương” năm 2021 

14. Chương trình tư vấn trực tuyến “Tâm lý phòng thi” năm 2021 

15. Bộ tiêu chí thi đua công tác Đoàn năm 2021 do Ban TTNTH 

phụ trách  

16. Tổ chức mô hình phát triển văn hóa đọc trong trường học và 

Ngày hội "Đọc sách thôi mà có gì khó" năm 2021 

17. Triển khai cuộc thi tuần lễ học tập suốt đời 

 

 

 


