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2. Ý NGHĨA LỊCH SỬ NGÀY QUỐC KHÁNH   

(2/9/1945 - 2/9/2021) 

 Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày lễ chính thức của Việt Nam, diễn ra vào ngày 

2 tháng 9 hằng năm, kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập 

tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay 

là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

          Sau khi Hà Nội và miền Bắc khởi nghĩa thắng lợi, ngày 25 tháng 8, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh từ chiến khu trở về ngoại thành Hà Nội. Chiều hôm sau, Đoàn Trung ương 

đón Người về ở căn gác 2, nhà số 48, phố Hàng Ngang, Hà Nội để trực tiếp chỉ đạo 

phong trào. Người đã chủ tọa phiên họp của Thường vụ Trung ương Đảng bàn về công 

tác đối nội, đối ngoại, và đưa ra quyết định về việc khẩn trương tổ chức lễ ra mắt chính 

phủ lâm thời. 
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Từ sáng sớm lễ Quốc khánh ngày mùng 2/9, hàng chục vạn người hàng ngũ 

chỉnh tề, cờ hoa khoe sắc, áo quần tươi màu đỏ thắm đã dồn về quảng trường Ba 

Đình, Hà Nội. Những biểu ngữ nền đỏ chữ vàng bằng các thứ tiếng Việt, Anh, 

Pháp, Hoa, Nga chăng ngang đường phố. 

 

Hào hứng ý chí của nhân dân được biểu lộ trên các dòng chữ: “Nước Việt 

Nam là của người Việt Nam”, “Độc lập hay là chết”, “ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí 

Minh”. Lễ đài bằng gỗ đơn sơ được dựng lên giữa quảng trường Ba Đình uy 

nghiêm, đội tự vệ vũ trang cùng đơn vị Quân Giải phóng đầu đội mũ ca lô, quân 

phục nghiêm trang, chỉnh tề, hàng ngũ thẳng tắp đứng trước lễ đài. Những chiến sĩ 

cách mạng đã từng anh dũng chiến đấu ở Bắc Sơn, Võ Nhai, lập nên các chiến công 

Nà Ngần, Phai Khắt, giờ đây vẫn nắm chắc tay súng, một lòng hướng tâm bảo vệ 

nền Độc lập mới ra đời. Hơn 50 vạn người đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân 

trong xã hội trong nhân dân, ai ai cũng nét mặt hân hoan phấn khởi chờ đón giờ 

khai sinh của chế độ mới- chế độ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

 

Cũng cùng  giờ này, thì nhiều cuộc mít tinh lớn đã được tổ chức tại Huế, Sài 

Gòn và nhiều thành phố khác. Muôn triệu trái tim đang hồi hộp hướng về Hà Nội, 

đợi chờ giây phút thiêng liêng nhất. 

 

Đúng 14 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo trong Chính phủ 

lâm thời bước ra lễ đài. Bản nhạc Tiến quân ca hùng tráng vang lên, mọi ánh mắt 

đều hướng về lá cờ đỏ sao vàng rựa rỡ đang từ từ được kéo lên theo nhịp điều của 

bài hát. Hàng chục vạn tay nắm chặt tay giơ lên ngang tai, thể hiện lòng quyết tâm 

và ý chí sắt đá, kiên cường, kính chào lá cờ vinh quang của Tổ quốc. 

 

Trên lễ đài lớn tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh của đông 

đảo nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đã trang trọng 

đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể 

nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra đời. 

 

 



  

tuoitrebariavungtau.vn 4 

  Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của 

Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xít 

mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập !….Nước Việt 

Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc 

lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và 

của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.” 

 

          Nhắc đến ngày lễ Quốc khánh 2/9 trong trái tim mỗi người Việt Nam lại 

bùng lên những cảm xúc thiêng liêng, xúc động, niềm tin kiêu hãnh và lòng tự hào dân 

tộc. Đây cũng là dịp để bất cứ người dân Việt Nam, kể cả kiều bào ta ở nước ngoài 

cùng hướng về Tổ quốc, cùng nhau tưởng nhớ những người anh hùng đã hy sinh bất 

khuất và biết ơn công lao của Bác Hồ vĩ đại – vị anh hùng dân tộc. Nhân dịp ngày lễ 

Quốc Khánh đang đến gần, chúng ta cùng nhau ôn lại những ý nghĩa lịch sử của ngày 

lễ trọng đại này. 

 

          Đã là người Việt Nam thì ngày mùng 2/9 mang một ý nghĩa không thể nào 

quên, chính ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử, là ngày độc lập dân tộc chấm dứt chế độ 

thực dân phong kiến ở nước ta, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tại quảng trường Ba Đình lịch sử trước hơn 50 vạn dân, 

chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời đọc Bản tuyên ngôn độc lập tuyên 

bố với nhân dân Việt Nam và thế giới: khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Với ý nghĩa lịch sử trọng đại này ngày mùng 2/9 đã được lấy làm ngày Quốc khánh của 

Việt Nam. Ngày 2/9 như một mốc son chói lọi, như một “chứng nhân lịch sử” dù thời 

gian đã trôi qua nhưng những chiến tích vẻ vang của dân tộc vẫn còn mãi với thời gian, 

với bản tuyên ngôn bất hủ mà các thế hệ sẽ không thể nào quên. 

 

          Ngày Quốc khánh mùng 2/9 không chỉ có ý nghĩa lịch sử to lớn mà còn như 

lời nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay khi sinh ra trong hòa bình, không phải chứng kiến cảnh 

đất nước chia cắt, súng đạn và chiến tranh, phải luôn luôn học tập, rèn luyện sao cho 

xứng đáng với câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó 

có thanh niên”, cũng như giáo dục lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của ông cha ta, 

đã kiên cường bất khuất đánh đuổi quân xâm lược bảo vệ Tổ quốc. 

 

 



  

Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 

2/9/1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi 

khó khăn, thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày Lễ độc lập: “Toàn 

thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của 

cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Với tinh thần đó mà cách mạng Việt 

Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh 

vĩ đại đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong suốt hơn 70 

năm qua. 

          Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đã và đang tiếp tục đẩy mạnh sự 

nghiệp đổi mới toàn diện trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực sẽ còn 

nhiều diễn biến rất phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và 

thách thức. Để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, 

thách thức, chúng ta cần đoàn kết một lòng với quyết tâm cao, phát huy sức mạnh 

đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu 

sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng 

cao đời sống của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc 

lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội        

chủ nghĩa./. 
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3. DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH –  SỰ KẾT HỢP  TƯ 

TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH CỦA HỒ CHÍ MINH 
Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969), người sáng lập, lãnh đạo và là lãnh 

tụ vĩ đại nhất của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, chiến sĩ lỗi lạc của 

phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 

Một trong những tài sản tinh thần vô cùng quý giá của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đặc biệt phải kể đến là những tư tưởng của Người qua bản Di chúc mà 

Người đã để lại cho Đảng và dân tộc ta. Giá trị to lớn trong bản Di chúc không 

chỉ là những lời căn dặn đơn thuần cuối cùng của một người trước lúc đi xa, mà 

là kết tinh những tinh hoa, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một người đã hiến 

dâng cả cuộc đời mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, giá trị 

của bản Di chúc mãi mãi trường tồn, mãi mãi được khắc sâu trong tâm trí của 

mỗi cán bộ, đảng viên và toàn Đảng, toàn dân ta. 

Cùng với tiến trình của cách mạng Việt Nam, chúng ta càng thấy rõ những 

giá trị quý báu mà Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc. Nhân 

Hội thảo khoa học “50 năm Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực 

hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, xin chia sẻ những suy 

ngẫm được từ những điều tâm huyết mà Bác để lại cho cán bộ, đảng viên và hậu 

thế. 

1. Di chúc là thư của người chuẩn bị “đi xa”, được viết để gửi gắm lại cho 

các thế hệ con cháu, bạn bè, người thân… Trong thư ấy thường ghi lại tất cả tâm 

tư, những điều rất quan trọng cần phải làm, những trăn trở mà người sắp “đi xa” 

mong muốn hậu thế sẽ làm thay mình… Do vậy, làm theo những điều Bác dặn 

trước lúc Bác đi xa là việc hệ trọng. Đọc từng câu, từng lời Bác viết trong Di 

chúc, càng thấm thía những ý tứ hàm chứa Bác gửi gắm để mong muốn xây dựng 

một đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự “vừa hồng, vừa chuyên”; xây dựng một 

Đảng cộng sản cầm quyền thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng một đất nước 

độc lập, tự do, dân chủ, văn minh, giàu mạnh, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. 

Với hơn 1200 từ, Di chúc của Người là những mệnh lệnh của người chỉ huy, là 

những hoạch định của người lãnh đạo cho tương lai đất nước, là những tâm tình 

của người đồng chí – người đảng viên chân chính, vĩ đại của Đảng ta. Đó là 

những điều sau đây: 
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(1) - Phải luôn tin tưởng vào vai trò của nhân dân, biết phát huy sức mạnh 

và phẩm chất tốt đẹp của nhân dân. Bởi vì như Bác viết: “Cuộc chống Mỹ, cứu 

nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song 

nhất định thắng lợi hoàn toàn. 

Đó là một điều chắc chắn.” 

“Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu 

đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua 

nhiều năm chiến tranh.  

Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có 

Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng”. 

(2) - Phải thương yêu, kính trọng và chăm lo cho nhân dân; người lãnh đạo 

cần dành thời gian để thăm hỏi tình hình dân chúng. Điều này được hàm chứa 

trong ước muốn của Bác: “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. 

“Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm 

không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân” 

“Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải 

hy sinh nhiều của, nhiều người.” 

“Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho 

toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.” 

(3) - Phải giữ đạo lý sống có tình nghĩa thủy chung, đền ơn đáp nghĩa, giữ 

nếp sống trọng ân tình. Bác dự tính cũng chính là gửi gắm cho Đảng việc phải 

làm để nhân dân thế giới luôn đánh giá cao truyền thống đạo lý của dân tộc: “Kế 

theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong 

phe xã hội chủ nghĩa, và các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và 

giúp đỡ cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.” 



  

Bác mong muốn Đảng ta phải luôn ghi nhớ những đóng góp lớn lao của 

toàn dân: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể 

phải hy sinh nhiều của, nhiều người.” 

(4) - Phải luôn nhận thức sâu sắc bài học quý báu về truyền thống đoàn kết 

của dân tộc, một trong những căn nguyên tạo thành thế mạnh của Đảng đó là biết 

phát huy truyền thống đoàn kết. Đây cũng là vấn đề quan trọng mà ngay từ 

“Đường Kách mệnh” – tác phẩm đầu tiên dạy cho nhân dân làm cách mạng, Bác 

đã khẳng định đoàn kết là chiến lược nhất quán và xuyên suốt để tập hợp lực 

lượng cách mạng và là nhân tố quyết định sự thành công. Hơn 40 năm sau, trong 

Di chúc, Bác đã đúc kết: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai 

cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, 

Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ 

thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các 

đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn đoàn kết nhất trí của 

Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Lời Bác dặn vô cùng ý nghĩa, vấn 

đề đoàn kết cực kỳ quan trọng, không giữ được đoàn kết thì như sa vào đêm đen, 

lạc lối, vấp ngã. 

(5) - Phải tuân thủ các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; hiểu rõ 

mối quan hệ giữa các nguyên tắc để phối hợp trong thực hành.  “Trong Đảng phải 

thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê 

bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển đoàn kết và thống nhất của Đảng. 

Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Ba dòng súc tích, Bác nhắc đến các 

nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng: nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên 

tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng, nguyên 

tắc kỷ luật nghiêm minh, tự giác. 
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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 

 

 

tuoitrebariavungtau.vn 9 

  

 (6) - Phải giữ vững vai trò lãnh đạo của một đảng cầm quyền trên nền tảng 

đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng và năng lực: “Mỗi đảng viên và 

cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, 

chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người 

lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Đọc những dòng này, lại 

nhớ “Đường Kách mệnh”. Bởi vì đạo đức cách mạng là nền tảng của người cách 

mạng, của Đảng cách mạng; “có đạo đức cách mạng mới gánh được nặng, đi 

được xa” cho nên từ “Đường Kách mệnh” đến “Di chúc” Bác đều đề cập đến 

việc gìn giữ. 

 (7) - Phải chú trọng thường xuyên công tác đào tạo đội ngũ kế thừa và bồi 

dưỡng nhân tài cho sự nghiệp cách mạng: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung 

là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. 

Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành 

những người kế thừa xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng", vừa “chuyên”. 

 Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất 

cần thiết”. 

 Bác luôn nhìn thấy tiềm lực ở lớp người trẻ tuổi mà nó sẽ phát huy khi được 

đào tạo, huấn luyện một cách đúng đắn. Bác dặn Đảng cần tin tưởng vào khả 

năng của họ. Lời dặn dò này của Bác càng khẳng định quyết tâm cách mạng mà 

Bác đã khẳng định từ những năm đầu thế kỷ 20: “Đời này làm chưa xong thì đời 

sau nối theo làm thì phải xong” vì làm cách mệnh là “Sửa cái xã hội cũ đã mấy 

ngàn năm làm xã hội mới, ấy là rất khó” 

 Bác hoạch định một kế hoạch, một chương trình hành động của toàn Đảng, 

toàn dân về sự nghiệp xây dựng đất nước sau chiến tranh với những chỉ dẫn về 

đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
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 (8) - Bất luận mọi hoàn cảnh, người cách mạng, Đảng cách mạng phải luôn 

kiên định mục tiêu cách mạng. Là nhà lãnh đạo, người chiến sĩ nhưng trước lúc 

đành phải rời xa cuộc kháng chiến anh dũng của toàn dân đang trong thời kỳ đế 

quốc Mỹ triển khai cuộc chiến tranh vô cùng ác liệt, Bác đã khẳng định một cách 

cương quyết: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian 

khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn” 

  “Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. 

 Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng 

lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống 

nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”. 

 Từ “nhất định” được Bác nhắc những 6 lần trong Di chúc thể hiện ý chí 

kiên định và là niềm tin tất thắng của chính nghĩa. Trong những lời quyết tâm ấy 

còn chứa đựng tình cảm ưu tư của Bác về những hy sinh to lớn của toàn dân. Bác 

viết hai từ “Dù sao,” như gửi vào đấy sự động viên, cổ vũ nhân dân; như mệnh 

lệnh người chỉ huy trên chiến trường oanh liệt. Lời của Bác như lệnh tiếng công! 

 (9) - Phải vươn lên khẳng định tầm vóc của dân tộc và đất nước ta trên 

trường quốc tế. Bác viết: “Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh 

dũng đánh thắng 2 đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào 

phong trào giải phóng dân tộc”. Đây là lời khích lệ của Bác gửi nhân dân. Bác 

nhắn nhủ nhân dân hãy viết tiếp những trang vẻ vang vào lịch sử của dân tộc.   

 (10) - Phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm của cách mạng Việt Nam với 

phong trào Cộng sản thế giới. Bác viết: “Là một người suốt đời phục vụ cách 

mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào Cộng sản và công nhân 

quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các 

đảng anh em! 
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 Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi 

phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác -Lênin 

và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình. 

 Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải 

đoàn kết lại”. 

 Với tư cách người chiến sĩ cộng sản quốc tế trong sáng, thủy chung, luôn 

quan tâm đến sự phát triển chung của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, 

Bác đã gửi sự ưu phiền vào Di chúc như là gửi gắm mong muốn thực hiện một 

nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Đảng. 

 (11) - Phải luôn gắn tâm tư, ước nguyện với lợi ích của nhân dân và phấn 

đấu vì tương lai tươi sáng của dân tộc thì mới xứng đáng với danh hiệu người 

cộng sản chân chính. Bác viết: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, 

phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không 

có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, 

nhiều hơn nữa. 

 Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết 

phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 

và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.” 

 Những nuối tiếc của Bác không dành cho bản thân mình, cao đẹp như cuộc 

đời của Bác. Tâm tư của Người cho đến cuối cùng vẫn là tâm tư một công bộc 

của nhân dân. 

 (12) - Phải nắm rõ quy luật vận động của tự nhiên và xã hội; hiểu rõ chính 

bản thân, mạnh dạn đối diện thực tế để luôn có tư thế sẵn sàng, chủ động. Bác 

viết: “Năm nay, tôi vừa 79 tuổi, …nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt, tuy 

sức khỏe có kém so với vài năm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì 

tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ. 
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 Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục 

vụ nhân dân được bao lâu nữa?  

 Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các-Mác, cụ Lê-

nin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng 

và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột”. 

 Những dòng tâm sự thiết tha ấy đã toát lên một phong cách tuyệt vời: phong 

cách tư duy khoa học, khách quan, sáng suốt; phong cách ứng xử đậm chất văn 

hóa phương Đông: biết mình, biết người, biết thời thế…, phong cách làm việc 

cẩn thận, sắp xếp hợp lý… 

 2. Đọc di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – “Người công bộc” vĩ đại của 

Nhân dân, càng hiểu thật sâu sắc quan điểm của Người về vai trò người cán bộ, 

đạo đức và năng lực làm “người đầy tớ trung thành của nhân dân”. “Cán bộ là 

cái gốc của mọi công việc” do vậy đây cũng là điều vô cùng quan trọng nên 

Người cẩn thận, khéo léo nhắn nhủ lần nữa trước lúc đi xa: “Suốt đời tôi hết lòng 

hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”. 

 Bác đã từng viết: “Nhiệm vụ của chính quyền ta và đoàn thể ta là phụng sự 

nhân dân. Nghĩa là làm đày tớ cho dân…Đã phụng sự nhân dân, thì phải phụng 

sự cho ra trò”. “Cán bộ Đảng, cán bộ chính quyền không phải làm quan cách 

mạng, ăn trên ngồi trốc. Cán bộ Đảng cũng như cán bộ chính quyền, ngay cả Bác 

là cán bộ cao nhất đều là đày tớ của nhân dân”. “Cán bộ từ trung ương đến xã 

đều phải là người đày tớ trung thành của nhân dân”; “Làm cán bộ là suốt đời làm 

đày tớ trung thành của nhân dân”. 

 “Suốt đời”, theo quan điểm của Bác là phải phục vụ nhân dân cho đến lúc 

“sẽ đi gặp cụ Các-Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác”, cũng có 

nghĩa là người cán bộ, đảng viên cần có ý chí bền bĩ, phải rèn luyện sức khỏe 

mới cống hiến cho sự nghiệp cách mạng một cách trọn vẹn; đồng thời, điều này 

cũng yêu cầu người cán bộ, đảng viên phải có đạo đức cách mạng, có năng lực 

thì mới “gánh được nặng, đi được xa”; làm theo tấm gương của Bác – làm cách 

mạng “suốt đời” tức là phải học tập, làm việc, chiến đấu cho đến lúc “theo chân 

Bác” “về với các cụ C.Mác, Lênin và các vị cách mạng đàn anh”. 
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 “Đày tớ”, “phục vụ” – những từ được Bác dùng thường xuyên và nhấn 

mạnh để xác định rõ ràng vai trò và năng lực cần phải có của người cán bộ, đảng 

viên chân chính. Đó là làm người phục vụ Nhân dân chứ không phải “làm quan 

Nhân dân”. Muốn là người đày tớ được người chủ - nhân dân của mình yêu quí 

thì phải là người có phẩm chất tốt, có năng lực đáp ứng công việc. Năng lực phải 

có để “phục vụ nhân dân” được thể hiện qua các yếu tố: tri thức, kỹ năng, thái 

độ, hành vi. 

 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá kết tinh những 

tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung cơ bản, những quan điểm 

cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, vạch ra phương hướng phát triển cho cách 

mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai; là chúc thư của một lãnh tụ thiên 

tài, một nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn xa, trông rộng, một chiến sĩ cộng sản 

suốt đời yêu thương, trân trọng con người phấn đấu hy sinh vì tự do, hạnh phúc 

của con người. Những tư tưởng lớn, những phẩm chất đạo đức trong sáng tuyệt 

vời và chủ nghĩa nhân văn cộng sản tỏa sáng từ Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh mãi mãi là nguồn sức mạnh tinh thần dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, 

toàn dân ta trên con đường xây dựng Tổ quốc Việt Nam theo mục tiêu “dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

 Tác phẩm đã định hướng cho toàn Đảng, toàn dân ta đẩy mạnh cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng, phát triển đất 

nước trong tương, lai; khẳng định tầm quan trọng của nhân tố đạo đức đối với 

Đảng cầm quyền. Vì vậy, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo 

đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng 

ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung 

thành của nhân dân như mong muốn của Người. 

 Cùng với cách mạng Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, 

là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng. Di chúc của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh sẽ sống mãi trong tâm hồn, trí tuệ dân tộc Việt Nam và sự trân 

trọng, kính phục của nhân dân thế giới. 
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 Hiện nay toàn Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, 

đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự 

diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 50 năm thực hiện Di huấn của Bác là 

nhiệm vụ thiêng liêng. Do đó, một trong những việc trước tiên người đảng viên cần 

làm đó là: bảo vệ giá trị Di chúc – văn bản tổng lược những quan điểm toàn diện 

và sâu sắc của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, tức 

bảo vệ giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh. Thật thà, nghiêm túc học và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; kiên quyết chống tình trạng mà đồng chí Trần 

Bạch Đằng đã từng khuyến cáo: “từng chữ, từng lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn 

thường được nhắc,…song nhắc như một loại công thức, cốt tô điểm và đôi khi 

người nhắc chẳng có tư cách để nhắc, suy cho cùng, đó là lối làm mờ nhạt ý nghĩa 

của tư tưởng lớn” 



tuoitrebariavungtau.vn 14 

 Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931, một sự 

kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam; khẳng định mối liên minh giữa giai 

cấp công nhân và nông dân Việt Nam trong tiến trình đấu tranh cách mạng dưới sự 

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 91 năm sau, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh 

nghiệm của Xô viết Nghệ - Tĩnh vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự. 

 Trong giai đoạn 1929-1933, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới từ các nước tư 

bản, trong đó có Pháp đã lan nhanh sang các nước thuộc địa và phụ thuộc. Dù ở 

Pháp, cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra muộn hơn so với một số nước tư bản khác, 

song trước ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, giới cầm quyền nước này đã thi 

hành nhiều chính sách nhằm cứu vãn quyền lợi cho giai cấp tư sản Pháp và tay sai 

bản xứ. 

 TINH THẦN QUẬT KHỞI CỦA XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH   

 Những chính sách mà Pháp thi hành ở Đông Dương tác động xấu đến tình 

hình kinh tế - xã hội, làm cho nền kinh tế Đông Dương vốn phụ thuộc nặng nề vào 

nền kinh tế Pháp đã nhanh chóng suy thoái: kinh tế điêu đứng, nông nghiệp nghèo 

nàn, công nghiệp suy sụp, xuất và nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm, giá cả 

leo thang; đồng thời, cũng làm cho tình hình chính trị ngột ngạt, đời sống của nhân 

dân Đông Dương sa sút nghiêm trọng, nhất là giai cấp công nhân và nông dân… 

 Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng, ở Việt Nam, từ thành thị cho tới nông 

thôn, tình trạng thất nghiệp, đói kém ngày càng trầm trọng. Tác động tiêu cực của 

cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội đã làm cho những mâu thuẫn vốn có trong xã 

hội bộc lộ sâu sắc hơn, gay gắt hơn, nhất là mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với 

thực dân Pháp và mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong 

kiến. Trước tình hình đó, bất chấp việc đàn áp, khủng bố dã man của thực dân Pháp, 

phong trào cách mạng của các tầng lớp nhân dân ngày càng sục sôi. “Sự áp bức bóc 

lột vô nhân đạo của đế quốc Pháp đã làm cho đồng bào ta hiểu rằng có cách mạng 

thì sống, không có cách mạng thì chết. Chính vì vậy, phong trào cách mạng ngày 

càng lớn mạnh: công nhân bãi công, học sinh bãi khóa, nông dân đòi ruộng đất, nhà 

buôn nhỏ đóng cửa hàng, nhân dân cả nước đang vùng lên chống bọn đế quốc”. 

4. TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 91 NĂM  

NGÀY XÔ VIẾT – NGHỆ TĨNH (12/9/1930 - 12/9/2021) 
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 Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã thông qua Cương lĩnh 

chính trị đầu tiên; trong đó khẳng định “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng 

và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”(2). Đường lối cách mạng đúng đắn 

của Đảng đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; vai trò và sức ảnh hưởng 

của Đảng ngày càng lan rộng trong quần chúng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong 

trào đấu tranh ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam ngày càng phát triển. Cùng với phong 

trào đấu tranh của giai cấp công nhân trong các hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp, nhiều 

cuộc đấu tranh của giai cấp nông dân cũng diễn ra ở nhiều nơi, với các hình thức 

như đòi chia ruộng đất công của làng xã, đòi lại các khoản bị hào lý tham nhũng… 

và rầm rộ nhất là từ Ngày Quốc tế Lao động 1/5.  

 Cụ thể, ở Nghệ An, công nhân và nông dân thành phố Vinh biểu tình lớn. 

Cùng với đó, nông dân các làng Yên Dũng, Lộc Đa, Đức Thịnh, Tân Hợp cũng biểu 

tình kéo vào thành phố phối hợp với công nhân các nhà máy đấu tranh đòi tăng 

lương, giảm giờ làm, giảm thuế, phản đối chính sách khủng bố của chính quyền 

thuộc địa… Ở Hà Tĩnh, trong ngày 1/5, cờ đỏ được treo trước cửa Tòa sứ thị xã Hà 

Tĩnh, trên nóc nhà thờ huyện Nghi Xuân; nhiều truyền đơn của Đảng xuất hiện ở 

huyện Đức Thọ, Can Lộc, Cẩm Xuyên; nhiều cuộc mít tinh được tổ chức ở Can 

Lộc, Thạch Hà…  

 Cuộc biểu tình ngày 1/9 ở Thanh Chương được coi là mốc mở đầu đánh dấu 

sự ra đời của chính quyền Xô viết ở Nghệ - Tĩnh và sự kiện lịch sử này đã đánh dấu 

“một thời kỳ mới, thời kỳ đấu tranh kịch liệt đã đến”. Tiếp đó, các cuộc biểu tình 

của nông dân ở các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Đô Lương, Diễn Châu… 

(Nghệ An) và ở Can Lộc, Thạch Hà, Kỳ Anh, Hương Sơn, Cẩm Xuyên… (Hà Tĩnh) 

diễn ra liên tục. Đặc biệt, phong trào đấu tranh của công - nông Nghệ - Tĩnh đã lôi 

cuốn đông đảo trí thức, học sinh và các tầng lớp nhân dân tham gia, làm cho chính 

quyền tay sai bị tê liệt ở cấp huyện và tan rã ở cấp xã.  
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 Tiếng vang của những sự kiện chính trị diễn ra ở Ngệ An và Hà Tĩnh ngày 

1/5 không chỉ khẳng định thắng lợi của giai cấp công nhân và nông dân hai tỉnh 

trong tiến trình đấu tranh cách mạng để giành độc lập, tự do mà còn cho thấy: “Đứng 

về cả nước mà xét, ngày 1/5/1930 có ý nghĩa rất quan trọng vì đây là lần đầu tiên 

vô sản Đông Dương xông pha lửa đạn để biểu dương tinh thần đoàn kết cách mạng 

quốc tế của mình”. Có thể nói, sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5/1930 

là mở đầu cho cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là sự ra đời của các Xô 

viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh sau đó và đây cũng chính là lần đầu tiên công nhân và 

nông dân sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù. 

 Sau ngày 1/5, phong trào đấu tranh lan rộng và phát triển mạnh trên cả nước, 

nhất là ở Trung Kỳ và Nam Kỳ (từ tháng 6 đến cuối năm 1930). Làn sóng đấu tranh 

cách mạng của quần chúng đã buộc chính quyền thuộc địa phải thi hành một số 

chính sách đối với người lao động như trả tự do cho một số người bị bắt trong các 

cuộc biểu tình, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, hoãn thuế cho nông 

dân… Vì thế, để duy trì và đẩy mạnh phong trào đấu tranh cách mạng ở cả 3 miền, 

nhất là ở Nghệ An và Hà Tĩnh, Đảng kêu gọi công nhân, nông dân và các tầng lớp 

khác không lơ là cảnh giác trước một số nhân nhượng của kẻ thù mà phải tiếp tục 

đoàn kết để đấu tranh và kiên trì đấu tranh ủng hộ giai cấp công - nông Nghệ - Tĩnh.  

 Trên đà phát triển, những ngày tháng 8, phong trào đấu tranh ở Nam Kỳ phát 

triển mạnh mẽ hơn, tiêu biểu là cuộc bãi công của công nhân nhà máy rượu Chợ 

Lớn, ở Công ty Dầu lửa Sài Gòn và các cuộc biểu tình của hàng ngàn nông dân ở 

Hóc Môn, Trà Vinh, Sa Đéc… Còn ở Trung Kỳ, ngày 1/8, nhân kỷ niệm Ngày quốc 

tế đỏ, toàn thể công nhân khu công nghiệp Vinh - Bến Thủy tổng bãi công, phản 

đối chiến tranh đế quốc, kêu gọi công nhân đoàn kết với nông dân và binh lính đấu 

tranh chống chính quyền thuộc địa. Tiếp đó, nhiều cuộc biểu tình, bãi công diễn ra 

ngày càng quyết liệt; nhiều cuộc biểu tình còn có sự phối hợp giữa công nhân và 

nông dân khiến chính quyền thuộc địa lo ngại. Cụ thể, công nhân nhà máy Diêm 

Bến Thủy đấu tranh liên tục và được công nhân nhà máy Xe lửa Trường Thi, công 

nhân bốc vác thành phố Vinh hưởng ứng và ủng hộ… Các cuộc đấu tranh của nông 

dân Thanh Chương biểu tình đòi hoãn thuế, bỏ thuế hoa lợi; nông dân Anh Sơn, 

Nghi Lộc, Nam Đàn, Quỳnh Lưu biểu tình đòi khất sưu, hoãn thuế… đã lan rộng 
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ra hầu khắp các huyện ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong cuộc vận động 1/8, Đảng 

Cộng sản hô hào quần chúng đấu tranh theo các khẩu hiệu lớn: “Ủng hộ Liên bang 

Xô viết  và phong trào giải phóng ở các thuộc địa!”, “Đánh đổ đế quốc Pháp, địa 

chủ và quan làng!”, “Xứ Đông Dương hoàn toàn độc lập!”, “Lập chánh phủ công 

nông!”, “Tịch ký hết thảy ruộng đất của bọn địa chủ bổn xứ và ngoại quốc và đem 

phát cho dân cày!”, “Phản đối khủng bố trắng. Thả hết thảy tù chánh trị!”, “Mỗi 

ngày làm tám giờ!”… 

 Tháng 9/1930, phong trào của công - nông phát triển tới đỉnh cao. Ngày 1/9, 

cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra ở Thanh Chương (Nghệ An), có sự tham gia của 

các đội tự vệ đỏ canh gác để cô lập huyện đường Thanh Chương với các xã và tự 

vệ các tổng Xuân Lâm, Đại Đồng… bao vây, trấn áp tổng lý ở các làng để cắt đứt 

liên lạc của địch từ Vinh lên, từ Đô Lương xuống. Cũng ngày này, hơn hai nghìn 

nông dân có tự vệ hỗ trợ đã biểu tình, giương cao các biểu ngữ yêu cầu thả những 

công nhân Bến Thủy đã bị bắt, giải tán Hội đồng đề hình, đòi được lập hội…; đồng 

thời, kéo về bao vây huyện lỵ, thiêu hủy huyện đường và truy bắt tri huyện, phá 

nhà lao… dẫn đến sự tan rã của chính quyền thực dân ở các làng, xã trong huyện. 

Khi đó, các Ban Chấp hành Nông hội đỏ (xã bộ nông) đã đứng lên nắm quyền cai 

quản nông thôn. Sau cuộc biểu tình ngày 1/9, “trong số 76 lý trưởng (76 làng, xã) 

ở Thanh Chương, đã có 35 người đem sổ sách và con dấu nộp cho “xã bộ”. Toàn 

huyện có 65/76 làng xã có Ban Chấp hành nông hội đỏ nắm quyền cai quản nông 

thôn”.  

 Các “làng đỏ” đã hình thành ở một số vùng nông thôn Nghệ - Tĩnh. Tại Nghệ 

An, sau các cuộc biểu tình quyết liệt đầu tháng 9/1930, chính quyền Xô viết  hình 

thành ở gần như khắp các làng, xã của huyện Thanh Chương, Nam Đàn và nhiều 

vùng khác thuộc Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Anh Sơn… Còn ở Hà Tĩnh, các Xô viết  

cũng xuất hiện ở nhiều xã của huyện Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, 

Nghi Xuân… Trong các Xô viết, quần chúng nhân dân tự tổ chức, quản lý mọi mặt 

của đời sống xã hội và đó chính là những Xô viết đầu tiên trong lịch sử cách mạng 

Việt Nam -  Xô viết  Nghệ - Tĩnh. 
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 Trước thực tế phong trào phát triển mạnh mẽ ở Nghệ - Tĩnh, nhất là việc bạo 

động lập Xô viết, Trung ương Đảng nhận định chủ trương đó là “chưa đúng hoàn 

cảnh vì trình độ dự bị của Đảng và quần chúng trong nước chưa đủ, vũ trang bạo 

động cũng chưa có - bạo động riêng lẻ trong vài địa phương trong lúc bây giờ là 

quá sớm, là manh động”(6). Cho nên, “những chỗ đã lập Xô viết rồi phải huấn 

chỉnh cho chu đáo, làm sao cho các hạng cố, bần, trung nông hết sức ủng hộ Xô 

viết và cho Xô viết  là chính quyền của mình mới được. Mỗi việc trong làng đều 

lấy danh nghĩa Xô viết chớ không bao giờ lấy danh nghĩa đảng hay nông hội”. Đồng 

thời, Trung ương cũng chỉ thị các cấp ủy đảng hai tỉnh vừa phải tiếp tục duy trì ảnh 

hưởng của Đảng, của các Xô viết  trong lòng quần chúng vừa phải “tổ chức lại 

huyện bộ và cán sự chi bộ dự bị bí mật, còn những đảng bộ bây giờ thì cứ hoạt động 

công khai”. 
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4. GƯƠNG SÁNG TIÊU BIỂU 

TÌNH NGUYỆN VIÊN TIÊU BIỂU TRONG CÔNG TÁC 

CHỐNG DỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Nguyễn Thanh Sang, tổng phụ trách trường THCS Lộc An, xã Lộc An, 

huyện Đất Đỏ. Trước khi Chỉ thị 16 được áp dụng tại tỉnh nhà, thầy hoạt động 

hăng hái và đã hỗ trợ cho các đội hình của Tỉnh đoàn. Sau khi Chỉ thị được ban 

hành, thầy trở về giúp đỡ cho công tác phòng, chống dịch tại địa phương mình. 

Trong buổi trao đổi với chúng tôi, thầy chia sẻ: 

“Câu chuyện mà đáng nhớ nhất đó chính là tham gia hỗ trợ trực chốt trên 

quốc lộ 51 ở Thị xã Phú Mỹ lúc đó đi trực vào giữa đêm, đi thì có xíu lo lắng 

nhưng khi bắt tay vào làm thì rất là hăng say,…. kiểu như công việc phải xuyên 

suốt, thời điểm vắng phượng tiện giao thông qua lại và các tài xế chờ lấy kết quả 

thì các anh chị cán bộ y tế tranh thủ thời gian nghỉ tay một chút...hình ảnh ấy rất  
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xúc động. Đêm đó làm tới 2h sáng...nhưng mà tinh thần của mình không 

mệt mỏi và còn rất hăng hái. Đó cũng chính là buổi đi tình nguyện đầu tiên trong 

công tác phòng, chống dịch... Những hình ảnh chỉ thấy trên truyền thông, mà nay 

mình đã thấy và ...cảm nhận, nó đã làm cho mình có thêm nhiều (động lực) 

hơn…”. 

Những câu chuyện được nghe kể từ các tình nguyện viên chính là sức mạnh, 

niềm động viên để chúng tôi tiếp cận và đưa thêm thật nhiều chia sẻ đến với mọi 

người. Và tất cả sẽ hiểu được nỗi khó khăn, vất vả của lực lượng tuyến đầu, cùng 

chung tay đẩy lùi dịch bệnh. 

TÌNH NGUYỆN VIÊN TIÊU BIỂU TRONG CÔNG TÁC 

CHỐNG DỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
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Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, với tinh 

thần xung kích, tình nguyện, đoàn viên thanh niên cũng thể hiện hết sức trẻ của 

mình đã xung phong tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc 

biệt, trong đó có anh Nguyễn Trọng Huy, Phó Chủ Tịch Hội LHTN Việt Nam thị 

trấn Long Hải - Bí thư chi Đoàn quân sự thị trấn, đồng thời anh cũng là một quân 

dân tự vệ. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, trong cuộc “đấu tranh” 

chống Covid-19 anh đã xông pha trực tiếp vào túc trực ở các khu cách ly, nơi 

vốn có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất. Trong dịp chia sẻ với chúng tôi, anh trải 

lòng: 

“Khi toàn dân đồng lòng, cùng phòng chống dịch…. Anh cũng muốn cống 

hiến sức trẻ của mình … phục vụ cách ly tập trung tại Trung đoàn Minh Đạm. 

Và phối hợp với Công an làm nhiệm vụ tuần tra và xử lý các trường hợp vi phạm 

các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn.” 

Anh cũng chia sẻ thêm: 

"Trước ngày nhận nhiệm vụ bản thân anh đã tìm hiểu và nghiên cứu về 

công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, khi trực tiếp bắt tay vào việc vẫn thấy 

tương đối căng thẳng, lo lắng và nhiều áp lực khi đây là một biến chủng mới và 

phức tạp mặc dù như vậy anh và mọi người vẫn quyết tâm chiến đấu với "giặc 

Covid-19" để đem lại sức khỏe, bình yên cho người dân tại khu cách ly". 

Cuối cùng, anh đã có những chia sẻ      , mong muốn cũng như là những lời 

gửi gắm đến mọi người: 

"Chúng ta tuyệt đối không chủ quan và cần nâng cao hơn ý thức, trách 

nhiệm của mình trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm 

thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đừng để sự chủ quan dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cho 

bản thân và mọi người xung quanh, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ". 

"Vaccine mạnh nhất lúc này là ý thức của mỗi người" 🇻🇳 Trong tình hình 

cả nước chung tay chống dịch hiện nay, những hành động đẹp như tấm gương 

của anh Huy thật đáng được trân trọng. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh 

đoàn kết, sẻ chia, đồng thời cổ vũ, động viên các lực lượng chống dịch vượt qua 

khó khăn, quyết tâm dập dịch nhanh, bảo vệ sức khỏe cho người dân. 
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01. Xây dựng Chương trình công tác Hội Sinh viên năm học     

2021-2022 và tiêu chí thi đua  

02. Xây dựng Chương trình công tác Đoàn năm học 2021-2022 

03. Xây dựng Chương trình công tác Đội năm học 2021-2022 và 

tiêu chí thi đua  

04. Tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2021 

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

2021-2022 

06. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp 

trong đoàn viên, thanh niên  

07. Tổ chức chương trình tỏa sáng Nghị lực Việt 

08. Tổ chức Ngày hội “Thanh niên với Văn hóa giao thông” năm 

2021 

09. Tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội khối 

trường học năm học 2021 – 2022 
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