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1. THEO DÒNG LỊCH SỬ 
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2. Đề cương tuyên truyền trong dịp tổ chức  

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 
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Tuyên truyền về lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới 

   - Trải qua 91 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau,            

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh 

đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân 

tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên 

gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng 

lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực 

dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc 

xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. 

 

   - Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, 

Mặt trận đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và 

tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử 

và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành 

một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 
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- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX 

về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững 

chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, 

chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh 

thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc của các tổ chức thành viên và các 

tầng lớp Nhân dân, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường đoàn kết 

quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ nêu trên. 

 

    Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dưới sự lãnh đạo của 

Đảng và hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, các cấp, các ngành, cả hệ 

thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cơ sở đã tập trung cao độ “chống dịch 

như chống giặc”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng với các tổ chức thành 

viên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ kinh 

phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, ngày công phục 

vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là đảm bảo an sinh cho người nghèo, 

người yếu thế, người cơ nhỡ, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh để chung tay 

góp sức cùng với Đảng và Nhà nước bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, sớm 

đưa đất nước ta trở lại hoạt động bình thường trong điều kiện mới. 
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Tuyên truyền về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 

Lịch sử ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 

Lịch sử dân tộc Việt Nam từ xưa tới nay, dòng chủ lưu chính là sức mạnh của 

khối đại đoàn kết dân tộc. Đoàn kết dân tộc đã được hình thành và củng cố trong hàng 

ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Nó thấm đẫm vào tư tưởng, tâm 

hồn của mỗi người con đất Việt và đại đoàn kết dân tộc tiếp tục là nội dung tư tưởng 

chính của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 

cũng như trong cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Với sự ra đời của ngày hội đại đoàn 

kết dân tộc, nó minh chứng cho việc đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp đông đảo 

lực lượng quần chúng nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh 

nội lực nhằm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 

Trong quá trình củng cố và mở rộng về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, yêu cầu đặt ra là phải có sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với 

đặc điểm, điều kiện kinh tế, xã hội, phong tục tập quán của từng vùng, từng địa phương. 

Để thực hiện được điều đó phải hướng công tác Mặt trận về cơ sở, từng khu dân cư, 

từng gia đình. Tạo cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết từ cá nhân, gia đình, khu dân 

cư đến cấp xã, phường, huyện, tỉnh. Đó chính là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết 

các dân tộc ở Việt Nam. Xuất phát từ thực tiễn đó, mà ngày hội đại đoàn kết ở Việt 

Nam ra đời. 

 

Nhằm phát huy truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, năm 1986 

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI đã quyết định lấy ngày 18/11/1930 – ngày 

Đảng chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất để làm ngày truyền thống của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam. Từ đó đến nay, hằng năm cứ đến ngày 18/11, Mặt trận đã đề ra 

chương trình, nội dung và các hình thức hoạt động phong phú, đa dạng nhằm ôn lại 

truyền thống lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. 
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Ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 

Sau khi có quyết định của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày hội đại đoàn 

kết toàn dân ở khu dân cư ngày càng được quan tâm hơn, diễn ra với nhiều hình 

thức phong phú, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Ngay cả những 

vùng nông thôn, vùng miền núi, ngày hội càng mang nhiều bản sắc văn hóa và 

tập trung đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và thực sự trở thành ngày hội 

của toàn dân tộc. 

Ngày hội đại đoàn kết đã tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc. Thông qua ngày hội, các nét văn hóa đặc sắc của các tầng lớp dân cư, 

các dân tộc trên địa bàn sẽ tiếp tục được bảo tồn và phát huy. Thêm vào đó là 

tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó 

khăn, hoạn nạn. Từ đó, góp phần thực hiện tốt các phong trào “Xây dựng gia 

đình văn hóa”, “Xây dựng văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng các gia đình điển 

hình có “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”… Cùng với việc xây dựng nếp 

sống mới là việc đấu tranh chống lại các hủ tục lạc hậu: mê tín, dị đoan. Xóa bỏ 

dần những tệ nạn trong xã hội như: rượu chè, cờ bạc, trộm cắp, ma túy, mại 

dâm, đánh bạc… 

Ngày hội đại đoàn kết dân tộc góp phần động viên các tầng lớp nhân dân 

phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa 

phương. 

Những hoạt động cụ thể của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân 

cư là những yếu tố quan trọng, thiết thực góp phần nâng cao đời sống của nhân 

dân. Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận không nhỏ quần chúng 

nhân dân được cải thiện, lối sống được lành mạnh hoá. Thông qua ngày hội, 

nhiều khu dân cư đã sáng tạo ra các hình thức giúp đỡ nhau như: chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế, mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm, thành lập các tổ khuyến 

nông, khuyến lâm, khuyến ngư, đẩy nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp nhau 

về vốn, giống cây trồng, vật nuôi… 
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Ngày hội đại đoàn kết dân tộc góp phần tích cực xây dựng tổ chức Đảng, 

chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân ngày càng vững 

mạnh. 

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tạo điều kiện cho việc phát 

huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, góp phần thực hiện quy chế dân chủ 

ở cơ sở, tạo ra được một môi trường gắn bó, thân thiết, gần gũi giữa Đảng với 

nhân dân. Giúp Đảng lắng nghe được những nguyện vọng, những phản ánh của 

nhân dân trong cuộc sống. Từ đó góp phần giúp Đảng ngày càng hoàn thiện hơn 

nữa phương thức lãnh đạo. 

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hằng năm đã, đang và sẽ 

ngày càng mở rộng và không ngừng được phát huy phong phú và đa dạng cả về 

hình thức tổ chức lẫn nội dung. Trách nhiệm của mỗi người dân chúng ta là cần 

phải tiếp tục phát huy cao độ sức mạnh đoàn kết tại địa phương để từ đó tạo nên 

nguồn sức mạnh chung, to lớn của cả cộng đồng, tạo động lực mạnh mẽ để sớm 

thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, 

văn minh” 
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Lịch sử của ngày 20/11 

 

Tháng 01/1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở 

Paris (thủ đô nước Pháp) lấy tên là FISE (Féderation International Syndicale des 

Enseignants - Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục). 

 

Năm 1949, tại Hội nghị quốc tế Vacsava (Varsovie - Thủ đô của Ba Lan) 

tổ chức FISE xây dựng một bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương. 

 

Nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến; xây 

dựng nền giáo dục tiến bộ; bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính 

đáng của nghề dạy học và nhà giáo. 

 

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Công đoàn 

Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với FISE với mục đích tranh thủ các diễn đàn quốc 

tế, tố cáo âm mưu tội ác của bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta cũng như 

đối với giáo viên và học sinh. 

 

Đồng thời, giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng, tranh 

thủ sự đồng tình ủng hộ của toàn thể giáo viên trên thế giới đối với cuộc kháng 

chiến chính nghĩa của nhân dân ta. 

3. Lịch sử, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 



  

Mùa xuân năm 1953, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục 

Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đoàn dự Hội nghị quan trọng kết nạp Công đoàn 

giáo dục của một số nước vào tổ chức FISE tại Viên (Thủ đô nước Áo), trong đó 

có Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 

Chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập (22/7/1951), Công đoàn giáo dục 

Việt Nam đã được kết nạp là một thành viên của FISE. 

Từ ngày 26 đến 30/8/1957, tại Thủ đô Vacsava, Hội nghị FISE có 57 nước 

tham dự, trong đó có Công đoàn giáo dục Việt Nam, quyết định lấy ngày 20 tháng 

11 làm ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo. 

Lần đầu tiên ngày "Quốc tế Hiến chương các nhà giáo" được tổ chức trên 

toàn miền Bắc nước ta vào ngày 20/11/1958. 

Những năm sau đó, ngày lễ 20/11 còn được tổ chức tại các vùng giải phóng 

ở miền Nam. 

Hàng năm, kỷ niệm lịch sử ngày 20/11, cơ quan tiểu ban giáo dục thường 

xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo 

viên trong vùng tạm chiếm nói riêng, động viên tinh thần chịu đựng gian khổ hy 

sinh của anh chị em giáo viên kháng chiến nói chung. 

Theo đề nghị của ngành Giáo dục, ngày 28/9/1982 Hội đồng Bộ trưởng 

(nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167 - HĐBT về ngày Nhà giáo 

Việt Nam. Trong đó có điều khoản quy định, lấy ngày 20/11 là ngày Nhà giáo 

Việt Nam. 

Ngày 20/11/1982, là lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tiến 

hành trọng thể trong cả nước ta. Từ đó đến nay, đây là ngày truyền thống của 

ngành giáo dục để tôn vinh những người làm công tác trồng người. 
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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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Ý nghĩa sâu sắc của ngày 20/11 

Ngày nhà giáo Việt Nam (hay ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam) là 

một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. 

 

Đây là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là Ngày Nhà giáo, ngày "tôn sư 

trọng đạo" nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành này. 

 

Ngày này là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với những người 

thầy cô giáo. Trong ngày này, các học sinh thường đến tặng hoa và biếu quà cho 

các thầy cô giáo. Ngành giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt 

động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục. 

 

Việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt nam 20-11 hằng năm đã sớm trở thành 

ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam. Điều này hoàn toàn phù hợp với 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, một dân tộc có mấy nghìn năm văn hiến và 

có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. 

 

Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với 

những người thầy, để mọi ngành, mọi nghề và toàn xã hội chia sẻ niềm vui, tri 

ân với những người đã góp bao công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người 

cao cả, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 
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4. Kỷ niệm 201 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen  

(28/11/1820 - 28/11/2021) 

Cuộc đời và sự nghiệp của Ph.Ăng-ghen 

Phơ-ri-đơ-rích Ăng-ghen (Friedrich Engels) là nhà lý luận chính trị, là một 

triết gia và nhà khoa học người Đức thế kỷ 19, người cùng với Các Mác (Karl 

Marx) đã sáng lập học thuyết Mác - học thuyết khoa học, cách mạng của giai cấp 

công nhân và nhân dân lao động trên thế giới. 

Phơ-ri-đơ-rích Ăng-ghen sinh ngày 28.11.1820 ở thành phố Ba-rơ-men tỉnh 

Ranh, Vương quốc Phổ (ngày nay là nước Đức) trong một gia đình là chủ xưởng 

dệt. Năm 14 tuổi, Ph.Ăng-ghen học tại thành phố Ba-rơ-men và đã sớm bộc lộ 

năng khiếu về ngoại ngữ. Tháng 10.1834, Ph.Ăng-ghen chuyển sang học ở 

trường trung học En-béc-phen-đơ, một trường tốt nhất ở Phổ thời bấy giờ. Năm 

1837, Ph.Ăng-ghen buộc phải rời bỏ trường trung học khi chưa tốt nghiệp để bắt 

đầu công việc buôn bán ở Văn phòng theo yêu cầu của bố. Trong thời gian này 

ông tự học các ngành sử học, triết học, văn học, ngôn ngữ và thơ ca. Tháng 

6.1838, Ph.Ăng-ghen đến làm việc tại Văn phòng thương mại ở thành phố cảng 

Ba-rơ-men, thành phố cảng lớn buôn bán với nhiều nơi trên thế giới. Tại đây 

Ph.Ăng-ghen được mở rộng tầm hiểu biết về nền văn học và báo chí nước ngoài 

cũng như tác động của cuộc cách mạng dân chủ tư sản đã chín muồi ở Đức hồi 

bấy giờ và chính điều đó đã thúc đẩy việc hình thành các quan điểm dân chủ - 

cách mạng ở Ph.Ăng-ghen. 

Cuối năm 1839, Ph.Ăng-ghen bắt tay vào nghiên cứu các tác phẩm của Hê-

ghen, chính thức không trở thành thương gia như ý muốn của bố mà hiến thân 

cho một sự nghiệp khác cao cả hơn. 

Tháng 9.1841, Ph.Ăng-ghen đến Béc-lin và gia nhập binh đoàn pháo binh. 

Tại đây được huấn luyện quân sự, đó là điều rất cần thiết, song Ph.Ăng-ghen vẫn 

lui tới trường Đại học Tổng hợp Béc-lin nghe các bài giảng triết học, tham gia 

hội thảo về lịch sử tôn giáo. 
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Mùa xuân 1842, Ph.Ăng-ghen bắt đầu cộng tác với tờ Rheinische Zeitung 

(Nhật báo tỉnh Ranh). Trong những bài báo in năm 1842, Ph.Ăng-ghen đã lên 

tiếng phản kháng chế độ kiểm duyệt của Chính phủ Vương quốc Phổ, trật tự 

phong kiến ở Đức. Ngày 8.10.1842, Ph.Ăng-ghen mãn hạn phục vụ trong quân 

đội và từ Béc-lin trở về Ba-rơ-men. Một tháng sau, Ph.Ăng-ghen sang Anh thực 

tập buôn bán. Trên đường sang Anh, Ph.Ăng-ghen đã thăm trụ sở tờ báo 

Rheinische Zeitung ở Koln và đã gặp C.Mác, Tổng biên tập tờ báo. Ph.Ăng-ghen 

đã ở lại Anh trong 2 năm. Trong thời gian từ tháng 9.1844 - tháng 3.1845, 

Ph.Ăng-ghen đã viết cuốn sách "Tình cảnh giai cấp công nhân Anh" và nhiều bài 

báo khác để phân tích rõ sự phân chia xã hội thành 3 giai cấp cơ bản (giai cấp 

quý tộc chiếm hữu ruộng đất, giai cấp tư sản công nghiệp và giai cấp vô sản) và 

đi đến kết luận "đằng sau cuộc đấu tranh của các đảng phái ẩn giấu cuộc đấu 

tranh của các giai cấp". Những năm tháng ở Anh, Ph.Ăng-ghen chưa hoàn toàn 

đoạn tuyệt với quan điểm của phái Hêghen trẻ, nhưng lại có ý nghĩa quyết định 

trong việc dứt khoát từ bỏ những quan điểm duy tâm để trở thành nhà duy vật. 

Tháng 2.1844, tham gia viết bài cho tờ tạp chí Niên giám Pháp - Đức, các bài 

báo của Ph.Ăng-ghen đề cập đến việc áp dụng phương pháp biện chứng vào việc 

phân tích các quan hệ kinh tế của xã hội tư sản. Tháng 2.1845, cuốn sách "Gia 

đình Thần thánh" của C.Mác và Ph.Ăng-ghen ra đời, đã phê phán mạnh mẽ chủ 

nghĩa duy tâm và phương pháp của nó, nêu luận điểm về vai trò quyết định của 

quần chúng nhân dân trong lịch sử. Trong hai năm 1845 - 1846, C.Mác và 

Ph.Ăng-ghen cùng hợp sức viết công trình nổi tiếng "Hệ tư tưởng Đức", phê phán 

mạnh mẽ chủ nghĩa duy tâm của Hêghen và phái Hêghen trẻ; đồng thời, phê phán 

chủ nghĩa duy vật không nhất quán của Lút-vích Phoi-ơ-bắc, nêu ra những luận 

điểm cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Năm 

1848, Đại hội II Liên đoàn những người cộng sản đã uỷ nhiệm C.Mác và Ph.Ăng-

ghen cùng viết "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" - đó là Cương lĩnh cách mạng 

đầu tiên của giai cấp vô sản thế giới, là ngọn đuốc soi đường cho giai cấp vô sản 

và các dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh phá bỏ xiềng xích và mọi sự áp bức, 

bất công trong xã hội tư bản. 
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Năm 1848, trong thời gian sống ở Pa-ri, Ph.Ăng-ghen quan tâm nhiều đến 

hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Liên đoàn những người cộng sản và 

trở thành Uỷ viên của Ban lãnh đạo và là một trong những lãnh đạo Câu lạc bộ 

công nhân Đức (tháng 3.1848) do Ban Chấp hành Trung ương Liên đoàn những 

người cộng sản lập ra.  

Tháng 3.1848, cùng với C.Mác, Ph.Ăng-ghen thảo ra "Những yêu sách của 

Đảng Cộng sản Đức" được Ban Chấp hành Trung ương Liên đoàn những người 

cộng sản thông qua như là văn kiện có tính chất cương lĩnh cho hành động của 

giai cấp vô sản Đức. 

Tháng 4.1848 Ph.Ăng-ghen cùng với C.Mác trở về Đức tham gia cuộc cách 

mạng Đức; tháng 10.1848, đi Bỉ để tránh lệnh truy nã của chính quyền Phổ nhưng 

do không được phép cư trú chính trị nên Ph.Ăng-ghen lại đến Pa-ri; sau đó sang 

Thụy Sĩ tham gia Đại hội các liên đoàn công nhân Đức và được bầu vào Uỷ ban 

Trung ương của tổ chức này.  

Tháng Giêng năm 1849, Ph.Ăng-ghen trở về Đức tiếp tục hoạt động cách 

mạng. Khi cuộc đấu tranh bùng nổ ở Tây và Nam nước Đức (tháng 5.1849), 

Ph.Ăng-ghen đã vạch ra một kế hoạch hoạt động quân sự, thành lập quân đội 

cách mạng tiến hành cuộc khởi nghĩa. Ngày 10.5.1849, Ph.Ăng-ghen đến 

Elberfeld và được bổ sung vào Ban Quân sự, trực tiếp lãnh đạo việc xây dựng 

công sự, trông coi tất cả các chiến luỹ trong thành phố, đồng thời kiêm nhiệm 

phụ trách pháo binh. Sau cuộc khởi nghĩa ở Tây - Nam nước Đức, Ph.Ăng-ghen 

đưa ra một kế hoạch đã suy nghĩ kỹ để triển khai cuộc đấu tranh cách mạng và 

dấy lên thành phong trào toàn nước Đức. Trong thời kỳ này, Ph.Ăng-ghen tham 

gia trực tiếp 4 trận đánh lớn, trong đó có trận Rastatt, một trận có ý nghĩa đặc biệt 

to lớn; sau này, đã viết "Luận văn quân sự" nổi tiếng thể hiện khả năng thiên tài 

quân sự của ông. 
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Tháng 11.1849, Ph.Ăng-ghen đến Luân Đôn (Anh) và được bổ sung vào Ban 

Chấp hành Trung ương Liên đoàn những người cộng sản mà C.Mác đã cải tổ sau 

khi đến đây. Ph.Ăng-ghen sống ở Luân Đôn một năm, trong thời gian này, ông đã 

viết hai tác phẩm "Cách mạng và phản cách mạng ở Đức" và "Cuộc chiến tranh 

nông dân ở Đức". 

Tháng 11.1850, Ph.Ăng-ghen buộc phải chuyển đến Man-che-xtơ (Anh) và 

lại bắt đầu làm việc ở Văn phòng thương mại. Điều này tạo điều kiện cho Ph.Ăng-

ghen có thể giúp đỡ về vật chất cho C.Mác hoạt động cách mạng. Ph.Ăng-ghen 

đặc biệt chú ý nghiên cứu các môn khoa học tự nhiên, quân sự, chính sách quốc 

tế. Cùng với C.Mác, Ph.Ăng-ghen tham gia lãnh đạo Quốc tế Cộng sản I. 

Tháng 9.1870, Ph.Ăng-ghen đến Luân Đôn và được đưa vào Tổng Hội đồng 

của Quốc tế Cộng sản I. Ph.Ăng-ghen kiên trì đấu tranh chống lại quan điểm cơ 

hội của phái Pruđông, Latxan, Bacunin. 

Năm 1871, Ph.Ăng-ghen tham gia vào việc tổ chức chiến dịch bảo vệ Công 

xã Pari. Trong thời gian này, Ph.Ăng-ghen đã viết một số tác phẩm có giá trị lý 

luận, đặc biệt là cuốn "Chống Đuy rinh" (1878), góp phần to lớn cho việc hoàn 

thiện lý luận cho chủ nghĩa Mác.  

Sau khi C.Mác qua đời (1883), Ph.Ăng-ghen là người lãnh đạo tổ chức 

những người theo chủ nghĩa xã hội ở châu Âu, chuẩn bị cho in tập 2 và 3 của bộ 

Tư bản mà C.Mác chưa kịp hoàn thành. Ph.Ăng-ghen viết nhiều tác phẩm nổi tiếng 

vào những năm cuối đời, như: Nguồn gốc gia đình, Chế độ tư hữu và Nhà nước 

(1884), Lút-vích Phoi ơ bắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức (1886), 

Biện chứng tự nhiên, Vấn đề nông dân ở Pháp và Đức (1894); đồng thời tiếp tục 

làm cố vấn và là người lãnh đạo của những người xã hội chủ nghĩa châu Âu. 

Ph.Ăng-ghen đã tiến hành cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống chủ nghĩa 
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cơ hội trong các đảng công nhân, vạch trần và phê phán kịch liệt những khuyết 

điểm của các đảng đó, giúp các đảng đó có một phương hướng cách mạng trong 

công tác. Tác phẩm "Phê phán dự thảo Cương lĩnh của Đảng xã hội dân chủ năm 

1891", viết năm 1891, là một văn kiện quan trọng của Ph.Ăng-ghen đấu tranh 

chống chủ nghĩa cơ hội. 

Ph.Ăng-ghen mất ngày 5 tháng 8 năm 1895 ở Luân Đôn, thi hài sau đó được 

hỏa táng và thủy táng xuống biển. 

Vận dụng tư tưởng của Ph.Ăng-ghen vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam 

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, trong đó có những tư tưởng thiên 

tài của Ph.Ăng-ghen, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước 

tiến lên chủ nghĩa xã hội và hiện nay đang lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện 

đất nước. 

Tư duy biện chứng của Ph.Ăng-ghen về phương thức phát triển "rút ngắn" 

cho thấy rõ, nước ta có điều kiện bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa để tiến lên chủ 

nghĩa xã hội. Về khách quan, trước hết đó chính là yếu tố thời đại. Con đường tiến 

lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta diễn ra trong thời đại mà nội dung chủ yếu của nó 

vẫn là sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, 

tức là bỏ qua việc xác lập vị thế thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng 

tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã 

đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học và công nghệ để phát 

triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại. Thực tế khách quan 

này vừa đặt ra thách thức không nhỏ, vừa tạo thời cơ thuận lợi cho sự phát triển 

đất nước. 
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Những tư tưởng của Ph.Ăng-ghen về triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã 

hội khoa học... đến nay vẫn giữ nguyên tính thời sự và có ý nghĩa quan trọng đối 

với công cuộc đổi mới đất nước ta, nhất là trong việc nhận thức và làm sáng tỏ quy 

luật vận động tất yếu của cách mạng Việt Nam, giúp chúng ta nhận thức đầy đủ 

hơn về mối quan hệ giữa mục tiêu và phương tiện phát triển nền kinh tế. Đảng đã 

khẳng định: "Sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội, mà là thành 

tựu phát triển của nền văn minh nhân loại, tồn tại khách quan, cần thiết cho công 

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng". 

Qua 35 năm đổi mới đất nước cho thấy, đổi mới là yêu cầu bức thiết của sự 

nghiệp cách mạng, là vấn đề có ý nghĩa sống còn. Tuy nhiên, đổi mới không phải 

là phủ định sạch trơn thành tựu và cách làm trước đây, mà là khẳng định những gì 

trước kia hiểu đúng làm đúng, loại bỏ những gì hiểu sai làm sai, hoặc những gì 

trước kia đúng nhưng nay không còn phù hợp, bổ sung nhận thức mới và cách làm 

mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cách mạng. Đổi mới không phải là từ bỏ mục 

tiêu chủ nghĩa xã hội, mà là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn 

hơn, xây dựng hiệu quả hơn. Quá trình này không phải là xa rời chủ nghĩa Mác - 

Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mà là nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo và phát 

triển học thuyết, tư tưởng đó, nắm vững bản chất khoa học và cách mạng của nó, 

lấy đó làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, dùng lý 

luận đó làm cơ sở quan trọng để đánh giá tình hình, với tinh thần nhìn thẳng vào sự 

thật, đánh giá đúng sự thật, lấy đó làm cơ sở xuất phát để hoạch định đường lối đổi 

mới. Trong công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta đã nhận thức sáng tỏ hơn sứ mệnh 

lịch sử của giai cấp công nhân, tăng cường vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng 

sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với Nhà nước pháp 

quyền của dân, do dân và vì dân, hướng đến xã hội: "Dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh". 
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Thấm nhuần tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, của Ph.Ăng-ghen về 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ 

thể của Việt Nam, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: "Xã hội xã hội chủ nghĩa 

mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 

văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng 

sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hoá tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều 

kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn 

kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan 

hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới". Đảng ta đã tổng kết thực tiễn 

xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhận thức của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng rõ hơn, trên cơ sở đó Đảng đề ra và từng 

bước bổ sung, phát triển đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Kinh nghiệm và 

những bài học được tích lũy để Đảng ta từng bước hoàn thiện lý luận đổi mới, phát 

triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhờ đó, nội lực của đất nước và 

dân tộc đã được huy động vào các mục tiêu phát triển, cùng với các nguồn ngoại 

lực ngày càng được tận dụng, khai thác có hiệu quả, bảo đảm cho sự nghiệp đổi 

mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Nhân dân Việt Nam đi tới thắng lợi. Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta khẳng định: "Những thành 

tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới 

của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta  
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là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Thành tựu và 

những kinh nghiệm, bài học đúc kết từ thực tiễn tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để 

đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới". 

Có thể nói, phương pháp luận, phép biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin nói 

chung, tư duy biện chứng của Ph.Ăng-ghen nói riêng là một hệ thống tri thức quý báu, 

đòi hỏi cần tiếp tục được nghiên cứu nghiêm túc để có thêm cơ sở khoa học cho bổ 

sung, phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học; để tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và 

nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ hơn lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 

chủ nghĩa xã hội ở nước ta, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển 

đất nước. 

KỶ NIỆM 201 NĂM 

NGÀY SINH PH.ĂNG – GHEN 

 (28/11/1820 – 28/11/2021) 
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5. GƯƠNG SÁNG TIÊU BIỂU 

Đại dịch Covid-19 bùng phát khiến cuộc sống của chúng ta có nhiều biến 

động, thay đổi, nhưng cũng từ đó đã cho ta thấy nhiều hình ảnh đẹp, những 

thanh niên không ngại khó khăn mà tình nguyện xông pha tuyến đầu. Họ 

đều mang trong mình mong muốn đại dịch mau kết thúc để cuộc sống mọi 

người sớm quay lại bình thường. 
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Trong các tình nguyện viên ấy, nổi bật có thầy Phạm Văn Phúc, thầy 

hiện đang công tác tại trường Tiểu học Võ Thị Sáu thuộc huyện Đât Đỏ, 

được giao nhiệm vụ là Bí thư Chi đoàn, giáo viên Tổng phụ trách Đội. Với 

tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, lối sống tình cảm, thầy đã tình nguyện 

lên đường chống dịch. 
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Thầy đã có đôi lời phát biểu gửi đến mọi người: 

“Sức khỏe và bình an là 2 điều quan trọng nhất ngay bây giờ, bởi vì 

vậy chúng ta hãy thực hiện tốt các chỉ thị của Chính phủ. Hãy cùng chung 

tay thực hiện nghiêm túc việc chống dịch vì bản thân, vì gia đình và vì mọi 

người.” 

Chúc thầy luôn có nhiều sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ và 

sự nghiệp trồng người vẻ vang! 
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01. Tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ giữa đoàn viên, thanh niên 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với sinh viên, thanh niên Campuchia đang học 

tập và công tác tại tỉnh 

02. Kiểm tra công đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 tại 

các cơ sở đoàn trực thuộc 

03. Tổ chức chương trình tỏa sáng nghị lực Việt. 

04. Tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong bảo vệ môi trường và 

ứng phó biến đổi khí hậu. 

05. Sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên nhiệm kỳ 

2018-2023 

06. Hướng dẫn tổ chức Đại hội liên đội và Đại hội Đoàn các cấp 

07. Thực hiện Chương trình, đề án bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 

2020 

 

 

 

6. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 


