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Qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã để lại nhiều
bài học vô giá. Nổi bật trong đó là tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng. Hai
truyền thuyết cổ sơ nhất của dân tộc: câu chuyện Lạc Long Quân lấy Âu Cơ
sinh 100 trứng và câu chuyện 100 ngọn núi hình 100 con voi quanh mộ Tổ Vua
Hùng, không những giúp chúng ta tìm về cội nguồn của dân tộc, mà điều quan
trọng là chỉ ra và khẳng định mối quan hệ khăng khít mang tính cộng đồng và
huyết thống giữa con người với con người trên mảnh đất hình chữ S này. Đó
chính là thông điệp thiêng liêng mà từ ngàn xưa cha ông ta đã trao truyền lại
cho hậu thế. Cũng từ thông điệp đó, ở Việt Nam ta, từ rất lâu đã hình thành đạo
lý làm người đầy tình nghĩa, được đúc kết bằng những châm ngôn "chị ngã em
nâng", "lá lành đùm lá rách", "bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống
nhưng chung một giàn", "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn
núi cao"... Đã bao đời nay, trên đất nước ta đã có bao biến động lớn về thiên
nhiên, về xã hội, nhưng cái đạo lý làm người đó vẫn cứ tồn tại, được lưu giữ
trong từng gia đình và cộng đồng xã hội. Nó được lưu giữ như một phần của
nền tảng tinh thần của đất nước.
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Nhờ đó chúng ta đã vượt qua mọi thiên tai và địch họa. Điều đáng
ngạc nhiên là ngay trong những thời kỳ lịch sử trước đây, khi các chế độ áp bức
bóc lột còn diễn ra ác liệt, cũng đã xuất hiện không ít các bậc vua quan, các nhà
trí thức lớn của dân tộc luôn đau đáu về nỗi thống khổ của nhân dân.
Hơn 80 năm qua, với sự ra đời của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí
Minh sáng lập và trực tiếp giáo dục, chân lý đó ngày càng sáng tỏ. Năm 1942, tại
Cao Bằng, Bác Hồ viết "Lịch sử nước ta" bằng văn vần, nhằm làm tư liệu tuyên
truyền trong nhân dân. Sau khi tổng kết ngắn gọn lịch sử nước ta kể từ thời Hồng
bàng đến những năm đầu thế kỷ XX, Bác viết:
Hỡi ai con cháu Rồng Tiên!
Mau mau đoàn kết vững bền cùng nhau
Bất kỳ nam nữ, nghèo giàu
Bất kỳ già trẻ cùng nhau kết đoàn...
và kết thúc tác phẩm, Bác viết:
Dân ta xin nhớ chữ đồng
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh (1)
Xuất phát từ nhận thức đó, ngay từ đầu cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh
đề ra khẩu hiệu "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại
thành công". Tư tưởng đó đã trở thành tư tưởng chủ đạo trong công tác giáo dục
cán bộ, đảng viên và nhân dân, và trong hoạt động thực tiễn của Bác. Bác phê
phán tư tưởng bè phái, công thần trong một số cán bộ đảng viên, phê phán việc
phân biệt đối xử giữa người trong Đảng và ngoài Đảng, phê phán tư tưởng coi
thường phụ nữ, coi thường người dân tộc thiểu số. Ngay đối với tôn giáo cũng
vậy, Hồ Chí Minh là người vô thần, nhưng không vì thế mà Người phê phán các
tôn giáo. Năm 1947, trong thư gửi Giám mục Lê Hữu Từ, Bác viết: "Chủ nghĩa
duy linh và chủ nghĩa duy vật là ngược nhau, rõ ràng là thế, nhưng cũng không
phải vì vậy mà bài xích, nghi kỵ, đối đầu nhau, cần phải tôn trọng tự do tín
ngưỡng, tự do ngôn luận" (2).
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Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc đã được hiện thực hóa ngay trong cuộc
họp Quốc dân đại hội tại Tân Trào và sau đó là việc hình thành Chính phủ đầu
tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngoài các chiến sĩ cách mạng đã có
thành tích lớn, các nhà trí thức lớn có tài có đức, được nhân dân trọng vọng, đều
được mời giữ các trọng trách trong Chính phủ. Đó là các cụ Huỳnh Thúc Kháng,
Bùi Bằng Đoàn, Phan Kế Toại, các nhà khoa học Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Văn
Huyên, Tạ Quang Bửu.v.v.. Cụ Huỳnh Thúc Kháng không những được mời giữ
chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, còn được cử làm Hội trưởng Hội Liên Việt. Tháng 5 1946, tại sân bay Gia Lâm, trước khi sang Pháp dự cuộc đàm phán chính thức với
Chính phủ Pháp, Bác Hồ nắm tay cụ Huỳnh nói: - Tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao
phó phải đi xa ít lâu, ở nhà trăm sự khó khăn nhờ cậy ở Cụ cùng với anh em giải
quyết cho. Mong Cụ "dĩ bất biến ứng vạn biến". Cụ Huỳnh Thúc Kháng được
Bác mời làm quyền Chủ tịch nước trong thời gian Bác đi vắng.
Rõ ràng trong nhận thức và trong hành động của Bác, cách mạng là sự
nghiệp chung của quần chúng. Một cá nhân, cũng như một Đảng, dẫu có tài giỏi
bao nhiêu, cũng không thể làm thay cho mấy chục triệu người dân. Bác hiểu rất
rõ rằng, ở bất cứ thời kỳ lịch sử nào, các bậc hiền tài thường ẩn mình trong quần
chúng. Tài năng của người lãnh đạo đất nước là biết phát hiện và trọng dụng các
bậc hiền tài. Vì vậy, ngay sau khi chính quyền nhân dân được thành lập, Bác yêu
cầu lãnh đạo các địa phương phải tiến cử các bậc hiền tài ra giúp nước. Ngoài
việc phát hiện và trọng dụng người có tài trong quần chúng, Bác đặc biệt coi
trọng việc phát huy mọi sức mạnh về vật chất và tinh thần của quần chúng nhân
dân. Đó là sự đóng góp về nhân lực, tài lực, kinh nghiệm và sáng kiến của các
tầng lớp nhân dân. Nếu không có sự đóng góp to lớn đó thì làm sao với 5.000
đảng viên cộng sản mà có thể đánh bại đội quân xâm lược dày dạn như trong
Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Nếu không có sự đóng góp to lớn đó thì sau thắng lợi của Cách mạng
Tháng Tám, Nhà nước lấy gì để nuôi bộ máy chính quyền các cấp, lấy gì để nuôi
và trang bị khí tài cho mấy chục vạn quân nhân. Không có sự đóng góp to lớn đó
thì làm sao Nhà nước có thể vượt qua núi cao, khe sâu để chở hàng mấy chục vạn
tấn lương thực và các cỗ trọng pháo lên Điện Biên Phủ để đánh một đòn chí
mạng vào lực lượng viễn chinh Pháp năm 1954. Nhân dân không chỉ có sức
mạnh vật chất. Nhân dân còn có sức mạnh vô tận về tinh thần. Đó là những kinh
nghiệm, sáng kiến thường xuyên được vận dụng trong đời sống.
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Đặc biệt là truyền thống nồng nàn yêu nước, nếu được phát huy tốt, sẽ là
sức mạnh vô địch đủ sức nhấn chìm mọi kẻ thù xâm lược, mà lịch sử ngàn năm
qua là một minh chứng hùng hồn. Bác thường nhắc lại câu tổng kết của bà con
nhân dân tỉnh Quảng Bình trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ: "Dễ trăm lần
không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", để nhắc nhở các cán bộ,
đảng viên phải biết kính trọng, gần gũi và học tập quần chúng. Bác cũng thường
nói: "Dân chúng biết cách giải quyết nhiều vấn đề một cách đơn giản, mau
chóng, đầy đủ, mà những bậc tài giỏi, những đoàn thể lớn nghĩ mãi không ra". Vì
vậy, theo Bác, các cán bộ, đảng viên phải "học dân chúng, hỏi dân chúng, phải
hiểu dân chúng", "có biết làm học trò của dân thì mới biết làm thầy dạy dân".

Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Hồ Chí Minh chứa đựng trong đó
chủ nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó là kết quả của tình thương yêu con người, kính
trọng con người, tin tưởng sâu sắc ở con người. Đó cũng là kết quả của sự khiêm
nhường, sự giản dị và lòng bao dung đối với con người. Đối với Bác, con người
không phải là phương tiện, mà là mục tiêu của mọi hoạt động mà chúng ta phải
hướng tới. Đúng như đại văn hào Mácxim Gorki từng tuyên bố: "Con người - hai
tiếng ấy mới kiêu hãnh làm sao!". Không thực sự yêu thương, kính trọng và tin
tưởng ở con người, thì làm sao có thể phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc
được. Có lẽ, đó là bài học lớn, sâu sắc, mà chúng ta có thể rút ra từ sự nghiệp
cách mạng của Hồ Chí Minh. Có lẽ đó cũng là chỗ gặp gỡ giữa Hồ Chí Minh với
Lênin. Lúc sinh thời, Lênin từng đấu tranh không khoan nhượng với bệnh kiêu
ngạo cộng sản và chủ nghĩa quan liêu. Người gọi chủ nghĩa quan liêu đang làm ô
nhục chính quyền Xô viết, vì chủ nghĩa quan liêu đã làm tha hóa chính quyền Xô
viết. Với ý nghĩa đó, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc cũng là cách bảo vệ
bản chất cách mạng và nhân văn của Đảng, của các cơ quan nhà nước, để cán bộ,
đảng viên thực sự là công bộc của dân. Thắng lợi rực rỡ của Cách mạng tháng
Tám năm 1945, của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc
Mỹ, cũng là chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của Hồ Chí
Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.
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Ba mươi năm qua, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta đã tiếp tục
phát huy những bài học mà Bác đã để lại, trong đó có bài học đại đoàn kết toàn
dân tộc. Chính trong quá trình tìm đường để thoát khỏi sự khủng hoảng kinh tế xã
hội những năm cuối 70 và đầu 80 thế kỷ trước, Đảng đã kịp thời tổng kết những
kinh nghiệm, sáng kiến, những cách làm hay của các địa phương trong cả nước.
Việc từ bỏ cơ chế quan liêu bao cấp để đi theo cơ chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa, thực chất là tấn công vào chủ nghĩa quan liêu mệnh lệnh
hành chính, luôn tạo ra đặc quyền đặc lợi cho một số người và kìm hãm những
kinh nghiệm sáng kiến cùng những quyền lợi chính đáng của đại đa số quần
chúng nhân dân, những người trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Với ý
nghĩa đó, có thể coi sự nghiệp đổi mới là một sự nghiệp giải phóng về sức sản
xuất vật chất và tinh thần trong quần chúng, qua đó đã huy động được sức mạnh
to lớn của quần chúng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Tuy vậy, đúng như Lênin đã từng nói: "Con đường cách mạng thường không
thẳng tắp như đại lộ Nepski". Có nghĩa là, trên con đường đó thường xuyên xuất
hiện những thách thức, khó khăn mà trước đó ít ai hình dung ra. Trong những khó
khăn thách thức đó, có cái do khách quan gây ra, có cái lại do chủ quan gây ra.
Nhưng dù khách quan hay chủ quan thì cơ bản vẫn là do chủ quan. Kinh nghiệm
chỉ ra rằng nhiều khi cùng đứng trước một khó khăn, thách thức như nhau, nhưng
nếu con người tỉnh táo và lòng dạ trong sáng thì khó khăn và thách thức đó dễ
được vượt qua. Trái lại, thì khó khăn và thách thức đó có thể tăng lên và nhấn
chìm ta xuống.
Hiện nay kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đang là xu thế tất yếu đối
với lịch sử. Nhưng cùng với những thời cơ, cũng đang tạo ra những thách thức
đối với mọi quốc gia, đặc biệt những nước đang phát triển như nước ta. Tổng kết
30 năm đổi mới, chúng ta thấy lĩnh vực đời sống vật chất có được cải thiện được
tăng lên. Nhưng lĩnh vực đời sống tinh thần thì bộc lộ nhiều điều đáng lo ngại.
Ngay trong lĩnh vực sản xuất vật chất, nếu so sánh với những nước cùng hoàn
cảnh như ta, chúng ta cũng đã thấy bộc lộ một số yếu kém, nếu không sớm khắc
phục thì có nguy cơ tụt hậu.
Nhằm khắc phục những sai lầm yếu kém vừa qua, và tạo tiền đề cho sự phát
triển đất nước, Đại hội XII của Đảng đã chỉ ra 6 nhiệm vụ lớn, trong đó có việc
phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Đây là vấn đề ta thường nói tới, nhưng hiểu và làm thế nào cho tốt, quả thật
không dễ, đặc biệt trong tình hình hiện nay.
5
THÁNG 5
2016

Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

CỦNG CỐ, TĂNG CƢỜNG SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
– NGUỒN SỨC MẠNH VÔ TẬN

Chúng ta thường nói: dân tộc ta vốn có truyền thống yêu nước, là
một dân tộc cần cù lao động, thông minh, dễ thích ứng với ngoại cảnh, một dân
tộc sống có tình có nghĩa, thủy chung son sắt với cách mạng, với Đảng. Những
phẩm chất đó được thể hiện mọi lúc, mọi nơi, trong suốt chiều dài lịch sử.
Những ai có điều kiện tiếp xúc với lịch sử Việt Nam, với con người Việt Nam,
đều có thể đồng tình với những nhận định đó. Vấn đề đặt ra, phải làm gì để phát
huy những phẩm chất đó của dân tộc. Điều này lại tùy thuộc chủ yếu vào vai trò
của những con người và của những cơ quan lãnh đạo và quản lý xã hội. Các
triều đại Lý, Trần, Lê, sáng danh trong lịch sử nước ta, vì triều đình, từ vua
quan, đều thực hiện chính sách thân dân, quan tâm đến đời sống của những
người cùng khổ. Nhà vua thường thực hiện các cuộc vi hành để tìm hiểu dân
tình ở những nơi hang cùng ngõ hẻm. Triều đình có những chủ trương chính
sách nhằm hạn chế sự nhũng nhiễu của các quan lại ở các địa phương, chính
sách phát hiện và trọng dụng những người có tài có đức trong xã hội, không kể
họ thuộc tầng lớp nào. Trong những tình thế đất nước lâm nguy, triều đình biết
tổ chức huy động sáng kiến và quyết tâm của quần chúng.
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Ở thời đại chúng ta, với sự lãnh đạo tài tình của Bác Hồ và của Đảng, việc
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành quốc sách, thành tư
tưởng chủ đạo trong sự lãnh đạo và quản lý xã hội. Nhờ đó Cách mạng Tháng
Tám đã thành công, hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã thắng lợi
một cách rực rỡ.
Tổng kết những kinh nghiệm của quá khứ dân tộc, đặc biệt qua hai cuộc
kháng chiến thần thánh do Bác Hồ và Đảng lãnh đạo, chúng ta sẽ rút ra được
nhiều bài học bổ ích nhằm củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc trong tình hình hiện nay.
Đại hội XII của Đảng vừa mới kết thúc, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ Kỷ cương - Đổi mới", với việc đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 4 nhiệm
vụ liên quan trực tiếp tới việc củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc, chắc chắn sẽ tạo ra nguồn sinh khí mới cho đất nước. Đại hội đã điểm
huyệt rất trúng khi khẳng định nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng Đảng, chỉnh đốn
Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...
Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược... Đó là
những tiền đề, những điều kiện tiên quyết để thực hiện lời dạy của Bác: Đảng lấy
dân làm gốc, cán bộ, đảng viên là công bộc của dân. Khi đó, và chỉ khi đó chúng
ta mới có quyết tâm và khả năng loại bỏ cái gọi là lợi ích nhóm đang có nguy cơ
chi phối các chủ trương chính sách; để chủ trương chính sách thực sự là đạo
nghĩa của dân tộc, tức phù hợp với đạo đức và lẽ phải đối với dân tộc, đối với
tuyệt đại đa số quần chúng nhân dân. Khi chủ trương chính sách là đạo nghĩa của
dân tộc thì tính công khai dân chủ, minh bạch sẽ được thực hiện, tạo được sự
đồng thuận của quần chúng, nghĩa là tập hợp và phát huy được sức mạnh của đại
đoàn kết toàn dân tộc. Đó sẽ là nguồn sức mạnh vô tận không những giúp chúng
ta xây dựng một đời sống tinh thần lành mạnh, mà còn phát triển cao về đời sống
vật chất. Đúng như nhận xét của ông Tô-mi-chi Mu-ray-a-ma, nguyên Thủ tướng
Nhật Bản, trong trả lời phỏng vấn của báo Tuổi trẻ cách đây gần 10 năm: "Nếu
các bạn phát huy được thế mạnh như những năm chiến tranh, đó là tinh thần đoàn
kết, chung sức đồng lòng thì kinh tế Việt Nam sẽ tiến rất nhanh" (3)./.
(Nguồn ảnh: Internet)
GS.TS Trần Văn Bính
_____________
(1) Hồ Chí Minh: Lịch sử nước ta, Nxb. Chính trị quốc gia - Sở Văn hóa Thông
tin Tuyên Quang, H, 1993.
(2) Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Nxb. Chính trị
quốc gia, H, 2003, tr. 269.
(3) Báo Tuổi trẻ, số ra ngày 10-9-2007.
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Từ khi thành lập Đảng và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng
Cộng sản Việt Nam luôn luôn chú ý đến lực lượng thanh thiếu nhi, có nhiều chủ
trương và giải pháp để tập hợp, tổ chức, vận động họ hoà vào làn sóng cách mạng
của cả dân tộc đấu tranh giành độc lập tự do và xây dựng Tổ quốc. Tháng
10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất đã đề cập đến
tổ chức thiếu nhi và thiếu niên cách mạng Hồng nhi Đoàn và giao cho Đoàn
thanh niên phụ trách.
Tháng 3/1931, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần II đã quyết
định thành lập Đoàn và tới Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng vào tháng
5/1941 đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh để đoàn kết các lực lượng
đánh Tây, đánh Nhật giành độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Ngay sau đó,
ngày 15/5/1941 tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng,
Hội Nhi đồng Cứu quốc được thành lập và là thành viên của Mặt trận Việt Minh,
hoạt động theo điều lệ của Mặt trận Việt Minh với nội dung "Dự bị đánh Tây,
đánh Nhật làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập".
Ngày đầu tiên thành lập, Đội có 5 đội viên là Nông Văn Dền mang bí danh
là Kim Đồng, Nông Văn Thàn là Cao Sơn, Lý Văn Tịnh là Thanh Minh, Lý Thị
Nì là Thủy Tiên và Lý Thị Xậu là Thanh Thủy; Kim Đồng được bầu làm đội
trưởng.
Từ ngày ấy đến nay, theo sự nghiệp cách mạng của Đảng và được Đoàn phụ
trách, Đội càng ngày càng phát triển. Theo từng thời kỳ, Đội đã đổi tên cho phù
hợp với yêu cầu của cách mạng và nguyện vọng của thiếu niên, nhi đồng như Đội
Nhi đồng Cứu quốc, Đội Thiếu niên Tháng Tám, Đội Thiếu niên tiền phong Việt
Nam và ngày 30/01/1970, thể theo nguyện vọng của thiếu niên, nhi đồng cả
nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết cho Đội được mang tên
Bác Hồ kính yêu: Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
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-----------Suốt 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, lớp lớp thiếu nhi
Việt Nam ở hai miền Nam, Bắc đã góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp đấu
tranh giải phóng dân tộc như: Phong trào Trần Quốc Toản do Bác Hồ phát động
năm 1948, phong trào “Vì miền Nam ruột thịt”, “Việc nhỏ, chí lớn, chống Mỹ cứu
nước”, “Làm nghìn việc tốt thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy”, đã có nhiều tập thể
Đội và cá nhân đội viên giành danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”, nhiều đội viên
thiếu niên tiền phong đã trở thành dũng sĩ diệt Mỹ, diệt nguỵ, các anh hùng thiếu
nhi quên thân mình hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng xóm làng như
Trần Văn Thọ, Nguyễn Bá Ngọc, Kơpa Kơlơng, Trần Văn Uẩn...
Vâng lời Bác dạy:
“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
Tuỳ theo sức của mình
Để tham gia kháng chiến
Để giữ gìn hoà bình”.
Đội viên thiếu niên tiền phong và thiếu nhi Việt Nam đã không
ngừng tu dưỡng và rèn luyện, tích cực xây dựng tổ chức Đội, giúp sức nhỏ bé của
mình vào sự nghiệp cách mạng chung. Suốt những năm qua, các phong trào và
hoạt động của Đội luôn gắn liền với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, gắn
liền với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đội
đã tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với lửa tuổi theo nguyên tắc tự
nguyện, tự quản, dưới sự hướng dẫn của các anh chị phụ trách, tạo cho thiếu niên
nhi đồng biết vượt khó để học tập tốt, rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành con
ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ, mai này trở thành người công
dân mới, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp.
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-----------Phong trào “Kế hoạch nhỏ” (1958) để tiết kiệm làm ra của cải vật chất
như xây dựng Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong (1959 đi vào hoạt động),
Đoàn tàu lửa chạy trên đường sắt Thống Nhất (1979), Khách sạn Khăn quàng đỏ
(1987)... và hàng nghìn công trình khác ở các địa phương đã tạo nên những cơ sở
vật chất văn hóa cho thiếu nhi và xã hội. Phong trào xây dựng Hợp tác xã Măng
non, lập các quỹ “Vì bạn nghèo”, “Hỗ trợ tài năng trẻ”, quỹ Vừ A Dính,
Đôrêmon, Giải thưởng Kim Đồng... đã thu hút hàng tỷ đồng nhằm giúp đỡ hàng
nghìn bạn có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện sinh hoạt và học tập, hoà
nhập với cộng đồng. Các phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở
thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ”; phong trào “Hành
quân theo bước chân những người anh hùng”, “Về với cội nguồn”, “Vì điểm tựa
tiền tiêu”, “áo lụa tặng bà”, “Địa chỉ nghĩa tình”... đã thu hút hàng triệu em tham
gia. Thông qua các hoạt động đó, các em được tự rèn luyện và được giáo dục
những truyền thống cách mạng, những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
75 năm qua, những trang vàng sử Đội và hào khí truyền thống của Đội
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh mỗi ngày một sáng. Lịch sử đó, truyền
thống đó gắn liền với phong trào thiếu nhi Việt Nam và là một bộ phận không thể
tách rời trong lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc và lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh... Với những cống hiến của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí
Minh và thiếu niên, nhi đồng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đội (tháng 5/2001), Nhà nước ta
đã quyết định trao tặng Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý nhất của
Đảng và Nhà nước cho Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Thành tích đó
đã đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của Đội Thiếu niên
Tiền phong Hồ Chí Minh và lớp lớp thiếu nhi Việt Nam.
Trước sự phát triển vượt bậc về khoa học công nghệ và sự vươn mình đột
phá vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, Đội Thiếu niên Tiền
phong Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển mới với 12 triệu đội viên và hơn
6 triệu nhi đồng; gần 30.000 tổng phụ trách trong các trường học, cán bộ phụ
trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư; hàng ngàn cán bộ chuyên trách và đội ngũ cộng
tác viên với đầy đủ năng lực hoạt động trong các cơ sở Đội, Nhà thiếu nhi, đang
ngày đêm miệt mài chăm lo cho sự phát triển của thế hệ măng non đất nước.
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Trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành tiếp tục
dành sự quan tâm đặc biệt cho thiếu niên, nhi đồng và công tác trẻ em. Ban Bí
thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống
cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII vừa
thông qua Luật Trẻ em, trong đó có nhiều quy định, chế tài cụ thể để bảo vệ,
chăm sóc, giáo dục trẻ em; đặc biệt, Luật quy định Trung ương Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Thủ tướng Chính
phủ ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa quyền trẻ em; giao cho Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh thí điểm triển khai mô hình “Hội đồng trẻ em” tại 5 tỉnh, thành phố,
là nhóm đại diện cho trẻ em để định kỳ bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, trao đổi, đối
thoại với đại diện Hội đồng nhân dân các cấp về các vấn đề liên quan đến trẻ em
tại địa phương.
Cùng với những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, Nghị
quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X về phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh,
chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, đẩy mạnh cuộc vận động “Vì đàn em
thân yêu” đã thổi không khí và sức sống mới cho các hoạt động của Đội và
phong trào thiếu nhi. Đưa tinh thần Nghị quyết vào thực tiễn phong trào, công tác
xây dựng Đội trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực: Đội
ngũ phụ trách thiếu nhi, cán bộ Đội được tăng cường, chất lượng nội dung sinh
hoạt Sao nhi đồng được cải tiến, nội dung sinh hoạt Đội được đổi mới từng bước
phù hợp với nhu cầu của thiếu nhi. Hoạt động Đội trong nhà trường từng bước
được củng cố và nâng cao, hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư được đẩy mạnh
và nhân rộng, công tác Sao nhi đồng có những bước phát triển, công tác bồi
dưỡng đội viên lớn lên Đoàn có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều phong trào,
hoạt động mới đã tạo ra hiệu quả xã hội thiết thực của thiếu nhi tham gia xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” được đẩy mạnh đã tạo ra những kết
quả tích cực với hàng ngàn các công trình vui chơi cho thiếu nhi, các lớp học tình
thương đã mang lại niềm vui, điều kiện sinh hoạt, ánh sáng tri thức đến với học
sinh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua
thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” tiếp tục là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các hoạt
động của tổ chức Đội và thiếu niên, nhi đồng, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của
thiếu nhi Việt Nam với vị lãnh tụ, người cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc,
tạo môi trường học tập và rèn luyện, góp phần bồi dưỡng hình thành cho các em
những giá trị phẩm chất tốt đẹp của người công dân mới xã hội chủ nghĩa.
Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” đã để lại nhiều ấn tượng
tốt đẹp trong đội viên, thiếu niên nhi đồng và các tầng lớp nhân dân, góp phần cổ
vũ các em xây dựng niềm tin, ước mơ hoài bão, vượt khó vươn lên trong cuộc
sống, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ.
Vâng lời Bác Hồ dạy, phát huy truyền thống “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” các
thế hệ thiếu nhi đã tích cực tham gia phong trào “Nghìn việc tốt” và đã xuất hiện
những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu, những tập thể điển hình với nhiều chiến
công và thành tích vượt bậc trên tất cả các mặt học tập, rèn luyện và tham gia các
hoạt động xã hội như: Dũng cảm cứu bạn, giúp đỡ gia đình, chăm sóc ông bà, cha
mẹ; những nhà tin học nhỏ tuổi, những huy chương vàng trên lĩnh vực thể thao...
Phong trào “Kế hoạch nhỏ” được đổi mới về nội dung và phương thức triển khai,
góp phần giáo dục thiếu nhi về ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường và tinh thần
đoàn kết, tương thân, tương ai, sẻ chia cùng cộng đồng.
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ĐỀ CƢƠNG TUYÊN TRUYỀN
Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
(15/5/1941 - 15/5/2016)
------------

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong tổ chức các
hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng, Ban Chấp hành Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX đã ban hành nghị quyết số 06-NQ/TWĐTN
ngày 29 tháng 3 năm 2010 về tăng cường các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu
niên, nhi đồng. Trong hơn 6 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, ở các bộ Đoàn
đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức các hoạt động vui chơi
giải trí cho thiếu niên, nhi đồng. Ngày hội thiếu nhi vui, khỏe tiến bước lên Đoàn,
Chương trình “Đêm hội trăng rằm”, các cuộc thi, trò chơi trực tuyến trên mạng
xã hội như “Chinh phục vũ môn”, “Trạng nguyên Tiếng Việt”, “Cùng nhau giúp
bạn”… được triển khai rộng khắp trên cả nước, tập hợp, thu hút đông đảo các em
thiếu nhi tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh.
75 năm ghi dấu một chặng đường phát triển và trưởng thành của tổ chức Đội
với lớp lớp các thế hệ đội viên đã trở thành những nhà lãnh đạo, những công dân
ưu tú của xã hội, những tiến sĩ, kĩ sư, bác sĩ, những nhà khoa học, thầy cô giáo,
những công nhân có bàn tay vàng, nhiều sáng tạo… Hôm nay đây, dưới sự lãnh
đạo của Đảng, sự dìu dắt của Đoàn và sự chăm lo của toàn xã hội, Đội Thiếu niên
tiền phong Hồ Chí Minh, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam đang có những thuận lợi,
thời cơ mới để tiếp bước cha anh rèn đức, luyện tài, xây dựng tổ chức Đội Thiếu
niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh
Đội viên, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam hôm nay nguyện: “Vì Tổ quốc xã
hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, Sẵn sàng!”./.
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NGHỊ QUYẾT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
NHIỆM KỲ 2016 - 2021

-----------Ngày 15/1, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã tổ
chức Lễ công bố Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 về Ngày bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2016-2021.
Sau đây là toàn văn Nghị quyết:
"Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ
Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Căn cứ Nghị quyết số
105/2015/QH13 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội
đồng bầu cử quốc gia,
Quyết nghị:
Điều 1. Công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là Chủ nhật, ngày 22 tháng 5
năm 2016.
Điều 2. Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu
quan theo trách nhiệm tổ chức cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến
hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn
dân.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký"./.
(Theo TTXVN)

14
THÁNG 5
2016

Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

TRUYỀN THỐNG

Hƣớng dẫn Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 19/5/2016) gắn với sự kiện 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đƣờng cứu nƣớc
(5/6/1911 - 5/6/2016)
----------

1- Tuyên truyền thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của
Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt
Nam và cách mạng vô sản thế giới; nhấn mạnh giai đoạn Bác Hồ ra đi tìm
đường cứu nước (năm 1911).
2- Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương kết quả học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, nhất là những tập thể, cá
nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua.
3- Tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp nhân dân Việt
Nam, sự cảm phục, mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí
Minh; đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị
lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh.
(Trích Hướng dẫn số 168-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn
năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 30-12-2015)
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Một số vấn đề xã hội bức xúc ảnh hƣởng đến quốc phòng,
an ninh quốc gia hiện nay (trích)

Các vấn đề xã hội nảy sinh trên tất cả các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, kinh
tế, văn hoá, xã hội, hội nhập quốc tế, có ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường
của con người và cộng đồng. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội là một trong
những nét đặc trưng của con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa;
đó là con đường phát triển lấy con người làm trung tâm, dựa vào con người và
hướng đến con người.
Có thể nêu ra một số vấn đề bức xúc xã hội ảnh hưởng tới quốc phòng, an
ninh, sự ổn định đất nước ở các mức độ khác nhau hiện nay như:
Thứ nhất, vấn đề biên giới, lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo, những tác động
phức tạp của tình hình thế giới, khu vực. Tình hình thế giới và khu vực đang ngày
càng biến đổi mau lẹ, khó lường, xuất hiện nhiều vấn đề mới, phức tạp, đặc biệt
là khủng bố, xung đột sắc tộc, kích động bạo loạn, lật đổ, chủ nghĩa cường quyền
nước lớn, can thiệp, bất chấp luật pháp quốc tế, vi phạm độc lập chủ quyền quốc
gia, đe dọa an ninh, tính mạng của người dân, ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định ở
khu vực và thế giới. Ở Việt Nam, bên cạnh những tác động bất lợi đó, việc Trung
Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, tôn tạo, bồi đắp một số thực thể cấu
trúc địa lý các bãi, đá, đưa máy bay, tên lửa ra các khu vực do Trung Quốc chiếm
đóng trái phép của Việt Nam, ngăn cản ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên các
ngư trường truyền thống thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của
Việt Nam ở Biển Đông… những hành động ngang ngược, bất chấp luật pháp
quốc tế của Trung Quốc gây bức xúc lớn trong xã hội Việt Nam.
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Một số vấn đề xã hội bức xúc ảnh hƣởng đến quốc phòng,
an ninh quốc gia hiện nay (trích)
Thứ hai, tình hình dân tộc, tôn giáo, sự chống phá của các thế lực cơ hội,
thù địch có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định
chính trị xã hội, an ninh quốc gia. Ở trong nước, nổi lên hoạt động tuyên truyền
tư tưởng ly khai, tự trị, tập hợp lực lượng thành lập “Vương quốc Mông”; hoạt
động tôn giáo trái pháp luật, tổ chức truyền đạo trái phép, mê tín dị đoan; di cư tự
do, tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong vùng dân tộc thiểu số, tội phạm hình
sự chưa được giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó, sự xuất hiện và diễn biến rất phức
tạp của các tôn giáo mới, đặc biệt là đạo Tin Lành đã phát triển, xâm nhập, vào
vùng dân tộc thiểu số nước ta, gắn với âm mưu, ý đồ lợi dụng của một số nước
phương Tây và các thế lực thù địch để chống phá ta.
Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động luôn ra sức dụ dỗ, lôi kéo các đối
tượng có hận thù với cách mạng, tàn quân của các tổ chức phản động trước đây
như Fulro, nguỵ quân, nguỵ quyền và các phần tử bất mãn. Một mặt, chúng tìm
cách tập hợp những người có thành tích "bất hảo", có tiềm năng hợp tác để tạo
dựng ngọn cờ, tập hợp lực lượng chống đối.. Thủ đoạn thực hiện rất tinh vi, ráo
riết trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội, quốc phòng, an
ninh. Trong đó lấy việc gây rối an ninh, phá hoại là biện pháp hàng đầu, làm mất
ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thứ ba, tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức
lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong
phòng, chống tham nhũng nhưng tình trạng tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng
với những biểu hiện tinh vi, phức tạp hơn, tạo nên sự quan tâm sâu sắc của dư
luận. Theo đánh giá của Tổ chức Minh bạch quốc tế, thứ hạng về môi trường
minh bạch, giảm tình trạng tham nhũng của Việt Nam những năm qua có xu
hướng tiếp tục tụt xuống thấp hơn: năm 2011, Việt Nam xếp thứ 112/182 nước
được khảo sát; năm 2014, Việt Nam tụt xuống 7 hạng, xếp thứ 119/1175 nước
được khảo sát. Tham nhũng đã làm trầm trọng thêm tình trạng xuống cấp về đạo
đức, lối sống trong xã hội; làm sa sút lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo
của Đảng và vai trò quản lý Nhà nước, gây mất ổn định chính trị, an ninh quốc
gia, mất an toàn xã hội, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá
sự nghiệp cách mạng, đe dọa độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước.
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Thứ tư, những biểu hiện mất công bằng xã hội trong hưởng thụ chính sách
xã hội, thiếu dân chủ, công bằng, nếu không được giải quyết kịp thời, triệt để dẫn
đến khiếu kiện đông người, gây bức xúc cho nhân dân. Sự phân hóa giàu nghèo,
thu nhập và mức sống ngày càng gia tăng giữa các vùng, miền, đặc biệt tỷ lệ
nghèo đói tập trung ở bộ phận dân cư vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số,
miền núi. Sự phân hóa giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị ngày càng rõ rệt.
Trong số 20% người nghèo nhất có tới 90% sống ở nông thôn và 2/3 số dân trong
nhóm 20% người giàu nhất lại sống ở thành thị (3). Mức độ hưởng thụ văn hóa,
tinh thần, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thông tin liên
lạc của người dân các vùng nông thôn, miền núi… gặp nhiều khó khăn so với dân
cư ở các vùng kinh tế - xã hội phát triển.
Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm dân chủ xảy ra ở một số nơi tác động tiêu
cực đến việc đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội. Thực tế đó tạo cơ hội cho bất
công xã hội gia tăng, gây bức xúc trong dư luận, làm mất niềm tin vào chế độ, trở
thành lực cản đối với tiến bộ xã hội. tất cả thực tế trên không chỉ tạo ra bức xúc
xã hội, mà còn thực sự đe dọa sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
và dễ bị lực lượng cơ hội, thù địch lợi dụng.
Thứ năm, tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội: tội phạm kinh tế, tội
phạm ma tuý trong những năm qua có những diễn biến rất phức tạp gây mất an
toàn xã hội, đe dọa an ninh con người. Các loại tội phạm có xu hướng gia tăng
với nhiều loại hình mới, các băng nhóm tội phạm câu kết với nhau tạo thành
những tổ chức tội phạm rất nguy hiểm gây nhức nhối, bức xúc cho xã hội. Bình
quân hàng năm có khoảng 70.000 vụ phạm tội được phát hiện trong đó các vụ án
giết người, giết cướp, cướp tài sản, cướp giật có xu hướng tăng, gây hậu quả lớn
không chỉ về kinh tế mà để lại những hậu quả xã hội nghiêm trọng, làm băng hoại
đạo đức, lối sống của không chỉ nhân dân mà còn có cán bộ, trí thức, đặc biệt là
bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên, gây nhức nhối trong xã hội, gây mất an
ninh, an toàn xã hội, tạo tâm lý hoang mang, lo ngại trọng nhân dân.
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Thứ sáu, tệ nạn xã hội, tai nạn, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực
phẩm vẫn xảy ra rất phức tạp, thậm chí rất nghiêm trọng gây mất trật tự an toàn,
xã hội, làm lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Có thể nói, tệ nạn xã hội gây ra
những hậu quả vô cùng to lớn. Nó còn là bạn đồng hành, là sân sau của các loại
tội phạm. Hậu quả do tệ nạn xã hội gây ra ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội,
hạnh phúc gia đình và còn là một trong những nguyên nhân dẫn đến đại dịch lớn
như HIV/AIDS. Tình trạng tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn nghề
nghiệp rủi ro, các vụ cháy nổ… xảy ra rất nghiêm trọng và có chiều hướng gia
tăng lên ở mức độ thiệt hại, là những vấn đề xã hội hết sức lo ngại. Vấn đề ô
nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, vệ sinh an toàn thực phẩm, sự lạm dụng
hóa chất trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến lương thực thực
phẩm… đều trong tình trạng báo động, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đe
doa sức khỏe và tính mạng của con người.

Để giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, đảm bảo thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cần phải có các giải pháp đồng bộ với sự
chung tay của toàn xã hội. Trong đó, vai trò của cấp ủy, của hệ thống chính trị xã hội là hết sức quan trọng. Trước mắt cần tập trung một số điểm sau:
Một là, nâng cao nhận thức về mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế, văn
hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
Trong nhận thức về vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn kết chặt chẽ
với quốc phòng, an ninh, phải nhận thức đúng đắn trong mối quan hệ biện chứng,
kết hợp chặt chẽ các lĩnh vực đó với nhau. Đây là bước phát triển mới về nhận
thức, là kết quả tư duy lý luận của Đảng ta và việc nắm bắt xu thế phát triển của
thời cuộc, nhằm giải quyết hài hòa, hiệu quả mối quan hệ giữa xây dựng đất nước
và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
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Với quan điểm này, bảo vệ Tổ quốc không còn bó hẹp trong lĩnh vực quân
sự, quốc phòng, an ninh mà được mở rộng hơn, được quán triệt sâu sắc và thực
hiện đồng bộ, thống nhất trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội,v.v..
Trong quá trình ấy, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam được đặt
ngang bằng với các lĩnh vực quan trọng khác. Nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn
hoá, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, còn phải hướng tới giữ gìn môi
trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo lập nên thế trận
quốc phòng, an ninh, “thế trận lòng dân” vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đảng,
sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước. Đồng thời, chú ý giải quyết kịp
thời, hiệu quả các vấn đề nảy sinh nhằm khai thác, phát huy nội lực gắn với tận
dụng triệt để các mọi cơ hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng đất nước
và bảo vệ Tổ quốc.
Hai là, việc kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng an
ninh phải được thực hiện “trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo”; “khắc phục
triệt để những sơ hở, thiếu sót trong việc kết hợp kinh tế và quốc phòng, an ninh
tại các địa bàn chiến lược”, “xây dựng thế trận lòng dân tạo nền tảng vững chắc
xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân”(4) Điều đó, đòi hỏi phải
được quán triệt và thực hiện nghiêm túc ở mọi cấp, mọi ngành, từ Trung ương
đến địa phương. Cấp ủy và người đứng đầu phải luôn kịp thời đề ra chủ trương,
biện pháp đúng đắn để lãnh đạo, chỉ đạo ngành, cơ quan và địa phương mình
thực hiện; đồng thời, tích cực đổi mới quy trình, phương pháp quản lý, điều
hành việc hoạch định các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình kết
hợp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát định kỳ và đột xuất;
thường xuyên tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm,… để tìm ra
những mô hình mới, cách làm hay để mang lại hiệu quả thiết thực.
Ba là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về kết hợp kinh tế, văn hóa,
xã hội với quốc phòng, an ninh, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, phát
huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm
đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt khác, phải đẩy
mạnh cải cách hành chính theo hướng minh bạch, thông thoáng, hiệu quả trong
thực hiện kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
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Bốn là, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá
của các thế lực thù địch, kiên quyết làm thất bại mưu đồ lợi dụng các các vấn đề
bức xúc xã hội chưa được giải quyết, lợi dụng những tiêu cực nảy sinh từ bởi sự
tác động của mặt trái kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập để thực hiện chiến lược
“diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”. Việc nảy sinh các vấn đề xã hội bức xúc
trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước có thể diễn ra với quy mô, phạm
vi, mức độ khác nhau, đan xen nhau, tác động lẫn nhau. Song, việc phòng, chống
tác động, ảnh hưởng tiêu cực lại hoàn toàn do chúng ta kiểm soát. Vì vậy, cần đề
cao vai trò tích cực, năng động, sáng tạo của các chủ thể trong việc kết hợp phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh có ý nghĩa rất quan trọng,
không thể coi thường hay chủ quan, duy ý chí.
Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống
chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nhân dân làm
chủ, quân đội và công an là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an
ninh quốc gia, đồng thời tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của quốc tế trong
sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Để thực
hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phải tiếp tục giữ vững,
tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập
trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội, Công an và sự nghiệp bảo vệ
Tổ quốc”(5).
Sáu là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức
trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các ngành, các cấp, của mỗi
cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong việc tích cực giải
quyết các vấn đề xã hội bức xúc, đẩy lùi tiêu cực xã hội, phát triển kinh tế, xây
dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi
sự nghiệp quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa./.
(Nguồn ảnh: Internet)
Theo PGS.TS Phạm Văn Linh
(Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương)
--------(1) (2) (4) (5) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, H, 2011, tr.82, tr.67, tr.149, tr.150
(3) Tạp chí Xã hội học, số 3-2003, tr.42, tr.43.
21
THÁNG 5
2016

Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

THÔNG TIN
THỜI SỰ

Đồng chí Lê Quốc Phong – UVDK BCH TW Đảng, Bí thƣ
BCH TW Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN giữ chức Bí thƣ thứ nhất
BCH TW Đoàn khóa X nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng
ban Tổ chức Trung ương (giữa) chúc mừng đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung
ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Bí thư TN BCH Trung ương Đoàn (ngoài cùng bên
trái) và đồng chí Lê Quốc Phong, UVDK BCH Trung ương Đảng, Bí thư TN BCH Trung ương
Đoàn.

Ngày 21.4, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X đã diễn ra.
Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng trẻ tuổi nhất đã
được bầu làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thay
đồng chí Nguyễn Đắc Vinh Ủy viên BCH Trung ương Đảng được Bộ Chính trị
phân công làm Bí thư tỉnh ủy Nghệ An.
Với số phiếu bầu 134/134, đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư T.Ư Đoàn,
Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam sẽ giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
(T.Ư Đoàn) khóa X nhiệm kỳ 2012 - 2017.
Đồng chí Lê Quốc Phong (sinh năm 1978, quê Hà Nội), là thạc sỹ sinh học.
Trước khi trúng cử Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, anh Lê Quốc Phong từng
trải qua nhiều vị trí công tác như Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bí
thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông Lê Quốc Phong được bầu làm
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
(Theo website Trung ương Đoàn)
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Hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hƣơng đã đến
huyện đảo Trƣờng Sa – Khánh Hòa

Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đến Trường Sa với khẩu hiệu
“Tuổi trẻ đồng hành vì Trường Sa xanh” có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền
giáo dục tuổi trẻ về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khơi dậy tình cảm và ý chí
quyết tâm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền và xây dựng biển đảo; góp
phần động viên, cổ vũ tinh thần quân và dân làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ
lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Màu xanh của cây lá quê hương giữa
biển khơi, màu xanh của tình yêu biển đảo đang vươn mình lớn lên từng ngày,
vững mạnh từng ngày và mãi trường tồn trước gian khó, hiểm nguy, trước phong
ba, bão táp.
Trong suốt quá trình “hành quân” trên biển, Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt
động ý nghĩa như: ra mắt các Trung đội, phát động thi đua thực hiện hành trình,
giao lưu văn hóa văn nghệ với các cán bộ chiến sỹ tàu và quân dân trên đảo, tổ
chức các cuộc thi ảnh, thi kỹ năng, sáng tác văn, thơ, các bài hát, các hoạt động
văn hóa văn nghệ, viết nhật ký “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”; tổ
chức lớp tuận huấn kỹ năng chụp ảnh trên Tàu HQ 571 và phát thanh trên Tàu; tổ
chức thăm hỏi, tặng quà cho quân, dân tại các hòn đảo; trồng một số loại cây trên
đảo bằng đất được lấy từ các địa phương cách mạng nổi tiếng mang theo đảo
như: Đất thép Củ Chi, 18 thôn vườn Trầu (Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh), Đồng
khởi Bến Tre….
(Theo website Trung ương Đoàn)
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Trung ƣơng Đoàn thăm, tặng quà ngƣ dân trẻ
ở các tỉnh có thủy hải sản chết
Nhằm động viên, khuyến khích các các gia đình ngư dân trẻ vượt qua khó
khăn, tiếp tục bám biển, lao động, sản xuất, Đoàn công tác đã thăm và tặng 05
suất quà (01 triệu đồng/suất) cho 05 gia đình ngư dân trẻ tại phường Kỳ Phương
(thị xã Kỳ Anh) có hoàn cảnh khó khăn, chưa thể vươn khơi bám biển mưu sinh
vì tình trạng cá chết đồng loạt. Đoàn cũng đã trao tặng 500 suất quà khác (mỗi
suất trị giá 400.000 đồng) bao gồm: gạo, dầu ăn, đồ uống của Tập đoàn Tân Hiệp
Phát cho 500 gia đình ngư dân tại các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà, Kỳ Nam và phường Kỳ
Phương.
Cùng trong dịp này, tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Đoàn đã đến
thăm hỏi, động viên và trao tặng 85 suất quà cho các gia đình trẻ ở thôn Nam
Lãnh, xã Quảng Phú và thôn Vịnh Sơn, xã Quảng đông 65 suất quà.

Tổng kết Chƣơng trình “Học kỳ trong quân đội”
giai đoạn 2012-2015
Ngày 6-4-2015, tại Bộ tư lệnh Quân khu 2, Tổng cục Chính trị (TCCT) và
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình
“Học kỳ trong quân đội” giai đoạn 2012-2015.
Báo cáo tổng kết tại Hội nghị khẳng định: Chương trình “Học kỳ trong
Quân đội” giai đoạn 2012 -2015 luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là TCCT và Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh. Các cơ quan, đơn vị quân đội, các cấp bộ Đoàn, đơn vị trực
thuộc Trung ương Đoàn đã tích cực triển khai nghiêm túc, phối hợp thực hiện có
hiệu quả công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Chương trình đã tạo
được hiệu ứng xã hội và sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ vào cuộc với ý thức
trách nhiệm cao của các tổ chức chính trị- xã hội, đoàn thể địa phương, các cơ
quan, đơn vị quân đội và các cơ quan trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh. Qua chương trình góp phần giáo dục kiến thức quốc phòng- an ninh, xây
dựng nền quốc phòng toàn dân, không ngừng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng,
nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin, tình cảm, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.
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Tổng kết Chƣơng trình “Học kỳ trong quân đội”
giai đoạn 2012-2015

Trên cơ sở kết quả đạt được, các đại biểu thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế,
khuyết điểm như: Công tác phối hợp tổ chức của các tỉnh, thành, huyện đoàn, các
cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn với các đơn vị quân đội có nơi chưa
chặt chẽ. Nội dung, thời gian tổ chức cho mỗi lớp có đơn vị thực hiện chưa đúng
chương trình khung; một số đơn vị chủ trì tổ chức chương trình còn có biểu hiện
thương mại hóa, thiếu cơ chế miễn giảm cho con em các gia đình chính sách, có
hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các huyện nghèo.
Việc hấp hành quy định mang, mặc trang phục ở một số đơn vị thực hiện chưa
nghiêm túc....
Từ đó, để chương trình trong thời gian tới thiết thực, hiệu quả hơn, các đại
biểu thống nhất một số biện pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
giáo dục sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình trong phạm vi
toàn quốc, toàn quân. Quá trình phối hợp tổ chức chặt chẽ, an toàn tuyệt đối, kiên
quyết đấu tranh, chống biểu hiện tiêu cực, tránh mục đích thương mại hóa, làm
ảnh hưởng đến bản chất truyền thống đơn vị và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Phát
huy sức mạnh tổng hợp huy động các nguồn lực xã hội hóa hợp pháp để hạn chế
thấp nhất mức thu lệ phí tham gia chương trình của các học sinh. TCCT và Trung
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham mưu, đề nghị Hội đồng Giáo dục Quốc
phòng - An ninh Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp hỗ trợ kinh phí cho
chương trình...
Tin , ảnh: Duy Thành, Báo Quân đội Nhân dân
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Phát động giải thƣởng Sáng tạo xanh
Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ nhất do T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng
cục Môi trường (Bộ TN&MT) tổ chức, nhằm tăng cường hoạt động bảo vệ tài
nguyên và môi trường giai đoạn 2014 -2017.
Cuộc thi cũng là cơ hội để BTC tìm kiếm các mô hình hiệu quả để hoàn
thiện, ứng dụng vào cuộc sống, biên tập thành các tài liệu, ấn phẩm giới thiệu,
phổ biến trong cộng đồng.
Cuộc thi Sáng tạo xanh mở rộng cho tất cả các đối tượng thanh thiếu niên từ
6 đến 30 tuổi là người Việt Nam (bao gồm: học sinh tiểu học, THCS, THPT và
sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học). Ngoài ra, thí sinh có thể tham
gia với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm, mỗi nhóm tối đa 3 người.
Yêu cầu nội dung, gồm: ý tưởng về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững
và mô hình kèm theo, tập trung vào các nội dung chính như: Tiết kiệm năng
lượng; sản phẩm thân thiện với môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; tái chế, xử
lý nước thải, khí thải; giải pháp về mặt chính sách, giáo dục môi trường; ứng
dụng công nghệ thông tin trong quản lý và bảo vệ môi trường.
BTC cũng khuyến khích các tác phẩm có giá thành rẻ, kỹ thuật không phức
tạp, định hướng dễ dàng và có thể áp dụng trong thực tế. Các mô hình dự thi phải
được làm từ vật liệu, nguyên liệu có sẵn trong nước, khuyến khích sử dụng các
phế liệu trong sinh hoạt gia đình, học tập, trường lớp để làm ra vật dụng, mô
hình, dụng cụ, thiết bị máy móc, robot, thiết bị tự động hóa, mô hình thông minh.
Ngoài mô hình bắt buộc, BTC khuyến khích tác phẩm thể hiện bằng hình
ảnh hoặc phim phóng sự, phim hoạt hình về tác phẩm. Phim gửi kèm phải được
tác giả đăng tải trên Youtube và gửi đường link về địa chỉ thư điện
tử: giaithuongsangtaoxanh@gmail.com.
Thời gian nhận tác phẩm kết thúc 30/9/2016. Các thí sinh dự thi có thể gửi
tác phẩm qua bưu điện: Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường, Tổng
cục Môi trường; địa chỉ: 555 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội hoặc Ban
Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn, số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc có
thể gửi qua địa chỉ thư điện tử:giaithuongsangtaoxanh@gmail.com.
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• Kiểm tra, giao ban 6 tháng đầu năm 2016

• Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XII

• Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2016

• Lễ mít tinh kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; gặp mặt
đại diện các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Đội, phong trào
thiếu nhi và tuyên dương các gương điển hình "Vì đàn em thân yêu"
• Công nhận và gắn biển 75 Ngôi nhà Khăn Quàng Đỏ là công trình kỷ niệm 75
năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
• Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng
năm 2016

• Triển lãm, trưng bày ảnh, tư liệu "75 mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước"

• Đoàn đại biểu thăm và làm việc tại Australia
8
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Đào Việt Bách - Quán quân Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc
Năm 2016

Ngày 23/4, tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, 28 cán bộ Hội sinh viên các
cấp đến từ các tỉnh, thành trên cả nước đã cùng tranh tài ở một số nội dung trong
đêm thi chung kết Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ nhất.
Vượt qua 28 thí sinh là các cán bộ Hội sinh viên các cấp trên cả nước, với 4
phần thi tranh tài thi đối kháng qua: Thủ lĩnh trí tuệ, Thủ lĩnh tài năng, Thủ lĩnh
sáng tạo, Thủ lĩnh tỏa sáng nhằm kiểm tra kiến thức tổng hợp, khả năng xử lý
tình huống, trình bày dự án liên quan đến công tác hội sinh viên... thí sinh Đào
Việt Bách (ĐH Bách khoa Hà Nội) đã đoạt danh hiệu Thủ lĩnh sinh viên toàn
quốc mùa đầu tiên. Giải nhì và ba lần lượt thuộc về thí sinh Phùng Thị Diệu
Hương (ĐH Kinh tế – Luật TP.HCM) và Nguyễn Thành Nhân (ĐH Sư phạm Đà
Nẵng).
(TPO)
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Em Trần Xuân Phong học sinh lớp 9/2 trƣờng THCS
Nguyễn Hiền, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đạt Giải nhất
cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc lần thứ II, năm học 2015
– 2016

“Chinh Phục Vũ Môn” là cuộc thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, Công ty Cổ phần Trò
chơi Giáo dục Trực tuyến (Egame) phối hợp tổ chức từ ngày 19/9/2015 với mục
đích tạo ra môi trường học tập, tìm hiểu kiến thức lành mạnh, bổ ích, phát triển tư
duy sáng tạo cho thiếu nhi, học sinh.
Thông qua cuộc thi nhằm giúp các em bám sát khung chương trình đổi mới
sách giáo khoa đồng thời tạo cơ hội cho các em được khẳng định mình, được thể
hiện ý tưởng, trí tuệ, phương pháp học tập mới thông qua trò chơi giáo dục trực
tuyến.
Tại Lễ tổng kết và trao giải, Ban tổ chức đã trao 01 giải Nhất cho em Trần
Xuân Phong , lớp 9/2, THCS Nguyễn Hiền, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam;
02 giải Nhì cho các em: Lê Võ Khánh Duy – lớp 9/2, THCS Phước Mỹ Trung,
huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre và Nguyễn Lê Gia Thịnh – Lớp 8A1, THCS Lê
Quý Đôn, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; và 3 giải Ba thuộc về các em: Nguyễn
Duy Bảo – Lớp 8A1, THCS Nguyễn Trãi, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang,
Nguyễn Hữu Tình – lớp 9A1, THCS Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc
Ninh và Phạm Hoàng Anh – Lớp 9E, trường THCS Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh, tỉnh
Hà Tĩnh. Ngoài phần thưởng các em còn được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ
iáo dục và Đào tạo và bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh.
(Nguồn Website Trung ương Đoàn)
29
THÁNG 5
2016

Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

GÓC NHÌN TRẺ

Trao 02 giải nhất Trạng Nguyên năm học 2015 - 2016 cho em
Phan Thị Hải Anh, lớp 4A4 và em Đoàn Duy Vũ, lớp 5A1 đều là
học sinh trƣờng Tiểu học Nguyễn Tri Phƣơng, Quận Hồng Bàng,
TP Hải Phòng

“Trạng nguyên tiếng Việt” là sân chơi trực tuyến dành riêng cho học sinh
tiểu học về kiến thức Tiếng Việt với hình thức thi được mô phỏng theo các kỳ thi
Khoa Bảng thời xưa (bao gồm thi Hương - Cấp trường, thi Hội - Cấp tỉnh, thi
Đình - Cấp toàn quốc).
Các đề thi được thiết kế nhằm kích thích tư duy sáng tạo cho các em thiếu
nhi với nhiều hình thức như: thi trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, sắp xếp, hoàn
thành phép tính, ô chữ… và được cấu tạo thành 12 bài thi tương ứng với 12 con
giáp, thể hiện trên nền cảnh đẹp trải dài của bản đồ Việt Nam, như: Tháp Rùa,
Văn Miếu, chợ Bến Thành, Vịnh Hạ Long, kinh thành Huế, nhà Rông Tây
Nguyên, mũi Cà Mau, hang Sơn Đoòng, ruộng bậc thang, huyện đảo Trường Sa Hoàng Sa, trống đồng Đông Sơn…
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 02 giải nhất danh hiệu Trạng Nguyên
cho em Phan Thị Hải Anh, lớp 4A4 và em Đoàn Duy Vũ, lớp 5A1 đều là học
sinh trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, Quận Hồng Bàng, TP Hải
Phòng; cùng 02 giải nhì danh hiệu Bảng Nhãn; 02 giải ba danh hiệu Thám Hoa
gồm bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương và Giấy chứng nhận tham gia cuộc
thi.
Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 14 giải khuyến khích danh hiệu Hoàng
Giáp và giải tập thể cho 03 tỉnh, thành phố triển khai tốt cuộc thi và có số lượng
thí sinh đăng ký dự thi đông nhất, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bình Định (bao
gồm: bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương và giấy chứng nhận tham gia cuộc
thi).
(Nguồn Website Trung ương Đoàn)
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Những nhận thức sai lệch của Tuổi Trẻ
Trong lớp trẻ hiện nay, tồn tại không ít những quan niệm sai lệch. Có thể
nói, nhân sinh quan của một bộ phận thanh niên có vấn đề. Một số quan niệm
sau đây cho thấy điều đó.
1. Từ từ đi đâu mà vội, đời còn dài! (không quí trọng và tiết kiệm thời gian)
Nghĩ tới lớp trẻ hôm nay người ta nghĩ tới một lớp người năng động, xông
xáo, hoạt động với một cường độ và nhịp độ cao nhưng không ít người không
biết tiết kiệm thời gian, đợi nước đến chân mới nhảy. Ví dụ, sinh viên đến lúc thi
mới học, bài đến hạn mới làm, làm việc cứ khất lần việc này việc kia vì cho rằng
đi đâu mà vội, nhưng có sự biến đột xuất là công việc bỏ bê, cuống quít cả lên,
chất lượng không cao. Một bộ phận học sinh, sinh viên sa vào ăn chơi lêu lổng,
không học hành phấn đấu, ai có ý thức nhắc nhở thì được nghe đi đâu mà vội đời
còn dài chơi cái đã. Thực ra những ngôn từ trên đây chỉ là lời bao biện. Hãy nghe
những câu châm ngôn để biết quý trọng thời gian hơn. Ví như: “việc hôm nay chớ
để ngày mai”; “thời gian không chờ đợi ai cả”; “vàng đã quý thời gian còn quý
hơn vàng”!
2. Làm gì nhiều cho mệt, chơi cái đã hoặc thử một lần cho biết (tâm lý hưởng
thụ)
Ngày nay, phần lớn ai nấy đều có chức phận riêng của mình. Thậm chí
nhiều người bận tối mắt tối mũi với hàng núi công việc, họ làm việc chăm chỉ, ít
khi có thời gian cho bản thân. Tất nhiên thái quá không hẳn đã là tốt, song có một
bộ phận tuy trẻ tuổi nhưng đã có tâm lý thích hưởng thụ quá sớm. Ví dụ sinh viên
không chịu đọc sách, không chịu đi thư viện mà thích ăn chơi, đua đòi. Trí thức
trẻ không chịu nghiên cứu thì trình độ làm sao được nâng lên. Nhiều người chỉ
thích chơi bời mà không chịu làm việc. Tôi quen một trí thức trẻ trong lĩnh vực
khoa học xã hội, anh rất ít khi chịu đọc sách nghiên cứu khi thấy bạn mình chịu
khó mày mò thì anh bạn tôi buông một câu: đọc làm gì nhiều cho mệt, đọc nhiều
có hái được ra tiền đâu. Thử hỏi như vậy sẽ có đâu những kiến thức sâu sắc mới
mẻ phục vụ cho chuyên môn. Một số bạn trẻ đi ra học hành, làm ăn giao lưu bị rủ
rê ăn chơi, đã tự cho mình cái quyền thử một lần cho biết. Xin thưa, có những cái
chỉ thử một lần thì sẽ có nguy cơ lần thứ hai và gây nghiện như hút ma túy chẳng
hạn. Ai đã dính vào nàng tiên nâu thì khó từ biệt, bao nhiêu cơ hội cũng sẽ rời ta.
Thực ra, trong thời buổi kinh tế thị trường, xã hội tiêu thụ xuất hiện con người rất
dễ nẩy sinh tâm lý thực dụng và hưởng thụ. Thanh niên chúng ta không ít người
đã cổ vũ với những quan niệm đó. Đó cũng là một nhận thức sai lệch.

31
THÁNG 4
2016

Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

GÓC NHÌN TRẺ

Những nhận thức sai lệch của Tuổi Trẻ

3. Có tiền là có tất cả! (coi trọng sức mạnh của đồng tiền)
Sức mạnh quái ác của đồng tiền đã được các nhà văn, nhà thơ trong lịch sử văn
chương cảnh báo, ví như Shakepear của nước Anh, Nguyễn Du trong Truyện
Kiều. Ấy vậy, nhưng trong lớp trẻ hôm nay không ít thanh niên cậy có tiền là cư
xử thô lỗ thiếu văn hóa với người khác nhất là những người nghèo. Sẵn sàng bỏ
tiền để thuê làm chuyện này, chuyện kia. Biểu hiện một số sinh viên bỏ tiền chạy
điểm, số khác bỏ tiền để tìm kiếm tình yêu, bỏ tiền nhờ học thuê, thi mướn... Đây
là những lệch lạc mà bản thân họ rồi cũng phải trả giá. Không ít thanh niên ngày
nay ảnh hưởng quan niệm của xã hội đen cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ
mua được bằng nhiều tiền. Đây là những quan niệm hết sức sai lầm, nếu đồng
tiền có thể thay thế được mọi thứ thì sẽ không có tri thức chân chính, tình cảm
chân thành và mọi thứ đều có thể trở thành hàng hóa thì thật là nguy hiểm. Thanh
niên cần phải phê phán những quan niệm sai trái này.
4. Đời có số (phó mặc số phận)
Một số thanh niên ngày nay có tâm lý tin vào số phận. Biểu hiện: thi trượt, tại số.
Không xin được việc, tại số. Làm ăn thất bát tại số. Số phận là gì, điều này không
ai lý giải được dưới góc độ khoa học, đó vẫn là niềm tin, đành rằng mỗi người
đều có những lôgic cuộc đời không ai giống ai cả. Tuy nhiên, nếu quá tin vào cái
gọi là số phận sẽ rơi vào duy tâm, phản khoa học mà thanh niên ngày nay cần có
trí tuệ nhận biết những gì là hợp lý, không hợp lý. Nếu có số phận ngồi chờ số
phận thì mọi sự nỗ lực của bản thân mỗi người sẽ thừa, vì không học vẫn có thể
đỗ đạt, không làm vẫn có thể giàu có, không tập luyện cũng có thành tích
cao…những điều này là không tưởng. Cơ hội may mắn chỉ đến với ai bền lòng,
có hiểu biết và nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh.
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5. Xƣa quá rồi! (coi thường những cái xưa cũ)
Một bộ phận thanh niên ngày nay chạy theo thời đại mà quên mất những giá trị
xưa cũ. Biểu hiện coi thường hoặc nhận thức sai lệch về những gì ông cha đã làm
trong quá khứ. Họ thường nói vấn đề đó xưa lắm rồi, bây giờ ai nghĩ thế, ai làm
thế. Chúng ta đâu biết rằng chỉ có văn minh là xưa cũ, còn văn hóa không bao giờ
mất đi sức sống, văn hóa luôn bắt rễ vào hiện tại và thúc đẩy hiện tại. Nếu ta
không coi trọng những giá trị văn hóa gia đình và dân tộc, ta sẽ mất gốc và thiếu
đi sức sống bên trong vì vậy sự phát triển của ta sẽ không thể lâu bền được.
Nhiều giá trị văn hóa dân tộc thanh niên ngày nay cần phát huy như coi trọng chữ
hiếu kính trên nhường dưới, coi trọng lòng yêu quê hương đất nước, trọng nghĩa,
trọng tình....
6. Việc đó dễ ợt, mình cũng làm đƣợc! (chưa biết lượng sức mình, thiếu khiêm
tốn)
Thanh niên là lứa tuổi căng tràn nhựa sống, nhất là trong thời đại mới, thanh niên
rất hãnh tiến, tự tin vào bản thân mình. Vì thế, nhiều thanh niên sinh ra tự cao, tự
phụ coi mình là có tài, xem thường người già, và người khác. Thanh niên ôm
nhiều mộng lớn đôi khi cứ ngỡ việc gì mình cũng có thể làm được. Nhiều người
khi thấy bạn mình làm được việc này việc kia cũng xem thường việc đó mình
không làm chứ nếu làm cũng làm được. Điều này làm cản trở sự tiến bộ của
thanh niên. Thực ra nói và làm khác nhau, để bắt tay vào làm việc gì đó đạt thành
công lại càng không dễ. Vì điểm này mà nhiều thanh niên là sinh viên, là trí thức,
công chức trẻ tuổi thường mang tiếng là thiếu khiêm tốn, thiếu cầu thị, chưa biết
lượng sức mình. Cổ nhân đã dạy: đừng có ngựa non háu đá, để nhắc nhở những
người không biết lượng sức mình. Thanh niên cần khắc phục điểm này mới có
thể vươn lên tiến bộ.
Để làm được điều đó không có cách gì hơn là thanh niên phải không
ngừng quan sát, lắng nghe, học hỏi chuyên gia, những người thành đạt đi trước,
giao lưu thân thiện với những bạn tốt, bạn tiến bộ. Như Bác Hồ đã dạy, là học
trong sách vở, học ở trường đời. Thanh niên cũng rất cần có được sự giáo dục,
giúp đỡ của những người có kinh nghiệm, của các bậc phụ huynh, của thầy giáo,
cô giáo và các đoàn thể chính trị - xã hội. Một khi những điểm yếu được khắc
phục thì mỗi thanh niên sẽ là chủ nhân tương lai có ích.
(Nguồn: Tạp chí Thanh niên)
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