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KHÁI QUÁT VỀ TIỂU SỬ VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG
CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(1890 - 1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ 
tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học 
là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm 
hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn 
Ái Quốc và nhiều bí danh, bút danh 
khác) sinh ngày 19/5/1890 trong một 
gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân, 
ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện 
Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền 
thống đấu tranh kiên cường chống ách 
thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn 
cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình 
đã ảnh hưởng sâu sắc đến Người ngay 
từ thời niên thiếu.Với tinh thần yêu 
nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, 
sự nhạy bén về chính trị, Người đã bắt 
đầu suy nghĩ về những nguyên nhân 

thành bại của các phong trào yêu 
nước lúc bấy giờ và quyết tâm ra đi 
tìm con đường để cứu dân, cứu nước. 

Quá trình hoạt động cách mạng 
ngoài nước - Tìm con đường giải 
phóng dân tộc.

Tháng 6/1911, Người đi ra nước 
ngoài, suốt 30 năm hoạt động, Người 
đã đi đến nước Pháp và nhiều nước 
châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. 
Người hòa mình với những phong 
trào của công nhân và nhân dân các 
dân tộc thuộc địa, vừa lao động kiếm 
sống, vừa học tập, hoạt động cách 
mạng và nghiên cứu các học thuyết 
cách mạng. 

Tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Năm 1919, Người gia nhập Đảng 
Xã hội Pháp và hoạt động trong 
phong trào công nhân Pháp. Tháng 
6/1919, thay mặt Hội Những người 
Việt Nam yêu nước tại Pháp, Người 
gửi tới Hội nghị Versailles (Pháp) Bản 
yêu sách của nhân dân An Nam, yêu 
cầu Chính phủ Pháp thừa nhận các 
quyền tự do và quyền bình đẳng của 
dân tộc Việt Nam.

Tháng 12/1920, tại Đại hội lần thứ 
18 của Đảng Xã hội Pháp tại thành 
phố Tours, Người bỏ phiếu tán thành 
gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham 
gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự 
kiện này đánh dấu bước ngoặt quan 
trọng trong cuộc đời hoạt động cách 
mạng của Người, từ chủ nghĩa yêu nước 
chân chính đến chủ nghĩa cộng sản.

Năm 1921, tại Pháp, Người tham 
gia thành lập Hội Liên hiệp các dân 
tộc thuộc địa, nhằm tuyên truyền 
cách mạng trong nhân dân các 
nước thuộc địa. Đặc biệt, Người viết 
tác phẩm “Bản án chế độ thực dân 
Pháp” lên án mạnh mẽ chế độ thực 
dân, thức tỉnh lòng yêu nước của nhân 
dân các nước thuộc địa. 

Ngày 30/6/1923, Người đến 
Liên Xô và bắt đầu một thời kỳ hoạt 
động, học tập và nghiên cứu về chủ 
nghĩa Mác - Lênin, về chế độ xã hội 
chủ nghĩa ngay trên đất nước Lênin 
vĩ đại. Tại Đại hội lần thứ I Quốc tế 
Nông dân (10/1923), Người được bầu 
vào Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông 
dân. Năm 1924, Người dự Đại hội 
lần thứ V của Quốc tế Cộng sản và 
được cử làm cán bộ Ban phương 
Đông của Quốc tế Cộng sản, đồng 
thời là Ủy viên Đoàn chủ tịch Quốc 

tế Nông dân, Nguyễn Ái Quốc được 
giao theo dõi và chỉ đạo phong trào 
cách mạng ở một số nước Châu Á .

Năm 1925, tại Quảng Châu (Trung 
Quốc), Người tham gia thành lập Hội 
Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông, 
sáng lập tổ chức Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên, ra báo Thanh niên 
để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin 
về trong nước, đồng thời mở lớp đào 
tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam.

Ngày 3/2/1930, tại Cửu Long 
(Hồng Kông), Người triệu tập Hội nghị 
hợp nhất các tổ chức cộng sản trong 
nước, thống nhất thành Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Từ năm 1930 đến 
năm 1940, Người tham gia công tác 
của Quốc tế Cộng sản ở nước ngoài, 
đồng thời theo dõi sát phong trào cách 
mạng trong nước và có những chỉ đạo 
đúng đắn cho Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về 
nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam

Sau 30 năm hoạt động ở nước 
ngoài, năm 1941 Người về nước, triệu 
tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng lần thứ tám, quyết định 
đường lối đánh Pháp, đuổi Nhật, 
thành lập Mặt trận Việt Minh, gấp 
rút xây dựng lực lượng vũ trang, đẩy 
mạnh phong trào đấu tranh cách 
mạng quần chúng, chuẩn bị tổng khởi 
nghĩa giành chính quyền trong cả 
nước. Thực hiện chỉ thị của Hồ Chí 
Minh, ngày 22/12/1944, tại khu rừng 
Sam Cao, thuộc huyện Nguyên Bình, 
tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên 
truyền giải phóng quân được thành lập 
do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy.
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Tháng 8/1945, Người cùng Trung 
ương Đảng triệu tập Hội nghị toàn 
quốc của Đảng và chủ trì Đại hội 
Quốc dân ở Tân Trào. Đại hội tán 
thành chủ trương tổng khởi nghĩa 
của Đảng và Tổng bộ Việt Minh, cử 
Hồ Chí Minh làm Chủ tịch nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. Thay mặt 
Chính phủ lâm thời, Người đã phát 
lệnh tổng khởi nghĩa giành chính 
quyền trong cả nước.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt 
Nam đã nhất tề đứng lên Tổng khởi 
nghĩa vũ trang giành chính quyền 
về tay nhân dân lao động. Ngày 
2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc 
bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
Người tuyên bố trước nhân dân cả 
nước và nhân dân thế giới quyền độc 
lập của dân tộc Việt Nam.

Tháng 9/1945, thực dân Pháp 
câu kết với đế quốc Mỹ, Anh và lực 
lượng phản động Quốc dân Đảng 
(Trung Quốc) trở lại xâm lược nước 
ta một lần nữa. Quân đội Pháp mở 
rộng đánh chiếm miền Nam và lấn 
dần từng bước kéo quân đánh chiếm 
miền Bắc, âm mưu tiến tới xóa bỏ 
Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa. Ngày 9/1/1946, cuộc tổng tuyển 
cử bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa lần đầu tiên trong cả 
nước. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội 
khóa I, Người được bầu làm Chủ tịch 
Chính phủ Liên hiệp kháng chiến. 
Tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng 
chiến, Người tiếp tục cùng Trung 
ương Đảng lãnh đạo toàn dân kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Tháng 7/1954, với thắng lợi của 
chiến dịch Điện Biên Phủ, Hiệp định 
Géneva được ký kết. Miền Bắc được giải 
phóng. Miền Nam bị đế quốc Mỹ xâm 
lược biến thành thuộc địa kiểu mới của 
chúng. Người cùng với Trung ương Đảng 
lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện 
đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 
miền Nam.

Tháng 9 năm 1960, tại Đại hội Đại 
biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng Lao 
động Việt Nam, Hồ Chí Minh được bầu 
làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Người, nhân 
dân ta vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc, vừa tiến hành cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, bảo vệ miền Bắc, giải 
phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, 
đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Ngày 2/9/1969, mặc dù đã được các 
giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng 
do tuổi cao sức yếu Người đã từ trần, 
hưởng thọ 79 tuổi.

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
một cuộc đời trong sáng cao đẹp của 
một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng 
dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế 
lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và 
hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho 
nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc 
lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, 
vì hòa bình và công lý trên thế giới.

Năm 1987, tại kỳ họp lần thứ 24, 
Tổ chức Giáo dục - Văn hóa - Khoa 
học của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã 
ra Nghị quyết tôn vinh Hồ Chí Minh 
là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt 
Nam và nhà văn hóa kiệt xuất” .
 Nguồn: Ban Tuyên giáo
  Trung ương Đảng
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“Vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội đã có quá trình lịch sử liên 
tục, lâu dài. Tại Lễ truy điệu Người, trong Điếu văn Chủ tịch Hồ 
Chí Minh do đồng chí Lê Duẩn đọc, đã khẳng định “Suốt đời 
học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất 
cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình 
thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng 
là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch”; và những năm sau đó, 
khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác 
Hồ vĩ đại” với yêu cầu học tập và làm theo gương Bác đã được 
toàn Đảng, toàn dân nêu cao thực hiện.”

PGS.TS. Nguyễn Phương Hoa

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG

THANH NIÊN CÔNG NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Hồ Chí Minh - Nhà cách mạng vĩ 
đại, là tấm gương sáng ngời về nhân 
sinh quan cách mạng, là tấm gương hy 
sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp 
cách mạng của Đảng, của dân tộc, 
hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, 
phục vụ Nhân dân. Người đã để lại 
cho các thế hệ dân tộc Việt Nam một 
di sản tinh thần vô cùng quý báu mãi 
soi đường, chỉ lối cho chúng ta đi. Đó 
là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ 
Chí Minh, trong thời đại Hồ Chí Minh.

Từ Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 
07/11/2006 về tổ chức cuộc vận động 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị 
khóa X, đến Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 
14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị khóa 
XI, và gần đây nhất là Chỉ thị số 05-
CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 
trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh đã cho thấy đó là 
những giá trị to lớn và thật sự trở thành 
nền tảng tinh thần vững chắc của đời 
sống xã hội, là những nội dung chuẩn 
mực, cốt lõi để xây dựng văn hóa, con 
người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững và bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc trong điều kiện hiện nay.

Đối với tuổi trẻ thời đại Hồ Chí 
Minh, mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, 
thanh niên ngày càng nhận thức sâu 
sắc hơn những nội dung cơ bản và 
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giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh là nội 
dung hết sức quan trọng và thiết thực 
của mỗi cấp bộ Đoàn - Hội - Đội 
toàn tỉnh. Theo Kế hoạch số 398-
KH/TĐTN-TG, ngày 17/10/2017 
của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình 
Dương các nội dung cốt lõi cần tập 
trung trong tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh gắn liền với xây 
dựng giá trị hình mẫu thanh niên 
Bình Dương thời kỳ mới có “Tâm 
trong, trí sáng, hoài bão lớn” góp 
phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa, cụ thể là:

Về giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai cấp, giải phóng xã hội 
và con người; về độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết 
hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại; về sức mạnh của nhân 
dân, về khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc; về quyền làm chủ của nhân 
dân, xây dựng Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân; về quốc phòng toàn 
dân, an ninh nhân dân, xây dựng 
lực lượng vũ trang; về xây dựng, 
phát triển kinh tế và văn hoá, không 
ngừng nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của nhân dân; về đạo đức 
cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng 
thế hệ cách mạng cho đời sau; 
về xây dựng Đảng trong sạch, 
vững mạnh...

Với các nội dung sau: tuyệt đối 
trung thành, kiên định lý tưởng cách 
mạng, đặt lợi ích của Đảng, của 
đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết 
lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục 
vụ nhân dân, tận trung với nước, tận 
hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng 
bào, đồng chí, yêu thương con người; 
cần, kiệm, liêm chính, chí công vô 
tư, thật sự là công bộc của nhân dân, 
kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, 
cơ hội; tinh thần lạc quan, tin tưởng, 
đấu tranh mọi biểu hiện suy thoái tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... 

Với các nội dung: phong cách tư 
duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, lý luận 
gắn liền với thực tiễn; phong cách làm 
việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ 
thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng 
xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân 
văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, 
trọng dân, vì dân; phong cách nói đi 
đôi với làm, đi vào lòng người; phong 
cách nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ 
nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh 
cao, trong sạch, giản dị; phong cách 
quần chúng, dân chủ, nêu gương…

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

QUAN ĐIỂM VÀ TẤM GƯƠNG
ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
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Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương xác định tiêu chí rèn luyện cụ thể hàng 
năm cho từng đối tượng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tập trung thực 
hiện đạt hiệu quả cao, trong đó đối với đoàn viên, thanh niên công nhân với tiêu 
chí là “Rèn tay nghề, chuẩn tác phong, nâng cao năng suất lao động”: 

8

Là tự ý thức học tập, 
rèn luyện, nâng cao tay 
nghề, để nâng cao năng 
suất lao động, để khi có 
cơ hội họ lựa chọn công 
việc phù hợp nhất. Tay 
nghề chính là “bảo 
hiểm” của việc làm và 
thu nhập. Người lao 
động cũng hiểu rằng, 
thị trường lao động 
đang chọn lọc, tiếp 
nhận đội ngũ nhân lực 
có tay nghề, kỹ năng 
nên những người lao 
động có tay nghề sẽ có 
cơ hội hơn. 

Với một xã hội đang 
chuyển biến theo từng 
giờ, từng phút thì tất nhiên 
con người cũng phải thay 
đổi theo môi trường sống. 
Vì vậy, đoàn viên, thanh 
niên công nhân cần phải 
luôn luôn chủ động tự 
trang bị cho mình những 
kỹ năng, cách ứng xử đối 
với các mối quan hệ trong 
xã hội để tiếp cận và hòa 
nhập với một xã hội đang 
chuyển biến không ngừng 
hiện nay. Cụ thể: Kỹ năng 
giao tiếp hiệu quả; biết 
cách tư duy sáng tạo; biết 
vận động quận chúng 
hiệu quả; rèn luyện sức 
khỏe; nâng cao trình độ 
học vấn; ....

Đoàn viên, thanh 
niên công nhân phải 
luôn chủ động, tích 
cực phát huy khả 
năng sáng tạo, đề 
xuất sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật, ứng 
dụng khoa học kỹ 
thuật, công nghệ 
vào quá trình sản 
xuất góp phần tăng 
năng suất lao động, 
chất lượng sản 
phẩm, công trình. 
Tăng cường giáo dục 
thanh niên có thái 
độ tích cực đối với 
công việc, chủ động 
rèn luyện kỹ năng 
chuyên môn, đạo 
đức nghề nghiệp.

NÂNG CAO
NĂNG SUẤT LAO ĐỘNGCHUẨN TÁC PHONGRÈN TAY NGHỀ



HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN,
GIÁO DỤC VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI
XÂY DỰNG GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN CÔNG NHÂN

BÌNH DƯƠNG THỜI KỲ MỚI

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị, Tỉnh đoàn đã xây dựng 
các biện pháp nhằm thực hiện được 
cụ thể hóa theo kế hoạch “Đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn 
viên, thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương 
giai đoạn 2016 - 2021”.  Theo đó trong 
năm 2017, việc thực hiện Chỉ thị 05-
CT/TW được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 
các cơ sở Đoàn duy trì thường xuyên, đa 
dạng, phong phú, gắn với xây dựng giá 

trị hình mẫu thanh niên Bình Dương thời 
kỳ mới và Chuyên đề năm: “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ”. Qua đó, tạo sự chuyển biến về ý 
thức tu dưỡng, rèn luyện; nâng cao đạo 
đức cách mạng, góp phần ngăn chặn, 
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống trong giới trẻ, đặc 
biệt là trong khối đối tượng thanh niên 
công nhân.

“Thanh niên ta phải cố gắng học. Do hoàn cảnh trong xã hội 
cũ hạn chế nên số đông thanh niên công - nông ta ít được học. 
Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức”.

(Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III  
của Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam,

ngày 24/3/1961)
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Một nhiệm vụ trọng tâm mà 
Tỉnh đoàn thực hiện là đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức 
cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi 
về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh. Theo đó, Đoàn - Hội các cấp 
thực hiện tuyên truyền qua các kênh 
thông tin và mạng xã hội, trực quan 
sinh động bằng các pa-nô, áp phích, 
standee, băng rôn, các tờ rơi, ấn phẩm 
tuyên truyền. Đặc biệt là việc giới thiệu 
và nhân rộng các gương thanh niên 
tiên tiến, các mô hình, cách làm hay 
làm theo lời Bác trên các kênh thông 
tin và mạng xã hội của đơn vị định kỳ 
thường xuyên; tuyên truyền qua các 
hoạt động giáo dục, các sự kiện, các 
ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức các 
hội thi, cuộc thi tìm hiểu với những 
nội dung, hình thức phù hợp và phát 
huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên cung cấp tài liệu, nâng cao 
kiến thức, kỹ năng.

Mặt khác, các cấp Đoàn trong 
tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt các 
chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh trong hệ thống tổ 
chức Đoàn - Hội - Đội các cấp; xây 
dựng lề lối, phong cách cán bộ Đoàn - 
Hội - Đội trở thành nội dung quan trọng 
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng 
thời còn duy trì và phát triển các mô 
hình, giải pháp hiệu quả trong việc 
định hướng giáo dục lý tưởng cách 
mạng, đạo đức, lối sống; thực hiện có 
hiệu quả các chương trình “Thắp sáng 
ước mơ tuổi trẻ Bình Dương vì dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh”; diễn đàn “Viết tiếp nhật ký thế 
hệ Hồ Chí Minh”, “Sổ vàng - Nhật ký 
làm theo lời Bác”, “Ngày giỗ Bác Hồ”; 

tổ chức Hành trình “Theo bước chân 
những người Anh hùng” và thực hiện 
được 150 công trình thanh niên Vườn 
hoa thanh niên làm theo lời Bác; …; cùng 
hoạt động Liên hoan “Thanh niên tiên 
tiến làm theo lời Bác” và trao ảnh Bác. 
Tiêu biểu khối thanh niên công nhân là 
việc thực hiện tốt phong trào Sáng tạo 
trẻ, Kỳ nghỉ hồng, Người thợ trẻ giỏi; trao 
tặng được 15 căn phòng mơ ước; thành 
lập mới 18 Chi đoàn, 13 Chi hội trong 
doanh nghiệp ngoài quốc doanh với 285 
đoàn viên và 996 hội viên; duy trì hiệu 
quả các điểm sinh hoạt chi Đoàn - Hội, 
các khu nhà trọ kiểu mẫu, các hoạt động 
văn thể mỹ; ….Trong quá trình thực hiện 
việc học tập, làm theo Bác, các cấp 
bộ Đoàn - Hội - Đội đã kịp thời tuyên 
dương hơn 1.000 gương điển hình tiêu 
biểu trên các lĩnh vực, góp phần cổ vũ, 
động viên thanh thiếu nhi tiếp tục rèn 
luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Song song đó là việc tổ chức 
các hoạt động xây dựng giá trị hình 
mẫu thanh niên Bình Dương thời kỳ mới 
gắn với các phong trào hành động cách 
mạng, tạo môi trường giáo dục lý tưởng 
cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa 
cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đoàn 
thanh niên các cấp đã thực hiện đổi mới 
và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu 
quả các chương trình, phong trào hành 
động cách mạng, gắn với thực hiện các 
nhiệm vụ, giải pháp của “Chương trình 
phát triển thanh niên Bình Dương giai 
đoạn 2011-2020”. Trong đó, tiếp tục 
phát huy có hiệu quả công tác vận động, 
tổ chức các hoạt động đồng hành với 
thanh niên trong lập thân, lập nghiệp 
nhất là học tập và khởi nghiệp. Tổ chức 
cho đoàn viên, thanh niên tích cực 
tham gia các phong trào tình nguyện, 
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phát huy tinh thần xung kích của thanh 
niên gắn liền với yêu cầu của tỉnh nhà 
thông qua các công trình, phần việc của 
Đoàn cơ sở chung tay xây dựng văn minh 
đô thị, nông thôn mới, tham gia bảo vệ 
môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và 
tích cực thực hiện tốt phong trào “Đền 
ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” 
cao điểm là đợt kỷ niệm 70 năm ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (27/7), ...

Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân - 
Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Trong năm 
2017, Tỉnh đoàn xác định tiêu chí “xung 
kích, sáng tạo” là tiêu chí chung cho các 
cấp bộ Đoàn xây dựng những nội dung, 
giải pháp nhằm hướng đến xây dựng hình 
mẫu thanh niên Bình Dương thời kỳ mới. 

Cụ thể hóa các nội dung đối với từng khối 
đối tượng đoàn viên, thanh thiếu niên, 
các cấp bộ Đoàn đã chủ động xác định 
01 tiêu chí riêng trong tiêu chí mà Ban 
Thường vụ Tỉnh Đoàn định hướng trong 
kế hoạch về “Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh 
thiếu nhi tỉnh Bình Dương” giai đoạn 
2016-2021. 

Đồng chí đề nghị các cấp bộ 
Đoàn - Hội - Đội toàn tỉnh tiếp tục 
thực hiện tốt việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh bằng việc cụ thể hóa các giải 
pháp thực hiện các Đề án, chương 
trình, kế hoạch cụ thể, gắn với nhiệm 
vụ chính trị của địa phương và chương 
trình hành động thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng, lồng ghép vào việc 
triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/
TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác giáo dục lý tưởng cách 
mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho 
thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; gắn 
với Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 
XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với 
Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 
(khóa XI) về xây dựng và phát triển 
văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng 
yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 
tuyên truyền việc xây dựng các giá trị 
hình mẫu thanh niên Bình Dương thời 
kỳ mới theo từng khối đối tượng bằng 
các hình thức phù hợp.

Ban Tuyên giáo
Tỉnh đoàn Bình Dương
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các cấp bộ Đoàn trong toàn 
tỉnh đã phối hợp vận động các đơn 
vị tổ chức xây dựng và trao tặng 
được 20 căn phòng mơ ước, đề xuất 
công nhận được 20 khu “Nhà trọ 
kiểu mẫu thanh niên” trị giá gần 
800 triệu đồng cho TNCN, thanh 
niên xa quê (TNXQ), ĐVTN có 
hoàn cảnh khó khăn tại các huyện, 
thị, thành phố trong tỉnh. Song song 
đó, BTV Tỉnh Đoàn và các cơ sở 
Đoàn trực thuộc đã tổ chức nhiều 
chương trình chăm lo cho TNCN 
thông qua các hoạt động trong 
Tháng Thanh niên, các hoạt động 
mừng Đảng  mừng Xuân, Ngày hội 
“Tiếp sức TNCN, người lao động”; 
Tháng Công nhân, Tuần Lễ TNCN, 
Chương trình “Đồng hành cùng 
công nhân 247”; Chương trình 
“Thắp sáng ước mơ TNCN, tuyên 
dương người thợ trẻ giỏi”,…cho hơn 

CÔNG TRÌNH “CĂN PHÒNG MƠ ƯỚC”,  
“NHÀ TRỌ KIỂU MẪU THANH NIÊN”
VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỒNG HÀNH 
CÙNG THANH NIÊN XA QUÊ

1

Khánh thành và trao tặng căn phòng 
mơ ước cho các bạn TNCN xa quê

Những mô hình nổi bật
TRONG CÔNG TÁC

ĐOÀN KẾT TẬP HỢP
THANH NIÊN CÔNG NHÂN

Thông qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Đoàn kết, 
tập hợp thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015 và 
giai đoạn 2016- 2020, các tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều 
cách làm hay, mô hình sáng tạo trong công tác đoàn kết tập hợp TNCN.

500.000 lượt TNCN tại các KCN, khu 
nhà ở xã hội với hơn 8.000 phần quà, 
suất hỗ trợ, 80 căn Nhà Nhân ái; 1.500 
vé xe miễn phí công nhân về quê đón 
Tết được trao tặng; vận động hơn 500 
triệu đồng cho Quỹ hỗ trợ TNXQ; tổ 
chức được gần 100 phiên chợ hàng Việt 
giá gốc,...kinh phí gần 15 tỷ đồng.
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MÔ HÌNH MÂM CƠM NGÀY TẾT2
MÔ HÌNH DẠY VÀ CẤP BẰNG 
LÁI XE 02 BÁNH CHO TNCN

(Có hỗ trợ giá)

3

Hiện nay Bình Dương có đông 
TNCN từ khắp mọi miền đất nước, đến 
sinh sống và làm việc. Nhận thấy các 
bạn TNCN vất vả trên con đường mưu 
sinh, không được quây quần bên gia 
đình trong bữa cơm ngày tết, bữa cơm 
đoàn viên, các cơ sở Đoàn - Hội trong 
tỉnh đã thực hiện mô hình Mâm cơm 
ngày tết với hình thức: từ khoảng ngày 
27 - 30/12 Âm lịch, địa phương sẽ hỗ 
trợ một số tiền, phần còn lại do các 
bạn TNCN tự đóng góp để mua thức 
ăn và tự tay chế biến món ăn, bày trí 
mâm cơm theo đúng khẩu vị, món ăn 
thuần Việt trong ngày Tết. Thông qua 
hoạt động, các bạn TNCN được cùng 
nhau trò chuyện, thưởng thức những 
món ăn do tự tay mình chế biến, giao 
lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân 
gian… qua đó có thể cảm thấy ấm 
lòng hơn trong những ngày giáp Tết.

Mô hình tổ chức dạy, thi, cấp 
bằng lái xe có trợ giá kết hợp tuyên 
truyền về kỹ năng lái xe an toàn, văn 
hóa giao thông do Hội LHTN kết hợp 
cùng các doanh nghiệp và trung tâm 
đào tạo sát hạch lái xe triển khai, với 
hình thức: Hội LHTN Tỉnh và các 
huyên, thị, thành phố, công ty Foster 
làm việc với các đơn vị có liên quan 
tổ chức khám sức khoẻ với giá hỗ trợ 
miễn phí hoặc thu phí từ 20.000đ - 
40.000đ/người, cung cấp Tài liệu ôn 
tập học thi bằng lái xe A1 miễn phí 
cho các bạn TNCN… Kết quả đã tổ 
chức dạy và cấp bằng lái xe gắn máy 
cho hơn 1.300 hội viên, TNCN.
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CLB KẾT NỐI THANH NIÊN 
CÔNG NHÂN - MÔ HÌNH
TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT
THANH NIÊN CÔNG NHÂN

4

Nhận thấy được tầm quan trọng của việc 
tăng cường công tác giáo dục, định hướng chính 
trị, xây dựng lực lượng nồng cốt, thông qua đó 
tạo sân chơi văn hoá lành mạnh, thiết thực cho 
thanh niên công nhân (TNCN) trên địa bàn tại 
tỉnh Bình Dương. Trung tâm Hỗ trợ TNCN và 
Lao động trẻ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thành 
lập các Câu lạc bộ “Kết Nối Thanh niên Công 
nhân”. Thông qua đó xây dựng lực lượng nồng 
cốt nắm bắt tình hình tư tưởng TNCN tại các 
khu vực và doanh nghiệp, nắm bắt các vấn đề 
“nóng”, triển khai các hoạt động hỗ trợ đến 
TNCN một cách nhanh chóng và chính xác. 

Từ năm 2015 các phòng chuyên môn của 
Trung tâm đã tiến hành khảo sát thực hiện thành 
lập thí điểm và đưa vào triển khai các hoạt động 
cho TNCN trong CLB như: Tổ chức các chuyến 
hành trình kết nối TNCN, trước tiên là đi tham 
quan các danh lam thắng cảnh, các địa chỉ đỏ, 
các vùng đất gắn với sự phát triển và hình thành 
nên mãnh đất Bình Dương; Tổ chức các chuyến 
Hành trình tình nguyện đến với các công nhân 
khó khăn, trẻ em nghèo; Ngày chủ nhật xanh…
Tổ chức các buổi trao đổi, học hỏi và chia sẻ 
với nhau những khó khăn và giúp nhau vượt qua 
khó khăn trong cuộc sống. Thành lập các quỹ 
tương trợ, tương thân tương ái, thành lập câu lạc 
bộ tình nguyện cầu vòng trong TNCN. Các hoạt 
động tình nguyện, kỳ nghỉ hồng trong Thanh 
niên Công nhân với sự tham gia nồng cốt của 

các thành viên CLB Kết Nối đã lan 
tỏa thu hút sự tham gia của đông đảo 
các bạn TNCN với nhiều nội dung 
ý nghĩa: tuyên truyền và tham gia 
các hoạt động vì môi trường, tham 
gia các hoạt động thăm các Mẹ 
Việt Nam anh hùng và gia đình có 
công cách mạng, các chương trình 
từ thiện xã hội, các hoạt động hỗ trợ 
thanh niên công nhân có hoàn cảnh 
khó khăn….

Qua gần ba năm hoạt động với 
những kết quả tích cực và thành 
công bước đầu, với sự chỉ đạo sâu 
xác của Thường trực tỉnh Đoàn 
Trung tâm đã tiến hành thành lập 
được 08 CLB kết nối TNCN, tổ chức 
nhiều chuyến thành trình kết nối. 
Thu hút sự tham gia đông đảo của 
TNCN đang làm việc trên địa bàn 
toàn tỉnh. Dự kiến trong thời gian 
tới, mỗi Khu, cụm công nghiệp sẽ 
thành lập 01 CLB kết nối TNCN.

Bạn Ngô Thị Thanh Thảo - Chủ 
nhiệm CLB kết nối TNCN số 3, hiện 
đang làm tại công ty điện tử Foster 
chia sẻ: CLB kết nối TNCN là cầu 
nối để các bạn TNCN có cơ hội giao 
lưu, gặp gỡ, tham gia nhiều hoạt 
động bổ ích. Ngoài ra, các bạn trong 
các CLB kết nối TNCN còn được đi 
và trải nghiệm được nhiều thứ, hiểu 
hơn về vùng đất và con người Bình 
Dương, từ đó giúp các bạn TNCN 
nhận ra rằng, trên mãnh đất Việt 
Nam, nơi nào cũng là quê hương, 

Ra mắt CLB kết nối
thanh niên công nhân số 514



là tổ quốc, giúp các bạn có động lực để lao 
động giúp ích cho bản thân và xã hội.

Còn bạn Quách Anh Lợi, hiện đang lầm 
việc tại công ty Adra (Khu công nghiệp Bầu 
Bàng), chủ nhiệm CLB kết nối TNCN số 07 
cho biết: Mặc dầu nhà ở khá xa Trung tâm, 
tuy nhiên mỗi khi Trung tâm hoặc các CLB 
kết nối TNCN có hoạt động mình đều tích 
cực tham gia. Bạn Lợi cho biết thêm, “thông 
qua các CLB kết nối TNCN, giúp mình có 
được nhiều bạn hơn, tiếp xúc với nhiều bạn 
TNCN và hiểu được phong tục vùng miền 
của nhiều nơi hơn. CLB kết nối TNCN thật sự 
là một mái nhà chung, nơi đó, các bạn có thể 
chia sẻ, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau trong 
cuộc sống”.

Với những định hướng bước đầu việc thành 
lập CLB Kết Nối TNCN, Trung tâm đã tổ chức 
bồi dưỡng và kết nạp 112 bạn TNCN vào tổ 
chức Đoàn TNCS HCM. Đây là một sự ghi 
nhận sự nỗ lực của các bạn TNCN trong qua 
trình hoạt động, gắn bó với các hoạt động do 
Đoàn tổ chức và xây dựng mô hình hoạt động 
mới trong công tác đoàn kết tập hợp đoàn 
viên xa quê, đặc biệt là đoàn viên là TNCN 
trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức 
Đoàn, Hội; tiến tới thành lập các Chi đoàn 
TNCN. Thông qua mô hình nhằm phát huy 
vai trò của lực lượng đoàn viên xa quê trong 
công tác nắm bắt tình hình dư luận trong 
TNCN, góp phần ổn định tình hình chính trị, 
an ninh, trật tự xã hội. 

Ra mắt CLB kết nối
thanh niên công nhân 

Thăm và tặng quà cho Mẹ VNAH
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Sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh, thế nhưng 
anh Trần Hưng Đạo lại chọn Bình Dương 
làm nơi “an cư lạc nghiệp” cho mình...

Với cương vị là một Giám đốc sản 
xuất của công ty TNHH Điện tử Foster 
Việt Nam - doanh nghiệp 100% vốn 
nước ngoài đầu tiên tại Bình Dương có tổ 
chức Hội LHTN Việt Nam trực thuộc Hội 
LHTN Việt Nam tỉnh. Trực tiếp quản lý, 
tổ chức hoạt động cho hơn 13.000 công 
nhân, lao động trẻ nên công việc của anh 
Trần Hưng Đạo khá bận rộn. Ngoài vai 
trò Giám đốc sản xuất, anh còn là Chủ 
tịch Công đoàn cơ sở, Chủ tịch Hội LHTN 
VN Công ty. Khi nói về công việc, anh 
Đạo chia sẻ: “với tôi, ngoài việc góp phần 
mang lại lợi ích cho các bạn TNCN, cho 
xã hội, cộng đồng đó còn là nguồn động 
lực, là niềm vui của tôi trong cuộc sống”.

Học tập và làm theo lời Bác, từ năm 
2012 đến nay, dù gặp nhiều khó khăn về 
thời gian, cơ chế chính sách trong Doanh 
nghiệp ngoài quốc doanh, tuy nhiên với 
tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi 
trẻ, cùng với Ban điều hành Uỷ ban Hội, 
anh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, 

Sinh thời, Bác Hồ có nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn 
một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Người luôn luôn yêu cầu cán bộ, 
đảng viên phải gương mẫu trong mọi việc. Không có lĩnh vực nào mà tác 
dụng nêu gương lại quan trọng bằng lĩnh vực đạo đức. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Bác Hồ thường nhắc đến một 
phương pháp giáo dục quan trọng là sức mạnh của sự nêu gương. Bác luôn 
luôn nêu gương trước cho mọi người noi theo”.

Gương sáng
THANH NIÊN CÔNG NHÂN

Trần Hưng Đạo
Thủ lĩnh Thanh niên trong khối doanh nghiệp tỉnh Bình Dương

góp phần vào việc nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần cho hội viên thanh niên 
công nhân trong công ty, đồng thời tạo 
điều kiện cho các bạn TNCN được tham 
gia vui chơi, giải trí sau giờ làm việc, qua 
đó giúp các bạn có cơ hội rèn luyện kỹ 
năng sống, kỹ năng sinh hoạt cộng đồng 
và nâng cao ý thức về tính tự giác, tự chủ, 
tinh thần đoàn kết trong tập thể. Một số 
hoạt động tiêu biểu của Hội LHTN Công 
ty như: Ngày hội Foster, chương trình hiến 
máu tình nguyện, cuộc thi sáng tác thơ, 
văn về biển đảo quê hương trong TNCN,… 

Anh Trần Hưng Đạo chụp ảnh lưu niệm 
tại gian hàng triển lãm trong

chương trình Đại hội đại biểu Hội LHTN 
Việt Ntam tỉnh Bình Dương lần VI
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Đến nay, sau hơn hai năm hoạt động 
Chi hội TNCN Công ty TNHH Điện tử 
Foster (Việt Nam) đã đạt được nhiều 
thành tích như: đã 02 lần được nhận 
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Dương vì đã có thành tích xuất sắc trong 
công tác hội - phong trào thanh niên và 
có thành tích xuất sắc trong việc thực 
hiện các hoạt động của Tuần lễ TNCN 
tỉnh Bình Dương, đồng thời được Ủy ban 
Hội khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương 
khen tặng là Chi hội có thành tích xuất 
sắc trong các hoạt động phong trào trong 
hai năm liền. Ngoài ra, các thành viên 
Ban điều hành Chi hội còn vinh dự được 
nhận nhiều Giấy khen, Bằng khen từ Ủy 
ban Hội LHTN Khối doanh nghiệp tỉnh 
Bình Dương, Hội LHTN tỉnh Bình Dương 
và Trung ương Hội LHTN Việt Nam vì đã 
có thành tích xuất sắc trong công tác hội 
& phong trào thanh niên, … Với những cố 
gắng, nỗ lực và thành tích đã đạt được 
nên vào năm 2014 Chi hội đã được vinh 
dự nâng cấp trở thành Ủy Ban Hội LHTN 
Công ty TNHH Điện Tử Foster (Việt Nam) 
trực thuộc Ủy ban Hội LHTN tỉnh Bình 
Dương, và anh Trần Hưng Đạo vinh dự 
giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN 
Công ty.

Với những đóng góp và sự nỗ lực rèn 
luyện, phấn đấu của bản thân anh Trần 
Hưng Đạo đã được UBND tỉnh Bình 

Dương tặng Bằng khen về “Thành tích 
xuất sắc trong lao động sản xuất và công 
tác, góp phần cho sự phát triển kinh tế tỉnh 
Bình Dương năm 2012”; “Đạt danh hiệu 
Thủ lĩnh thanh niên xuất sắc khối Doanh 
nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2013”; 
“Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện 
Đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên công 
nhân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 
2013”, được Gần đây nhất, anh đã đạt 
được Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm 
theo lời Bác tỉnh Bình Dương năm 2013, 
Bằng khen của Trung ương Hội LHTN 
Việt Nam về “Thành tích xuất sắc trong 
công tác Hội và phong trào thanh niên 
năm 2013”; Bằng Khen của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam về “Thành tích 
xuất sắc trong phong trào thi đua lao động 
giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững 
mạnh năm 2014”.

Anh Trần Hưng Đạo được chọn là 1 
trong số hơn 200 đại biểu tham gia Liên 
hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời 
Bác cụm miền Đông Nam bộ diễn ra 
trong 2 ngày 14&15/5/2015 tại tỉnh Bình 
Phước.

Với những nổ lực bền bỉ của bản thân, 
thủ lĩnh thanh niên Trần Hưng Đạo xứng 
đáng là một gương Thanh niên tiên tiến 
làm theo lời Bác trong khối doanh nghiệp 
thời kỳ mới!

Tuấn Anh

Anh Trần Hưng Đạo phát biểu tại buổi lễ ra mắt các Chi hội
và CLB trực thuộc Hội LHTN Việt Nam Công ty Điện tử Foster
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TRẦN THỊ THANH HƯỜNG:
THANH NIÊN CÔNG NHÂN TIÊU BIỂU

Trần Thị Thanh Hường sinh năm 
1984, quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế là 
một trong số những thanh niên từ tỉnh 
khác tới Bình Dương để sinh sống và 
làm việc, từ năm 2004 đến nay.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên 
Hường đành chấp nhận nghỉ học vào 
Nam lập nghiệp kiếm tiền để trang trải 
cuộc sống cho gia đình ở quê. Lúc mới 
vào Bình Dương bản thân Hường cũng có 
nhiều bỡ ngỡ, rụt rè và nhút nhát ở nơi 
đất khách quê người, có nhiều lúc muốn 
trở về quê nhà nhưng động lực và ý chí 
phấn đấu mạnh mẽ của Hường tiếp thêm 
lửa cho sự cố gắng vượt qua giai đoạn khó 
khăn này. Năm 2005 Hường được các 
bạn Đoàn viên thanh niên tại phường 
Thái Hòa thị xã Tân Uyên vận động tham 
gia vào sinh hoạt tại chi chi hội Rạng 
Đông, từ khi tham gia vào sinh hoạt tại 
chi hội Hường không còn rụt rè, nhút nhát 
như lúc mới đặt chân vào Bình Dương. 

Bản thân có năng khiếu văn nghệ, khiêu 
vũ, lại mê công tác Đoàn - Hội vì vậy ngoài 
giờ làm việc ở công ty, Hường luôn tích 
cực tham gia các phong trào ở địa phương. 
Ngay từ những ngày đầu tỉnh Bình Dương 
triển khai thực hiện Đề án “Đoàn kết, tập 
hợp thanh niên công nhân (TNCN) giai 
đoạn 2007-2010”, Hường đã năng nổ tham 
gia và được sự tín nhiệm, yêu mến, tin cậy 
của các bạn đoàn viên, TNCN trong chi hội 
giới thiệu làm Chi hội trưởng Chi hội TNCN 
Rạng Đông (nay là chi đoàn TNXQ). Hoạt 
động của chi hội đã thu hút đông đảo các 
bạn TNCN tham gia và đạt hiệu quả tốt, 
nhiều mô hình hay. Từ những hoạt động đó 
xuất hiện nhiều TNCN ưu tú được kết nạp 
vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh để từ đó phấn đấu vào Đảng.

Bên cạnh đó, Hường còn là một cán 
bộ quản lý tiêu biểu trong phong trào thi 
đua lao động giỏi ở công ty. Gần 12 năm 
gắn bó với công ty, đến nay Hường cũng 
đã tích lũy mua được cho mình mảnh đất 
ở phường Thái Hòa. Qua những thành 
tích ưu tú Hường luôn nhận được sự quan 
tâm động viên và hỗ trợ tận tình của BCH 
Đoàn Phường Thái Hòa và Thị Đoàn Tân 
Uyên. Vì vậy Hường đã được Ban giám 
đốc công ty cân nhắc lên cán bộ quản 
lý bộ phận chất lượng sản phẩm, Hường 
cũng là TNCN đầu tiên trong công ty 
được vinh dự đứng vào hàng ngũ của 
Đảng. Trong năm 2015, Hường được Thị 
Đoàn Tân Uyên vận động mạnh thường 
quân trao tặng căn nhà nhân ái giúp 
Hường an tâm trong cuộc sống và tự tin 
hơn, nhiệt huyết hơn tham gia công tác 
Đoàn - Hội. 

Với thành tích đạt được hôm nay 
Hường luôn cảm thấy tự hào vì là lao 
động xa quê, không có gì vui hơn khi 
được sự quan tâm, giúp đỡ của Đoàn 
phường, chính quyền địa phương và 
doanh nghiệp để Hường được vinh dự 
đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hường 
sẽ cố gắng hết mình để xứng đáng với 
những kỳ vọng và đạt kết quả tốt hơn. 

Thanh Nguyên18



ABDUL KARIM:
THANH NIÊN TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO ĐOÀN KẾT TẬP HỢP

THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ

Anh Abdul Karim nhận Bằng khen của UBND tỉnh
tại Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Bình 

Dương giai đoạn 2014 - 2016
Anh Abdul Karim, thanh niên dân tộc Chăm hiện 

là Chi hội phó Chi hội thanh niên dân tộc phường 
Dĩ An, luôn là thành viên tích cực trong việc thực 
hiện công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Vinh 
dự, tự hào là một trong những cá nhân điển hình 
tiên tiến trong việc học tập và làm theo lời Bác, anh 
Abdul Karim luôn chủ động tham gia và tổ chức 
nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa bổ ích cho thanh 
niên công nhân.

Rời quê hương An Giang, vợ chồng anh vào 
Bình Dương lập nghiệp và được nhận vào làm công 
nhân tại công ty SHANG ONE, anh hiểu rõ những 
khó khăn vất vả của người thanh niên xa quê, sau 
thời gian làm việc căng thẳng tại công ty việc tham 
gia các sân chơi bổ ích lành mạnh vào cuối tuần là 
rất cần thiết, qua đó anh đã đề xuất và thực hiện 
chương trình “Ngày sum họp” vào mỗi cuối tuần. 
Tại chi hội của anh, mỗi cuối tuần các bạn thanh 
niên công nhân đều được giao lưu văn nghệ. Anh 
cùng các bạn trong BCH Chi hội đã tổ chức tập cho 
các bạn thanh niên công nhân múa, hát và học sử 
dụng các loại nhạc cụ truyền thống của người dân 
tộc Chăm để giữ bản sắc dân tộc mình và mời các 
chi hội thanh niên công nhân trên địa bàn phường 
cùng tham gia giao lưu văn nghệ. Qua đó góp phần 
nâng cao tinh thần văn hóa, văn nghệ giữa các chi 
hội để tăng thêm sự gắn kết và tình thân hữu cho các 
anh chị em thanh niên công nhân, đặc biệt thanh 
niên công nhân các dân tộc. Đặc biệt, trong năm 
2015 anh đã tập hợp được 30 thanh niên đồng bào 
các dân tộc Chăm, Khơ - me tham gia là thành viên 
tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên tại địa phương.

Ngoài ra, anh còn tổ chức các 
hoạt động thể dục thể thao, thành 
lập đội bóng đá thanh niên các 
dân tộc trên địa bàn phường Dĩ 
An; tổ chức trò chơi dân gian, các 
buổi nói chuyện chia sẻ để nắm 
bắt tình hình tư tưởng các anh chị 
em trong chi hội để kịp thời hỗ 
trợ, động viên các hội viên; tuyên 
truyền phát luật môi trường, luật 
an toàn giao thông, luật lao động,… 
cho hội viên tại chi hội nắm rõ 
và chấp hành tốt pháp luật;…

Đối với anh Abdul Karim việc 
học tập và làm theo Bác giúp 
anh sống có trách nhiệm với bản 
thân, gia đình và xã hội, học tập 
theo Bác từ những việc đời thường 
và đơn giản như giữ vệ sinh môi 
trường, tuyên truyền vận động 
các hội viên cùng nhau giữ vệ 
sinh chung, dọn dẹp phát quang 
khu trọ mình sinh sống, hỗ trợ 
phát Báo Bình Dương và tờ gấp 
cho các bạn TNCN trong Chi hội 
để đọc, nắm bắt thông tin và thư 
giãn sau những giờ làm việc mệt 
mỏi, cố gắng phấn đấu trong lao 
động sản xuất để đạt năng suất 
cao trong lao động. Ngoài ra anh 
cũng rất tích cực tham gia các 
hoạt động văn hóa văn nghệ, các 
hội thi hội diễn tại địa phương.

Với sự nhiệt tình, năng động 
trong các hoạt động anh được 
công nhận là “Gương thanh niên 
- sống đẹp - sống có ích” phường 
Dĩ An năm 2015, đạt giải Nhất 
hội thi Tiếng hát thanh niên công 
nhân phường Dĩ An, vinh dự 
được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh trao tặng Bằng khen đã có 
thành tích xuất sắc trong phong 
trào Thanh niên làm theo lời Bác 
giai đoạn 2014 - 2016.
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Đảng, Chính phủ và Bác rất chú ý đến thanh niên. Bác vui lòng 
khen ngợi những cố gắng của thanh niên… Thanh niên phải xung phong đến 
những nơi khó khăn gian khổ nhất, nơi nào người khác làm ít kết quả, thanh 
niên phải xung phong đến làm cho tốt.

…
Trọn đời trung thành với sự nghiệp cách mạng, với Tổ quốc, với 

Đảng, với giai cấp.
Không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện: “Đâu cần thanh niên có, 

việc gì khó thanh niên làm”, “gian khổ thì đi trước, hưởng thụ sau mọi người”.
Không nên tự cho mình là tài giỏi, không khoe công, không tự phụ.”

(Bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên  
Lao động Việt Nam toàn miền Bắc, ngày 22/9/1962)

Chuyện kể về tấm gương, đạo đức
HỒ CHÍ MINH

(Ban Tuyên giáo trung ương, NXB CTQG - 2007)

Một lần nhớ mãi
Đầu năm 1967 Bác về Thái Bình. 

Ô tô đưa Bác đến bến Triều Dương thì 
phải sang phà. Mấy đồng chính uỷ đến 
đón, một cán bộ định giới thiệu với 
Bác. Bác nói:

- Thôi, thôi đi về cho sớm.
Canô mắc cạn loay hoay mãi vẫn 

chưa cập được bến.
Trời chiều, không thể để Bác chờ lâu 

nên đành phải đưa thuyền nan ra đón 
Bác vào bờ. Bác trèo lên đê, hỏi cô Định 
thường vụ tỉnh uỷ:

- Có còn lối nào đi lý thú hơn 
nữa không?

Cô Định thành thật thưa:
- Bác phải đi xe, chứ về chúng cháu 

còn xa lắm.
Anh cán bộ đi theo Bác cười:
- Bác phê bình khéo đấy! Rồi nói khẽ 

“tưởng bở”.
… Về xã Tân Hoà, cán bộ địa phương 

mời Bác ngồi ghế giữa ưu tiên. Bàn kê thì 
chật, Bác lựa mãi mới đứng lên được.

Bác mở đầu như một vế đối:
- Ghế ưu tiên nên người không 

nhúc nhích...
Anh chị em chỉ biết cười trừ.
… Đến bữa cơm, Bác giở cơm nắm ra 

ăn. Cô Định cứ năn nỉ mãi, mời Bác dùng 
cơm nóng, Bác bảo:

- Bác dùng cơm này đã quen rồi…
Trong bữa cơm có bát dưa. Cô Định 

cứ gắp mãi dưa, Bác hỏi:
- Dưa có ngon không?
Cô Định nói một mạch:
- Ngon lắm ạ. Tỉnh chúng cháu năm 

nay trồng dưa thừa ăn còn đem bán cho 
các tỉnh bạn.

Bác tủm tỉm cười:
- Dưa này không phải dưa Thái Bình 

đâu. Dưa Bác đem từ Hà Nội về đấy...
Sau này, cô Định nói: Chỉ một 

bần ấy mà tôi nhớ mãi. Học được bao 
nhiêu điều.
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Khoảng cuối năm 1951, trong một lần đến 
thăm và nói chuyện với học viên lớp chính 
trị của quân đội ở Việt Bắc, Bác bảo anh 
Phương - chồng tôi - là cán bộ phụ trách lớp:

- Chiều nay, chú cho Bác ăn bữa cơm, vì 
nói chuyện xong, tối, Bác còn phải đi họp 
với một chi bộ ở Định Hoá.

Bấy giờ tôi cũng làm văn thư ở Hiệu bộ, 
nên anh Phương cử người nhắn tôi chuẩn bị.

Công việc của Bác xong xuôi, Bác về đến 
cơ quan thì cơm nước cũng đã sẵn sàng. 
Sinh hoạt ở rừng còn thiếu thốn, kham khổ. 
Anh em muốn ‘’bồi dưỡng cho Bác, để Bác 
khoẻ, nhưng lại sợ. Nhưng rồi cũng quyết 
định thịt một con gà “tăng gia”, kiếm ít 
măng rừng làm cơm mời Bác.

Bác ngồi vào bàn ăn, bảo anh Văn (Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp), hai vợ chồng tôi và đồng 
chí cảnh vệ cùng ăn. Tôi cứ một mực từ chối:

- Thưa Bác cháu ăn rồi. Mời Bác và các 
anh, các chú xơi cơm đi …

Mãi sau, Bác mới đồng ý và bắt đầu dùng 
cơm. Vào bữa cơm Bác nói:

- Cô cho Bác xin quả ớt.
Tôi vội thưa:
- Thưa Bác, trong bát măng có ớt rồi đấy ạ.
Nhưng khi ăn, Bác tìm mãi không thấy ớt.
Tôi ngại quá, bèn nói thật:
- Thưa Bác, chúng cháu sợ Bác ăn ớt có hại 

sức khoẻ nên không dám cho vào măng nấu ạ.
Bác quay sang anh Phương:
Chắc chú lệnh cho cô văn thư chứ gì. Thế 

là chú quan liêu rồi …

Anh Văn chỉ tủm tỉm cười nói thêm:
- Ớt là “vitamin ơ” của Bác đấy.
Bữa cơm của Chủ tịch nước giản dị, vui 

vẻ, thân mật như bữa cơm trong một gia 
đình ấm cúng.

Cơm nước xong, Bác hỏi tôi:
- Cô thư ký được mấy cháu, tên là gì?
Anh Phương đỡ lời tôi:
- Thưa Bác được ba cháu gái đặt tên là 

Thu Thuỷ, Thu Thảo, Thu Vân.
Bác cười hiền từ, nói:
Tôi có hỏi chú đâu! Sao đặt tên “văn 

chương” thế! Gọi là “Thu Ngô, Thu Khoai, 
Thu Sắn” có hay không?

Mọi người cùng cười vui vì biết Bác liên 
hệ với phong trào tăng gia sản xuất, trồng 
thêm màu ngô, khoai, sắn… sản xuất nhiều 
lương thực đóng thuế nông nghiệp, nuôi bộ 
đội đánh giặc, mà Chính phủ mới phát động.

Lát sau, Bác lại bảo:
- Bác nói vui thế thôi. Những cái tên 

Việt Nam ấy rất đẹp.
Chưa kịp nghỉ ngơi, Bác đã chuẩn bị lên 

đường, Bác đeo ba lô đi trước, hai đồng chí 
cảnh vệ, anh Văn tiếp bước sau Bác. Mới 
đông mà sương chiều Việt Bắc đã xuống rất 
nhanh, tụ thành những đám mây lụa mỏng 
trắng bìa rừng.

Chúng tôi nhìn theo Bác, ung dung, 
khoan thai như đi dạo cảnh thiên nhiên 
hùng vĩ, ngỡ ngàng như vừa được qua một 
giấc mơ đẹp trong một bữa cơm gia đình.

Bữa cơm gia đình

“Lịch sử” ba bộ quần áo của Bác
Chủ tịch Hồ Chí Minh có hai bộ quần áo 

được anh em giúp việc đặt tên là “bộ kháng 
chiến”, “bộ kaki vàng”.

”Bộ kháng chiến” được may từ khi Bác 
lên Việt Bắc và Bác đã mặc trong suốt những 
năm kháng chiến chống Pháp.

Ngoài hai bộ trên, Bác còn một bộ quân 
phục màu xanh, một bộ lụa Hà Đông màu 
gụ. Mùa rét, Bác mặc bên trong một áo len, 
khoác ngoài một áo “ba-đờ-xuy” chiến lợi 
phẩm dài quá đầu gối, quà của một đơn vị 
tặng Người. Trong chiến dịch Biên giới 1950, 
khi đến thăm thương binh, thấy một chiến 
sĩ bị mất máu nhiều, rét, Bác đã cởi chiếc 
“bađờxuy” này đắp lên người đồng chí đó.

Trên chiếc áo quân phục có một miếng 
mạng ở vai áo phải, “kỷ niệm” một đầu 
nhọn chiếc đinh đòn gánh của một cụ già 
dân công phục vụ chiến dịch Biên giới, qua 
suối, trượt chân ngã đã làm toạc vai áo Bác.

Thường khi đưa áo đi giặt, Bác nhắc:
- Giặt xong các chú xem áo có chỗ nào 

sờn thì sửa lại cho Bác, đừng đem nhờ các 
cô ở cơ quan. Các cô hãy còn bận nhiều 
việc, để dành thì giờ cho các cô chăm sóc 
dạy dỗ các cháu nhỏ…
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Bác Hồ với trung thu độc lập đầu tiên
Chiều hôm đó, thứ sáu, ngày 21-9-1945 

tức ngày 15-8 năm Ất Dậu, tan giờ làm việc, 
Bác bảo đồng chí thư ký về nhà trước, còn 
Bác ở lại Bắc Bộ phủ để đón các em thiếu 
nhi vui Tết Trung thu.

Ngay từ chiều, Bác đã cho mời đồng chí 
Trần Huy Liệu, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền 
và một đồng chí phụ trách thiếu nhi của 
Thanh niên đến hỏi về tổ chức Trung thu tối 
nay cho các em. Nghe báo cáo chỉ có ba 
địa điểm xung quanh Bờ Hồ để bày mâm 
cỗ cho hàng vạn em, Bác bảo các anh chị 
phụ trách phải tổ chức cho thật khéo để 
em nào cũng có phần. Về chương trình 
vui chơi, Bác khen là có nhiều cố gắng 
về mặt hình thức và căn dặn là phải đảm 
bảo an toàn, nhất là đối với các em nhỏ.

Sau đó, Bác trở về phòng làm việc của 
mình trên căn gác ở Bắc Bộ phủ. Nhưng 
chốc chốc Bác lại hỏi:

- Các em đã tập trung đủ ở Bờ Hồ chưa?
Trăng đã bắt đầu lên. Bác Hồ ra đứng 

ở cửa ngắm đêm trăng và lắng nghe tiếng 
trống rộn ràng từ các đường phố vọng đến. Ai 
mà biết được niềm vui lớn đêm nay của Bác 
Hồ, người chiến sĩ cách mạng bôn ba khắp 
năm châu, bốn bể, nếm mật nằm gai, vào 
tù ra tội, chỉ nhằm một mục đích duy nhất 
là đem lại độc lập cho Tổ quốc, no ấm cho 
nhân dân và đặc biệt, cháy bỏng trong lòng 
Người là niềm mong ước hạnh phúc ấm no 
cho lớp trẻ thơ.

Đêm nay giữa lòng Hà Nội, ngay trong 
Dinh Chủ tịch, Bác Hồ hồi hộp chuẩn bị đón 
tiếp “Bầy con cưng” của mình.

Trước Trung thu mấy hôm, Bác đã viết một 
lá thư dài gửi các em nhân ngày tựu trường.

… Liền sau đó, Bác lại viết “Thư gửi các 
cháu thiếu nhi” nhân dịp Tết Trung thu. Thư 
viết trước Trung thu một tuần lễ để kịp đến 
với các em khắp các miền đất nước. Bác Hồ 
bao giờ cũng chu đáo như thế.

Và đêm nay, Trung thu đã thực sự đến 
trong nỗi bồi hồi mong đợi của Bác. Theo 
chương trình thì đúng 21 giờ các em mới 
đến vui chung với Bác Hồ. Thế mà lúc này 
chưa đến 20 giờ Bác đã bồn chồn đi lại trong 
phòng, xem lại đề cương bài phát biểu lát 
nữa sẽ nói với các em, xem lại những tấm 
ảnh lát nữa Bác sẽ tặng cho mỗi em một 
tấm… Thật khó mà hình dung một cụ già đã 
gần tuổi 60, một vị Chủ tịch nước, một nhà 

hoạt động quốc tế nổi tiếng, một con người vốn có bản 
lĩnh ung dung, bình thản trong mọi tình huống, đêm 
nay lại nóng lòng chờ đợi, gặp gỡ các em nhỏ như vậy.

Hồ Hoàn Kiếm tưng bừng náo nhiệt. Những bóng 
điện lấp lánh trong các vòm cây. Hàng ngàn, hàng vạn 
đèn giấy trên tay các em soi bóng xuống mặt hồ. Trên 
đỉnh Tháp rùa rực sáng ánh điện với băng khẩu hiệu 
“Việt Nam độc lập”.

Đúng 20 giờ, lễ Trung thu độc lập đầu tiên bắt đầu. 
Sau lễ chào cờ, một em đại diện cho hàng vạn thiếu nhi 
Hà Nội phát biểu niềm vui sướng được trở thành tiểu 
chủ nhân của nước độc lập. Tiếp đó đồng chí Trần Huy 
Liệu, đại diện Chính phủ, trịnh trọng đọc thư của Bác 
Hồ gửi thiếu nhi, căn dặn các em cố gắng học tập để 
xứng đáng với sự quan tâm, chăm sóc của Bác.

Buổi lễ kết thúc, các đoàn đội ngũ chỉnh tề đều bước 
trong tiếng trống vang vang hướng về Bắc Bộ phủ. Dẫn 
đầu đoàn là những đội múa lân, múa sư tử cùng hàng 
ngàn, hàng vạn chiếc đèn giấy lung linh uốn lượn như 
một dòng sông sao…

Đúng 21 các em có mặt trước Bắc Bộ phủ. Bác Hồ 
xuất hiện tươi cười, thân thiết. Tiếng hoan hô như sấm 
dậy. Tiếng trống rộn ràng. Sư tử lại nhảy múa. Tất cả 
sung sướng hò reo. Chúc mừng Bác Hồ kính yêu.

Bác Hồ xúc động bước xuống thềm đón các em, tiếng 
hoan hô lại dậy lên. Một em đứng trước máy phóng 
thanh đọc lại lời chào mừng. Đọc xong em hô to “Bác 
Hồ muôn năm!”. Lập tức tiếng hô “Muôn năm” rền vang 
không ngớt.

Bác Hồ giơ cao hai tay tỏ ý cám ơn các em rồi Bác 
lần lượt bước đến bắt tay từng em đứng ở hàng đầu. 
Cặp mắt của Bác ánh lên một niềm vui đặc biệt. Trong 
lúc ở phía ngoài, các đoàn “xe tăng”, các binh sĩ của 
Hai Bà Trưng, của Đinh Bộ Lĩnh, các đội sư tử với rất 
nhiều em đeo mặt nạ… ùn ùn kéo vào dinh của Chủ tịch 
trong tiếng trống hò reo vang dậy, khu vườn Phủ Chủ 
tịch bỗng nhiên im phăng phắc khi đồng chí phụ trách 
giới thiệu Bác Hồ sẽ nói chuyện với các em.

Bằng giọng xứ Nghệ có pha lẫn giọng các miền của 
đất nước, Bác thân thiết trò chuyện với các cháu: “Các 
cháu! Đây là lời Bác Hồ nói chuyện…”.

Cuối cùng Bác nói: Trước khi các cháu phá cỗ, ta 
cùng nhau hô hai khẩu hiệu: “Trẻ em Việt Nam sung 
sướng!”, “Việt Nam độc lập muôn năm!”.

Tiếng hô hưởng ứng của các em rền vang cả một 
vùng trời.

Trăng rằm vằng vặc tỏa sáng. Niềm vui tràn ngập cả 
Hà Nội. Bác Hồ vui sướng đứng nhìn các em vui chơi.

Ai hiểu hết được niềm vui của Bác Hồ lúc này. Bao 
nhiêu năm xông pha chiến đấu, phải chăng Bác cũng 
chỉ mong ước có giây phút sung sướng như đêm nay.

“Trẻ em Việt Nam sung sướng!”. Khẩu hiệu đó của 
Bác Hồ cách đây 45 năm, vẫn đang là mục tiêu phấn 
đấu của các thế hệ hôm nay và mãi mãi mai sau.22



Bác Hồ thích ăn món gì nhất
Nhiều người quan tâm đến sinh hoạt 

đời thường của Bác Hồ đã có lúc đặt ra 
câu hỏi ấy. Mới xem qua, dường như nó 
chẳng có ý nghĩa gì mấy, bởi nó quá riêng 
tư, mỗi người đều có sở thích của mình, 
thị hiếu là vấn đề không thể bàn cãi!

Đúng như vậy. Nhưng tìm hiểu sở 
thích của một người cũng là một hướng 
tiếp cận tính cách của con người đó, càng 
cần thiết hơn khi đó lại là một vĩ nhân.

Cũng như mọi người, có món ăn Bác 
Hồ rất thích, nhiều món ăn được, có món 
không thích, ví dụ qua bữa cơm bà Thanh 
được kể lại, ta biết cậu Thành từ nhỏ 
không ăn được tỏi.

Nét nổi bật là vị Chủ tịch nước đầu 
tiên của chúng ta lại rất thích các món ăn 
dân dã như mắm, cà dầm tương, canh cua 
ăn với rau chuối thái ghém...

Có lần, trong kháng chiến chống 
Pháp, đồng chí Chủ tịch Liên khu IV Lê 
Viết Lượng có gửi lên Việt Bắc biếu Bác 
một lọ cà dầm mắm. Bác rất thích ăn. 
Ngày đó, Bác vẫn thường ăn chung với 
các nhân viên phục vụ của mình. Có bữa 
bận phải ăn sau, Bác dặn: các cô chú cứ 
ăn thịt cá, để phần Bác món cà dầm mắm.

Ở rừng, thỉnh thoảng vẫn thiếu rau. 
Bác bảo: “Ta thiếu rau nhưng nhiều mít, 
cô Mai (vợ bác sĩ Chánh) làm món nhút 
ăn cho đỡ xót ruột. Chị Mai thú thực 
không biết làm”. Bác lại bày cho cách 
làm nhút từ quả mít xanh. Có lẽ trong các 
món mang hương vị quê hương, Bác thích 
nhất món cá bống kho lá gừng. Hôm nào, 
đồng chí Cần - cấp dưỡng của Bác, làm 
món ăn đó, Người thường ăn hết, để món 
thịt lại.

Có lần, Bác được mời đi nghỉ tại Liên 
Xô. Bạn cho ăn toàn những món đặc sản 
vào loại tuyệt hảo. Bỗng một hôm Bác 
bảo: “Mình nhớ món cá bống kho lá gừng 
quá!”. Một chuyện thật đơn giản, nhưng 

trong hoàn cảnh đó thực hiện lại không 
dễ. Vì ở nhà nghỉ thì không ổn, hơn nữa 
bạn lại rất sợ mùi nước mắm. Kho ở sứ 
quán rồi mang vào, lại sợ bạn biết sẽ phật 
ý. Cuối cùng, nhờ sự trổ tài khéo léo của 
đồng chí Vũ Kỳ trong việc giới thiệu các 
món ăn cổ truyền của dân tộc, món cá 
bống kho gừng đã được thực hiện.

Ở Việt Bắc, hôm nào có điều kiện ăn 
tươi, Bác lại bảo: ra gọi cô Cúc (vợ đồng 
chí Phạm Văn Đồng) và cô Mai vào trổ tài 
cho Bác cháu mình thưởng thức. Chị Mai 
làm món gà rút xương, thịt băm trộn nấm 
hương nhồi đùi gà, đem hấp. Chị Cúc làm 
món bít-tết. Bác khen ngon, vì làm rất 
công phu. Bác nhận xét:

- Gia vị đối với món ăn Việt Nam rất 
quan trọng. Thiếu gia vị, món ăn sẽ giảm 
hương vị đi rất nhiều.

Coi trọng nội dung, Bác cũng nhắc 
nhở cần chú ý đến cả hình thức trình bày. 
Hồi ở Việt Bắc, có lần đi công tác, buổi 
trưa, Bác cháu dừng lại bên bờ suối nấu 
ăn. Bác bảo: các chú nấu cơm, để Bác 
rán trứng cho. Bác làm rất thạo. Trứng rán 
xong mà cơm chưa chín. Bác lấy que sắt 
nung trên than hồng rồi đặt lên khoanh 
trứng thành những hình quả trám rất đẹp. 
Anh em cười thán phục. Bác bảo:

- Khi có điều kiện làm cho ngon hơn, 
đẹp hơn thì ta cứ làm chứ các chú!

Ngày 16-6-1957, Bác đi thăm Đồng 
Hới (Quảng Bình). Trong bữa cơm trưa có 
đủ các món đặc sản của Đồng Hới: Mắm 
tôm chua, rau muống chẻ, cá thu kho... 
Bác cháu vừa ăn vừa trò chuyện. Bác chỉ 
tay sang bác sĩ Nhữ Thế Bảo nói đùa:

- Bác sĩ khuyên mọi người ăn chín, 
uống sôi, còn bản thân bác sĩ thì lại ăn rau 
muống sống hơi quá nhiều đấy!

Mọi người cười vang. Bữa ăn ngon 
lành càng thêm vui vẻ.
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Nhớ những lời dạy
của Bác Hồ dành cho thanh niên
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“Hỡi anh chị em thanh niên Nam Bộ!
Tôi thề cùng các bạn giữ vững nền độc lập 

tự do của nước Việt Nam. Dẫu có phải hy sinh 
đến nửa số dân tộc, ta cũng quyết hy sinh. 
Cuộc kháng chiến tự vệ chính nghĩa của dân 
tộc Việt Nam phải toàn thắng”.

(“Lời kêu gọi thanh niên Nam Bộ”,
ngày 30/10/1945)

“… Nước nhà thịnh hay 
suy, yếu hay mạnh một 
phần lớn là do các thanh 
niên. Thanh niên muốn 
làm chủ tương lai cho xứng 
đáng thì ngay hiện tại phải 
rèn luyện tinh thần và lực 
lượng của mình, phải làm 
việc để chuẩn bị cái tương 
lai đó”.

 (“Thư gửi các bạn 
thanh niên”,

ngày 12/8/1947)

“Nhiệm vụ của thanh 
niên không phải là hỏi nước 
nhà đã cho mình những gì. 
Mà phải tự hỏi mình đã làm 
gì cho nước nhà? Mình phải 
làm thế nào cho ích lợi nước 
nhà nhiều hơn? Mình đã vì 
lợi ích nước nhà mà hy sinh 
phấn đấu chừng nào?”

(Bài nói chuyện với sinh 
viên

và thanh niên trong Lễ 
khai mạc Trường Đại học 
Nhân dân Việt Nam ngày 

19/11/1955)

“... Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. 
Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là 
mùa Xuân của xã hội.

Vậy qua năm mới, các cháu phải xung 
phong thực hành “đời sống mới”.

Đời sống mới là:
- Hăng hái, kiên quyết, không sợ khó, 

không sợ khổ.
- Phải siêng học, phải siêng làm, 

phải tiết kiệm.
- Việc nên làm (như ủng hộ kháng 

chiến, tăng gia sản xuất) thì ta không 
chờ ai nhắc nhủ.

- Việc nên tránh (như tự tư tự lợi) thì ta 
không đợi ai ngăn ngừa”

 (Gửi thanh niên và nhi đồng toàn 
quốc nhân dịp Tết sắp đến,

1 - 1946, Sđd, tập 4, trang 167.)



“Phải không sợ khổ, không sợ khó, 
thực hiện đâu cần thanh niên có, việc 
khó có thanh niên, gặp gian khổ phải 
đi lên phía trước, khi hưởng thụ phải 
hưởng thụ sau mọi người”.

(Bài phát biểu tại Hội nghị Cán 
bộ toàn miền Bắc, tháng 9/1962)

“Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. 
Để thật xứng đáng là người chủ của một nước xã hội chủ nghĩa, thanh niên 
ta quyết tâm thực hiện mấy điều sau đây:

- Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là khiêm tốn, đoàn kết, thực 
hành chủ nghĩa tập thể, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, người tiên tiến thì 
giúp đỡ người kém, người kém phải cố gắng để tiến lên, ra sức cần kiệm xây 
dựng nước nhà.

- Phải nghiêm khắc chống chủ nghĩa cá nhân như tự tư tự lợi, tự kiêu, 
tự mãn, chỉ tham việc gì có danh tiếng, xem khinh những công việc bình 
thường. Phải chống tham ô, lãng phí.

- Phải cố gắng học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn 
hóa và kỹ thuật để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.”

(Bài nói chuyện tại Đại hội Thanh niên tích cực lao động xã hội chủ 
nghĩa, ngày 17/3/1960)
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 “Đoàn viên và thanh niên ta 
nói chung là tốt, mọi việc đều 
hăng hái xung phong, có chí tiến 
thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo 
dục đạo đức cách mạng cho họ, 
đào tạo họ thành những người 
thừa kế xây dựng xã hội chủ 
nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”

(Di Chúc của Người)

“Ưu điểm của thanh niên ta là 
hăng hái, giàu tinh thần xung phong. 
Khuyết điểm là ham chuộng hình 
thức, thiếu thực tế, bệnh cá nhân, 
bệnh anh hùng. Rất mong toàn thể 
thanh niên ta ra sức phát triển những 
ưu điểm và tẩy sạch những khuyết 
điểm ấy. Huy hiệu của thanh niên ta 
là “tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”. 
Ý nghĩa của nó là: Phải xung phong 
làm gương mẫu trong công tác, trong 
học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức 
cách mạng. Thanh niên phải thành 
một lực lượng to lớn và vững chắc 
trong công cuộc kháng chiến và kiến 
quốc. Đồng thời phải vui vẻ, hoạt bát. 
Bác mong mỗi cháu và toàn thể các 
cháu nam nữ thanh niên cố gắng làm 
tròn nhiệm vụ, để xứng đáng với cái 
huy hiệu tươi đẹp và vẻ vang ấy”.

(Thư gửi thanh niên, tháng 
4/1951,

Hồ Chí Minh toàn tập)



Nơi hấp dẫn thanh niên

và 
“Học ở trường, học trong sách 

vở, học lẫn nhau và học dân”
(Hồ Chí Minh. Phát huy tinh 

thần cầu học cầu tiến bộ.- H.: Sự thật, 
1960.- Tr 14)

LÝ DO VÌ SAO NÊN ĐỌC SÁCH
1.Giúp giảm căng thẳng.
2.Giúp bạn thoát khỏi chứng mất ngủ.
3.Gia tăng chức năng của não bộ.
4. Có khả năng tự định hướng để vượt 
qua trầm cảm.
5. Khích lệ các mục tiêu trong cuộc 
sống và giúp vượt qua trở ngại.
6. Giúp cải thiện trí nhớ và khả năng 
suy nghĩ.
7. Giúp phát triển tính sáng tạo.
8. Đọc sách cho con cái sẽ giúp bạn cải 
thiện mối quan hệ với chúng và hình 
thành sự gắn bó thân thiết.
9. Đọc sách có ảnh hưởng tích cực đến 
quá trình cải tạo của tội phạm.
10. Đọc sách giúp bạn có vốn từ vựng 
nhiều hơn và dễ dàng học ngôn ngữ mới.

bằng sách
   sự yên tĩnh

- Địa điểm: 131 Đường 30 Tháng 4, 
Thị Xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Thời gian mở cửa: 06:00 - 22:00 hàng ngày.
Không gian yên tĩnh và khá là thoáng mát.
Thích hợp cá nhân thích tĩnh lặng hoặc một 

nhóm bạn vào thư giãn nói chuyện vì có nhiều khu 
vực khác nhau. Các kệ sách thì trong phòng 

có máy lạnh. Nhân viên vui vẻ thân thiện. 
Thức uống, đồ ăn giá cả tương đối. 

Đầu sách đa dạng, phong phú. 

Book
Coffee
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The Library 
Coffee

- Địa điểm: Lầu 2, Yame Shop, 187 Yersin,  
Thị Xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Thời gian mở cửa: 8h30 - 22h00 hàng ngày. 
Không gian sách rất đẹp, sự bày trí tốt, hài hòa 

giữa sách và tranh. Sách được đặt gần người ngồi tạo 
cảm giác thật gần gũi, như sách là bạn ngồi của 
mình. Bàn ngồi được bày trí đa dạng, có sức hút 

cho người thưởng thức coffee lại gần nhau 
hơn. Giá cả so với các quán khác cũng 

ở mức trung bình.

Sonic Hi-End 
Coffee

- Địa điểm: 894/54 Lê Hồng Phong,
P. Phú Thọ,  Thị Xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Thời gian mở cửa: 0700 - 2200 hàng ngày.
Nếu bạn cảm thấy phố thị xô bồ, khói bụi muốn trốn 

vào đâu đó xanh mát để thư giãn nghỉ ngơi thì quán này 
dành cho bạn đó nha. Vừa bước vào cổng cứ ngỡ như 
lạc vào khu vườn xanh ngát của thiên nhiên, kế tiếp bạn 
sẽ cảm nhận được sự tĩnh lặng của sự hoài cổ qua 

cách decor bàn ghế và không gian bên trong. Đặc 
biệt bên trong có nhiều kệ sách có nhiều loại 

sách để lựa chọn đọc thoải mái.  
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Giấy phép xuất bản số: 167/GPXB-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017.
In tại Công ty TM-DV Phúc Lê Khuôn khổ: 146.5 mm x 213 mm. Số lượng in 20.000 bản. In xong và nộp lưu chiểu tháng 01 năm 2018.

Bác Hồ một tình yêu bao la


