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TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 3/2021 

 
  I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 
1. Những mẩu chuyện về Bác: BÀI THƠ NỔI TIẾNG CỦA BÁC HỒ CĂN 

DẶN THANH NIÊN ĐƯỢC RA ĐỜI NHƯ THẾ NÀO? 

Đội thanh niên xung phong công tác trung ương đầu tiên thành lập ngày 

15-7-1950  theo chỉ thị của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch. Sau khi phục vụ 

chiến dịch Biên giới, Đội được giao nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường quan trọng: 

Cao Bằng - Bắc Kạn - Thái Nguyên. Đội đã được tổ chức thành nhiều Liên phân 

đội rải quân dọc tuyến đường và nhận nhiệm vụ bám trụ những nơi hiểm yếu. 

Liên phân đội thanh niên xung phong 321 của chúng tôi được nhận trọng trách 

bảo vệ cầu Nà Cù (thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn), nằm trên tuyến 

đường từ thị xã Bắc Kạn đi Cao Bằng. Cầu Nà Cù lúc này không những đã trở 

thành mục tiêu ném bom bắn phá của máy bay địch, mà còn có nguy cơ bị nước 

lũ cuốn trôi. Trung tuần tháng 9-1950, chúng tôi được tin báo có đồng chí Trần 

Đăng Ninh, Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp (nay là Tổng cục Hậu cần) sẽ đến 

thăm đơn vị. Đêm hôm đó, chúng tôi tổ chức lửa trại trong rừng Nà Tu để đón 

khách. Vừa trông thấy ánh đèn pin thấp thoáng từ ngoài cửa rừng đi vào, đoán là 

khách đã đến, tôi cho anh chị em vỗ tay hoan hô: "Hoăn hô đồng chí Trần Đăng 

Ninh". Khách vào tới nơi, định thần nhìn lại, tất cả chúng tôi đều sững sờ trước 

niềm hạnh phúc thật bất ngờ: Bác Hồ đến thăm. Hàng ngũ của chúng tôi trở nên 

xáo động..., nhưng do việc giữ bí mật đã ăn sâu vào ý thức từng người nên trong 

hàng ngũ cũng chỉ truyền đi những tiếng reo khe khẽ: "Bác Hồ! Bác Hồ!". Rõ 

ràng Bác đang ở trước mắt mà chúng tôi cứ ngỡ như một giấc chiêm bao! Bác 

vẫn giản dị với bộ quần áo bà ba màu nâu, chiếc khăn quàng cổ che kín cả chòm 

râu. Đi bên cạnh Bác là đồng chí Trần Đăng Ninh. 

 Bác tươi cười nhìn chúng tôi và giơ tay ra hiệu: 

 - Các cháu ngồi cả xuống. 

 Chúng tôi đều răm rắp nghe theo lời Bác, im lặng ngồi xuống. 

 Những câu đầu tiên Bác hỏi chúng tôi là những lời hỏi thăm ân cần về tình 

hình đời sống của đơn vị. 

 Bác hỏi: 

 -  Các cháu ăn uống có đủ no không? 

 -  Thưa Bác có ạ! 

 -  Các cháu có đủ muối ăn không? 

 -  Thưa Bác đủ ạ! 

 -   Quần áo, chăn màn, thuốc phòng bệnh chữa bệnh có đủ không? 

 -  Thưa Bác đủ ạ! 

 Qua nụ cười hiền hậu trên nét mặt của Bác, chúng tôi thấy Bác biết thừa là 

chúng tôi nói dối để Bác vui lòng. Bác đã được đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục 

Cung cấp báo cáo đầy đủ về chế độ cấp phát lương thực, thuốc men, quân trang 

cho thanh niên xung phong còn thiếu thốn. Bác lại hỏi: 

 - Các cháu có biết Đảng Lao động Việt Nam không? 

 - Thưa Bác có ạ! 

 Sau đó Bác lại hỏi tiếp: 
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 - Đảng Lao động Việt Nam với Đảng Cộng sản Đông Dương khác nhau ở điểm 

nào? 

 Một số người trong chúng tôi được Bác kiểm tra trực tiếp toát mồ hôi, nên 

trả lời rất lúng túng. 

 Sau đó bằng những câu ngắn gọn, Bác đã truyền đạt tinh thần Nghị quyết 

Đại hội Đảng lần thứ II ta mới họp về việc đổi tên Đảng Cộng sản Đông Dương 

thành Đảng Lao động Việt Nam. Tiếp đó Bác nhắc nhở: 

 - Lần sau cái gì không biết các cháu phải nói không biết, không biết mà 

nói biết là giấu dốt. 

 Rồi Bác đột ngột hỏi tiếp: 

 - Đào núi có khó không? Chúng tôi ai cũng dè dặt không dám trả lời ào ào 

như nước nữa. Thế là người trả lời: khó, người sợ nói khó bị cho là tư tưởng 

ngại khó nên trả lời không khó. 

 Trả lời xong mà cứ nơm nớp sợ Bác hỏi thêm. Bác chưa kết luận mà hỏi 

thêm chứng tôi: 

 - Có ai dám đào núi không? 

 Và chỉ định một đội viên gái ngồi ngay trước mặt Bác, đồng chí này mạnh 

dạn đứng lên thưa: 

 - Thưa Bác có ạ! thanh niên xung phong chúng cháu ngày ngày vẫn đang 

đào núi để đảm bảo giao thông đấy ạ! (Hồi bấy giờ chúng tôi đào núi bằng cuốc, 

xẻng, không được cơ giới hoá như bây giờ). Nghe xong, Bác cười: 

 - Đào núi không khó là không đúng, nhưng khó mà con người vẫn dám 

làm và làm được. Chỉ cần cái gì? 

 Chúng tôi đã bình tĩnh, lấy lại được tinh thần và mạnh dạn hẳn lên, thi 

nhau giơ tay lên phát biểu, có người trả lời "cần quyết tâm cao", có người "cần 

kiên gan bền chí", "cần vượt khó vượt khổ", có người "cần xung phong dũng 

cảm", toàn là những khẩu hiệu hành động của thanh niên xung phong chúng tôi 

hồi đó. 

 Bác động viên chúng tôi: 

 - Các cháu trả lời đều đúng cả: Tóm lại việc gì khó mấy cũng làm được, 

chỉ cần quyết chí. Tục ngữ ta có câu: "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Để 

ghi nhớ buổi nói chuyện của Bác cháu ta hôm nay, Bác tặng các cháu mấy câu thơ: 

Không có việc gì khó 

Chỉ sợ lòng không bền 

Đào núi và lấp biển 

Quyết chí ắt làm nên. 

 Đọc xong mỗi câu thơ, Bác lại bảo chúng tôi đồng thanh nhắc lại. Cuối 

cùng Bác chỉ định nhắc lại cả bài thơ cho tất cả đơn vị nghe. Thật may mắn, tôi 

đã nhắc trôi chảy không sai chữ nào. 

 Giữa rừng đêm khuya, dưới ánh lửa bập bùng, Bác cùng chúng tôi hoà 

nhịp theo bài ca "Nhạc tuổi xanh". Chúng tôi hát hào hứng, say mê. Đến khi bài 

hát được hát lại lần thứ hai, nhìn lại thì không thấy Bác đâu nữa! Bác xuất hiện 

và ra đi như một ông tiên trong chuyện cổ tích huyền thoại. Đám thanh niên chúng 

tôi ngẩn ngơ nuối tiếc hồi lâu. 
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 Bài thơ nổi tiếng của Bác Hồ căn dặn thanh niên được ra đời như thế đó. 

Rất mộc mạc, giản dị nhưng lại vô cùng sâu sắc. Bài thơ đã là nguồn cổ vũ, 

động viên lớp lớp thanh niên xung phong chúng tôi lao vào cuộc kháng chiến và 

kiến quốc. Sau này mỗi khi gặp khó khăn, hình ảnh của Bác Hồ và bốn câu thơ 

của Bác lại được tái hiện trong lòng chúng tôi, tiếp cho chúng tôi thêm sức mạnh 

để vượt qua. 

 Trích trong Kể chuyện Bác Hồ , Sđd, t.4, tr.57. 

>>> Link tham khảo: https://bitly.com.vn/i5xfwq 

2. Lời Bác dạy: NGHĨ VỀ NHỮNG LỜI BÁC DẠY THANH NIÊN 

Bác Hồ, vị Lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam đã dành 

những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cho sự nghiệp hoạt động cách mạng cao 

đẹp. 

Đối với lứa tuổi thanh niên “dời non lấp biến” Bác luôn có những lời dạy 

thiết thực, chân thành, dễ hiểu, dễ làm theo. 

 

Bác Hồ luôn quan tâm, dạy bảo thế hệ trẻ (Ảnh tư liệu) 

Vào dịp Tết Nguyên đán 1946 - Tết đầu tiên của một nước Việt Nam độc 

lập, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc, Bác đã viết: “Một năm khởi 

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

hội”. 

Thật vậy, mùa Xuân là mùa đẹp nhất trong năm, mùa của cây lá đâm chồi 

nảy lộc trong nắng ấm chan hoà. Mùa Xuân tô thắm vẻ đẹp diệu kỳ của thiên 

nhiên, cây cỏ, của đất trời. Cũng như con người, một cuộc đời được mở đầu từ 

tuổi trẻ. 

https://giaoduc.net.vn/gdvn/hoc-ngoai-ngu-bi-quyet-thanh-cong-cua-bac-ho-post199313.gd
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Tuổi trẻ làm đẹp cho đời, làm đẹp cho xã hội bằng những việc làm cụ thể, 

thiết thực. Không ai khác, chính thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. 

Người chủ ấy muốn quản lý đất nước, xã hội tốt thì phải học tập và rèn luyện 

không ngừng. 

Sống trong tình thương yêu của Đảng, được Đảng dìu dắt từng bước đi lên, 

thanh niên có điều kiện tốt nhất để tự hoàn thiện bản thân mình. 

Lời dạy của Bác vẫn còn vang vọng mãi: “Thanh niên là chủ tương lai của 

nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các 

thanh niên. 

Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại 

phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra sức làm việc để chuẩn bị 

cho cái tương lai đó”. 

Bác Hồ kính yêu đã đặt niềm tin vào thanh niên, vào tuổi trẻ. Vận mệnh 

nước nhà, tương lai đất nước nằm trong tay thanh niên. Sức mạnh của thanh 

niên, của tuổi trẻ là sức mạnh đất nước. Bởi, đây là lực lượng lao động năng 

động nhất, sáng tạo nhất và luôn đạt kết quả cao nhất. 

Khi đất nước có ngoại xâm thì lớp lớp thanh niên cầm súng chiến đấu. Khi 

đất nước hoà bình, lớp lớp thanh niên các thế hệ nối tiếp trang sử hào hùng của 

cha ông vươn lên trong học tập, lao động, trong xoá đói giảm nghèo, trong công 

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.  

Lời Bác đã dạy ân cần biết bao: “Ngày nay, được Đảng giáo dục, có Đoàn 

dắt dìu, thanh niên chúng ta phải xung phong gương mẫu trong đạo đức, trong 

sinh hoạt, trong học tập, trong lao động; phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu cần 

thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. 

Vì sao Bác đặt vấn đề đạo đức lên hàng đầu? Phải chăng, đạo đức cách 

mạng, đạo đức con người là vốn quý hơn cả! 

“Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm 

việc gì cũng khó”. Do vậy, tài và đức phải song hành với nhau, bổ sung cho 

nhau trong quá trình rèn luyện, phấn đấu của mỗi thanh niên. 

Đã là thanh niên thì phải đi đầu, gương mẫu trong mọi việc được giao 

“thanh niên là rường cột của nước nhà” là như vậy! 

Bên cạnh đó là “gương mẫu trong sinh hoạt, trong học tập, trong lao động” 

vì trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày thanh niên phải làm gương, phải đi đầu. 

Trong học tập, lao động cũng vậy. Việc học sẽ giúp cho thanh niên mở 

rộng tầm nhìn, mở rộng kiến thức về mọi mặt. Nếu không học tập, không tự học 

tự rèn thì mình sẽ tụt hậu với mọi người. 

Những tấm gương thanh niên sáng tạo trong học tập, những tấm gương 

thanh niên chịu khó học tập, lao động, làm giàu trên mảnh đất quê hương, những 

tấm gương thanh niên luôn vững vàng trên vùng biên giới, hải đảo, chắc tay 

súng giữ gìn biên cương là những minh chứng sinh động nhất cho tuổi trẻ làm 

theo lời Bác. 

Dù ở bất cứ nơi đâu, dù trong hoàn cảnh nào khi quê hương, khi Tổ Quốc 

cần thì thanh niên có mặt. Dù công việc khó khăn đến mấy, sức thanh niên và ý 

chí thanh niên sẽ làm nên tất cả. 
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Chính vì vậy, trên đường đi chiến dịch (vào tháng 9/1950), Bác Hồ ghé 

thăm một đơn vị Thanh niên xung phong làm đường phục vụ chiến dịch, Người đã 

tặng bốn câu thơ:           

“Không có việc gì khó 

Chỉ sợ lòng không bền 

Đào núi và lấp biển 

Quyết chí ắt làm nên!” 

Lời dạy của Bác thật sâu sắc, thấm đượm tinh thần lạc quan và niềm tin yêu 

vào tuổi trẻ. Trên đời không có việc gì là khó, chỉ sợ lòng người ngại khó, ngại 

khổ mà thôi! 

Dù công việc to lớn, ngoài sức làm bình thường của con người (đào núi, lấp 

biển) nhưng nếu có ý chí, có nghị lực, có tinh thần hăng say, có quyết tâm cao 

thì sẽ làm nên tất cả, 

Câu thơ giàu hình ảnh, giàu nhịp điệu đã đi sâu vào lòng bao thế hệ thanh 

niên. Bài thơ ấy đã nhân lên thêm sức mạnh cho tuổi trẻ bởi một khi có tinh 

thần, có ý chí, có lòng dũng cảm, tự tin thì việc gì khó đến mấy cũng hoàn 

thành. 

Bài thơ đã được nhạc sĩ Hoàng Hà phổ nhạc và trở thành bài hát chính thức 

của tổ chức thanh niên Việt Nam. Âm điệu hùng hồn, sâu lắng vẫn làm rung 

động tâm hồn bao thế hệ. 

“Đi lên, đi lên chớ ngại ngùng chi/ Đi lên, đi lên theo lời Bác/ Không có 

việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bên/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”. 

Trong Di chúc của Người, sau lời căn dặn về Đảng là lời dặn dò về thanh 

niên. Điều đó cho chúng ta thấy Bác có sự quan tâm sâu sắc đến thanh niên, đến 

tuổi trẻ. 

Bác đánh giá cao vai trò quan trọng đặc biệt của thanh niên trong sự nghiệp 

cách mạng trước mắt cũng như lâu dài: “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 kế thừa xây 

dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng 

cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. 

Được tôi luyện trong hai cuộc kháng chiến oai hùng của dân tộc, các thế hệ 

thanh niên Việt Nam đã từng bước trưởng thành, kế tục sự nghiệp của các thế hệ 

đi trước. Những đóng góp vô cùng to lớn của tuổi trẻ, của thanh niên đã được 

đất nước và nhân dân ghi nhận. 

Tuổi trẻ, thanh niên Việt Nam có truyền thống tốt đẹp về mọi mặt. Đó là 

tính tự giác, tinh thần xả thân, sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn. 

Đó là tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, xung phong, gương mẫu đi 

đầu trong mọi việc được giao. Đó là tinh thần phấn đấu, rèn luyện không mệt 

mỏi để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, vun bồi đạo đức cách mạng. 

Cũng như trong bài “Nhiệm vụ của thanh niên ta” (Báo Nhân Dân số 657- 

Tháng 12/1955), Bác viết: “Thanh niên sẽ làm chủ của nước nhà. Phải học tập 

mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên”. 

Lời Bác dạy luôn ấm áp tình thương bao la, cao cả. Bác luôn động viên, 

khích lệ tinh thần ham học hỏi, ham rèn luyện của thanh niên ta. 
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Qua những lời dạy của Bác đối với thanh niên, chúng ta càng thấm thía tầm 

nhìn xa trông rộng của Người. Vai trò của tuổi trẻ, của thanh niên trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc vô cùng to lớn. 

Hay chăm lo, vun bồi “thế hệ cách mạng cho đời sau” để tuổi trẻ phát huy 

sức mạnh của mình; góp phần xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” 

như nguyện ước của Bác Hồ kính yêu. 

Nguồn: Tạp chí Giáo dục Việt Nam 

>>> Link tham khảo: https://bitly.com.vn/e0uprv 

II. TRUYỀN THỐNG 

1. Theo dòng lịch sử 

 
2. Ngày truyền thống 

LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 VÀ CUỘC 

KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG 

I. LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 

1. Lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 

Cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản ở Mỹ đã phát triển một cách mạnh mẽ. 

Nền kỹ nghệ đã thu hút nhiều phụ nữ và trẻ em vào các nhà máy, xí nghiệp. Nhưng 

bọn chủ tư bản trả lương họ rất rẻ mạt. Căm phẫn trước sự bất công đó, ngày 

8/3/1899 nữ công nhân Mỹ đã đứng lên đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm. 

Phong trào bắt đầu từ công nhân ngành dệt và ngành may tại thành phố Chi-ca-gô 

và Nữu Ước. Mặc dù bọn tư bản ra tay đàn áp, chị em vẫn đoàn kết chặt chẽ, đấu 

tranh buộc chúng phải nhượng bộ. Cuộc đấu tranh của công nhân Mỹ đã cổ vũ 

mạnh mẽ phong trào phụ nữ lao động trên thế giới, đặc biệt phụ nữ ở nước Đức. 

Phong trào đấu tranh đã xuất hiện hai nữ chiến sỹ lỗi lạc đó là bà Cla-ra-zét-kin 

(người Đức) và bà Lô-ra Lúc-xăm-bua (người Ba Lan). Nhận thức sự mạnh mẽ và 

đông đảo của lực lượng lao động nữ và sự cần thiết phải có tổ chức, phải có lãnh 

đạo để giành thắng lợi cho phong trào phụ nữ nên năm 1907 hai bà đã phối hợp với 
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Crup-xcai-a (vợ Lênin) vận động thành lập Ban “Thư ký phụ nữ quốc tế”. Bà Cla-

ra-zét-kin được cử làm Bí thư. 

Năm 1910, Đại hội phụ nữ quốc tế XHCN họp tại Cô-pen-ha-gen (thủ đô Đan 

Mạch) đã quyết định lấy ngày 8/3 làm ngày “Quốc tế phụ nữ” - Ngày đoàn kết đấu 

tranh của phụ nữ với khẩu hiệu: 

- Ngày làm 8 giờ. 

- Việc làm ngang nhau, tiền lương ngang nhau. 

- Bảo vệ bà mẹ và trẻ em. 

Từ đó ngày 8/3 trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động toàn thế giới. 

2. Ý nghĩa của ngày Quốc tế Phụ nữ 

Trong 365 ngày của một năm, phụ nữ trên toàn thế giới có riêng một ngày để 

được xã hội quan tâm và bù đắp những thiệt thòi, vất vả trong cuộc sống. 

Không ai có thể phủ nhận vai trò và trách nhiệm to lớn của người phụ nữ thời 

hiện đại: Họ vừa là người nội trợ, vừa tham gia lao động xã hội, đóng góp sức lực 

của mình vào sự phát triển của đất nước, không những thế họ còn giữ một thiên 

chức cao cả là một người mẹ, mang nặng đẻ đau ra những đứa con và nuôi dạy 

chúng thành người. Phụ nữ ngày nay đang dần khẳng định mình là phái đẹp chứ 

không còn là phái yếu như trước kia. 

Ở một số nước trên thế giới, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 được coi là ngày lễ 

chính trong năm và tổ chức rất lớn. Trong những xã hội này, đàn ông tặng hoa và 

quà cho những người phụ nữ trong đời của họ như mẹ, vợ, bạn gái… 

Tại một số quốc gia, ngày Quốc tế Phụ nữ được kỷ niệm bằng những hoạt 

động liên hoan, diễu hành đòi quyền bình đẳng với nam giới, ở các vấn đề thực 

tiễn như mức lương, cơ hội giáo dục đào tạo và thăng tiến trong nghề nghiệp hay 

điều kiện an sinh xã hội, chống mại dâm và bạo lực đối với phụ nữ… 

Ở nước ta, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của 

Hai Bà Trưng, 2 vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm 

phương Bắc, giành lại chủ quyền dân tộc. Niềm tự hào và ý chí vươn lên của phụ 

nữ Việt Nam một phần cũng có cội nguồn từ truyền thống dân tộc độc đáo đó. 

Để thể hiện sự tôn vinh những người phụ nữ, một nửa thế giới, các cơ quan, 

đoàn thể, gia đình thường tổ chức kỷ niệm ngày 8/3 rất trang trọng, tràn ngập hoa 

và những lời chúc tốt đẹp. 

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cũng là ngày nam giới thể hiện sự chăm sóc yêu 

thương cho người phụ nữ mà họ yêu quý. 

II. NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ Ở VIỆT NAM 

Thực hiện cam kết đó, ngày 4 tháng 10 năm 1997, chính phủ nước ta đã có 

quyết định số 822/TTG về việc phê duyệt kế hoạch hành động Quốc gia vì sự tiến 

bộ của phụ nữ, ban hành 11 mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ đến năm 2000 nhằm 

cam kết trước thế giới Hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam thực hiện 

mục tiêu "Hành động vì bình đẳng, phát triển và hòa bình" của hội nghị Bắc Kinh. 

Ở nước ta, ngày 8/3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, 2 

vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc, giành 

lại chủ quyền dân tộc. Niềm tự hào và ý chí vươn lên của phụ nữ Việt Nam một 

phần cũng có cội nguồn từ truyền thống dân tộc độc đáo đó. 
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Ngày 8/3/1965, đánh giá cao cống hiến của phụ nữ miền Nam Đảng, chính 

phủ, Bác Hồ đã tặng bức trướng thêu 8 chữ vàng "Anh hùng – Bất khuất – Trung 

hậu – Đảm đang" và Nhà nước đã tặng Phụ nữ miền Nam Huân chương "Thành 

đồng" hạng nhất. 

Hiện nay, ở Việt Nam, phụ nữ chiếm 51% lực lượng lao động và đóng vai trò 

chính trong công việc gia đình và nuôi dạy con cái. Trong số các đại biểu của Quốc 

hội Việt Nam, tổ chức quyền lực cao nhất, phụ nữ chiếm 27,3% và được Liên Hiệp 

Quốc đánh giá: "Phụ nữ Việt Nam tham gia hoạt động chính trị cao nhất thế giới". 

Việt Nam có tỷ lệ nữ tốt nghiệp đại học là 36,24%, thạc sĩ 33,95% và tiến sĩ 

25,96%. 

Vào ngày 8/3 hàng năm, những người phụ nữ trong cả nước thường được tặng 

hoa, tặng quà hoặc tổ chức những buổi lễ kỷ niệm để thể hiện sự quan tâm, ngợi ca 

và bày tỏ niềm kính trọng. Một ngày bù đắp cho những vất vả của những người mẹ 

tảo tần cho gia đình và xã hội, những người vợ đảm đang, vun vén dựng xây tổ ấm 

gia đình. 

III. CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG 

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào năm 40 đầu Công nguyên, cách 

chúng ta gần hai nghìn năm. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc người phất cờ khởi 

nghĩa là phụ nữ, xưng Vương dựng nước cũng là phụ nữ. Chưa một dân tộc nào, 

một quốc gia nào lại có được niềm vinh quang như vậy. 

Sử cũ còn ghi, vào giữa mùa xuân năm Kiến Vũ thứ 16 (tháng 3/40), mở đầu 

cuộc khởi nghĩa của nhân dân Giao Châu chống lại áp bức bóc lột của nhà Đông 

Hán là cuộc khởi nghĩa của nhân dân Giao Chỉ cùng với nhân dân các quận Cửu 

Chân, Nhật Nam, Hợp Phố dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng. 

Hai Bà Trưng (chị là Trưng Trắc, em là Trưng Nhị) là con gái Lạc tướng 

huyện Mê Linh, thuộc dòng dõi Hùng Vương. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách bị 

viên Thái thú Tô Định giết hại. Nợ nước, thù nhà, trước sự bóc lột tàn ác của chính 

quyền đô hộ, Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị đứng lên phất cờ khởi nghĩa. Cuộc 

khởi nghĩa đã được phát động từ cửa sông Hát (Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Tây). 

Dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng, các cuộc khởi nghĩa của các địa phương trong 

nước thống nhất thành một phong trào quần chúng ở khắp nơi. Trước sự tấn công 

mạnh mẽ của quần chúng khởi nghĩa, chính quyền đô hộ tan rã sụp đổ nhanh 

chóng. Nền độc lập dân tộc lại được phục hồi, Trưng Trắc được suy tôn làm vua, 

hiệu là Trưng Nữ Vương, đóng đô ở Mê Linh. 

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng là trang sử bất hủ của dân tộc ta ở đầu 

Công nguyên. Nhưng chẳng bao lâu, nghe tin Trưng Trắc xưng Vương, vua Quang 

Vũ nhà Hán đã cử Mã Viện đem quân sang đàn áp. Trưng Vương cùng các tướng 

lĩnh lại phát quân từ Mê Linh đến đánh địch ở vùng Lãng Bạc. Tại đây đã diễn ra 

cuộc chiến đấu rất ác liệt giữa quân của Trưng Vương và quân của Mã Viện. Quân 

của Trưng Vương gồm rất nhiều nữ tướng kiên cường chiến đấu rất anh dũng, 

xong vì thế cùng lực tận bị thua rút về Cấm Khê. Quân Mã Viện đuổi theo, cuộc 

chiến đấu diễn ra oanh liệt sau gần một năm trời, quân Trưng Vương hy sinh rất 

nhiều, Hai Bà Trưng về Hát Môn rồi gieo mình xuống dòng sông Hát tự vẫn. 

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng cuối cùng thất bại, đất nước và nhân dân ta lại 

bị phong kiến phương Bắc đô hộ, nhưng tiếng vang của nó đời đời bất diệt. Nó đã 
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gieo hạt giống tốt cho chủ nghĩa anh hùng Việt Nam là không sợ địch dù mạnh đến 

đâu, “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. 

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng không chỉ biểu thị được tinh thần bất 

khuất của dân tộc Việt Nam, mà còn nói lên khả năng hết sức lớn lao của phụ nữ 

Việt Nam trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng đất nước. Ngày nay, cứ mỗi mùa 

xuân đến, các thế hệ phụ nữ chúng ta lại kỷ niệm chiến công và sự hy sinh lẫm liệt 

của Hai Bà Trưng cùng các nữ tướng cách đây đúng 1978 mùa xuân. 

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ 

MINH (26/03/1931 - 26/03/2021): 

Lịch sử ra đời của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp 

hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan 

trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến 

những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến 

địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Trước 

sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta 

xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa 

phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. 

Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp 

bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp 

với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ 

chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho 

phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại 

hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 

26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần 

thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công 

tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ 

vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh. 

Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng 

thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần: 

 Từ 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương 

 Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương 

 Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương 

 Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam 

 Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam 

 Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh 

 Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự 

do của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất 

sắc và trưởng thành vượt bậc. 

Lịch sử tên gọi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
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Mỗi chặng đường lịch sử của dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những 

hình thức đấu tranh và những nhiệm vụ đặt lên hàng đầu khác nhau. Với mỗi 

giai đoạn, tên gọi của Đoàn đã được thay đổi. 

1. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương 

Tháng 5/1935, Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập và sau đó giành 

được đa số phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 6/1936. Chính phủ phái tả 

lên cầm quyền ở Pháp. Căn cứ diễn biến tình hình thế giới và trong nước, tháng 

7/1936, Hội nghị T.Ư Đảng đã định ra đường lối, phương pháp tổ chức và đấu tranh 

cách mạng trong thời kỳ mới. 

Nhiệm vụ của Đảng và nhân dân ta lúc này là tập trung mũi nhọn đấu tranh 

chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi các quyền tự do, dân chủ, cải 

thiện đời sống. Vì vậy, Đảng chủ trương lập Mặt trận Nhân dân Phản đế sau đổi 

thành mặt trận Thống nhất Dân chủ. Hội nghị BCH T.Ư Đảng họp tháng 7/1936 

đã ra những quyết định quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác vận động TN. Theo đó, trong thời kỳ cách mạng từ giữa năm 1936 

đến mùa thu năm 1939, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương mang tên 

Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương phù hợp với nhiệm vụ chính trị qua các 

nghị quyết của Đảng như trên đã nêu. Đoàn Thanh niên Dân chủ hoạt động công 

khai, có cơ quan báo chí riêng, đó là các tờ “Bạn dân”, “Thế giới”, “Mới” phát 

hành ở cả ba miền đất nước. Đoàn đã xây dựng đội ngũ của mình gồm hàng vạn 

đoàn viên, đấu tranh kiên cường dưới ngọn cờ của Đảng, tiếp nối truyền thống 

vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương (1931 – 1935). 

Ngoài việc phát hành báo, tổ chức Đoàn còn lập các Hội đọc sách, Hội văn 

nghệ, Hội thể thao, đặc biệt là hình thành các nhóm nghiên cứu chủ nghĩa Mác. 

Nhiều tác phẩm chính trị, văn học của C.Mác. F.Angghen, V.I.Lênin, Goocki… 

như: “Tuyên ngôn Đảng cộng sản”, “Tư bản”, “Nhà nước là gì?”, “Người 

mẹ”… cũng 

như các cuốn sách do các chiến sĩ cộng sản Việt Nam viết như: “Vấn đề 

dân cầy” của Qua Ninh và Vân Đình, “Mác xít phổ thông” của Hải Triều và Thơ 

Tố Hữu được đông đảo đoàn viên, thanh niên hân hoan đón đọc. 

Được sự quan tâm của các Xứ ủy Đảng, phong trào TN và tổ chức Đoàn 

được củng cố, phát triển sâu rộng, có hệ thống từ cơ sở lên đến tỉnh, thành và xứ. 

Tuy nhiên, đến tháng 9/1939, đại chiến thế giới lần thứ 2 bùng nổ. Thực 

dân Pháp thẳng tay thi hành chính sách đàn áp, khủng bố phong trào đấu tranh 

của các tầng lớp nhân dân và TN ta. Tổ chức Đoàn phải trở lại hoạt động bí mật. 

2. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương 

Tháng 11/1939, T.Ư Đảng họp Hội nghị lần thứ 6 tại Bà Điểm (Hóc Môn, 

Gia Định). NQ Hội nghị nhấn mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu 

của CMGP dân tộc, là nhiệm vụ hàng đầu của CM Đông Dương. Hội nghị chủ 

trương lập Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương nhằm đoàn kết 

rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các giai cấp và dân tộc ở Đông Dương để đánh đổ đế 

quốc Pháp và tay sai của chúng. 

Theo chủ trương của Đảng, Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương mang 

tên mới là Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương tiếp nối sự nghiệp vẻ vang 

của các tổ chức TNCS và TNDC trước đây. Đoàn đã xây dựng được cơ sở ở 
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nông thôn, trong nhà máy và các trường học. Trong tình hình mới, tổ chức Đoàn 

hoạt động bí mật và được tổ chức chặt chẽ. Những ĐVTN Dân chủ được thử 

thách, lựa chọn và chuyển thành ĐVTN Phản đế, các hội viên TN trong các tổ 

chức TN phổ thông được giao những công tác thích hợp để thử thách bồi dưỡng. 

Tháng 9/1940, Phát xít Nhật xâm lược Đông Dương. Từ đây nhân dân Việt 

Nam một cổ hai tròng, bị hai kẻ thù là phát xít Nhật và thực dân Pháp cùng 

thống trị. Nhưng nhân dân Việt Nam và thế hệ thanh niên nước ta thời kỳ này 

không chịu khuất phục: Tháng 9/1940, khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra; tháng 

11/1940, khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ với sự xuất hiện lần đầu tiên lá Cờ đỏ Sao 

Vàng; tháng 1/1941, nổ ra cuộc binh biến ở đồn Chợ Rạng và đồn Đô Lương. 

Các tổ chức Đoàn TN Dân chủ sau đó là Đoàn Thanh niên Phản đế đã vận 

động thanh niên đi đầu trong các cuộc đấu tranh và khởi nghĩa vũ trang từng 

phần, báo hiệu một thời kỳ mới: chuẩn bị tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính 

quyền về tay nhân dân. 

3. Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam 

Tháng 11/1940, Hội nghị TƯ Đảng lần thứ 7 họp tại Đình Bảng (Bắc Ninh) 

trong đó có phần nói về: “Vấn đề tổ chức các đoàn thể quần chúng”. Nghị quyết 

hội nghị ghi: “Vì chính sách của Đảng ta hiện tại là chính sách cứu quốc cho nên 

mục đích các hội quần chúng cũng xoay về việc cứu quốc là cốt yếu…… Việt 

Nam thanh niên Cứu quốc từ nay là đoàn thể của tất thảy thanh niên từ 18 đến 

22 tuổi muốn tranh đấu đánh Pháp, đuổi Nhật”. 

Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn ái Quốc bí mật về nước để cùng Ban chấp 

hành TW Đảng trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Đây là sự 

kiện hết sức quan trọng trong tiến trình phát triển của cách mạng nước ta… 

Tháng 5/1941, Hội nghị lần thứ 8 của TƯ Đảng họp tại Pắc Bó (Cao Bằng) 

do Nguyễn ái Quốc, đại diện của Quốc tế cộng sản triệu tập và chủ trì. Hội nghị 

đã nêu một quyết tâm sắt đá: “Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề 

dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì 

chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp trâu ngựa, mà quyền 

lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”. 

Để tập hợp động viên các tầng lớp nhân dân đứng lên đánh đuổi phát xít 

Pháp - Nhật, Hội nghị quyết định thành lập Việt Nam Độc lập đồng minh (Gọi 

tắt là Việt Minh) và các Hội cứu quốc, trong đó có: Đoàn Thanh niên Cứu quốc 

- Việt Nam - một tổ chức của những thanh niên yêu nước tiếp nối sự nghiệp của 

các tổ chức thanh niên do Đảng ta và lãnh tụ Nguyễn ái Quốc sáng lập và lãnh 

đạo trước đó. 

Hội nghị TƯ Đảng lần thứ 8 có ý nghĩa lịch sử to lớn. Hội nghị đã hoàn 

thành việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược trong thời kỳ mới. Hội nghị đã nêu 

rõ vai trò, trách nhiệm của Đoàn TN Cứu quốc trong cao trào đấu tranh của giải 

phóng dân tộc. Trong suốt chặng đường dài từ 1941 – 1956, Đoàn TNCQ Việt 

Nam đã đóng góp to lớn, kể cả hy sinh xương máu, cùng dân tộc vùng dậy trong 

Cách mạng Tháng Tám, lập nên Nhà nước Dân chủ, cộng hòa - Nhà nước Dân 

chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam á. Tháng 2/1950, Đại hội Đoàn Thanh niên 

Cứu quốc Việt Nam được triệu tập tại căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc. Đây là 

Đại hội đại biểu toàn quốc đầu tiên của Đoàn, gồm trên 400 đại biểu của ba 
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miền đất nước. Sau đó, Đoàn đã vận động đoàn viên, TN đi tiếp chặng đường 

hơn 9 năm kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh góp phần xứng đáng làm nên một 

Điện Biên chấn động địa cầu, giải phóng hoàn toàn miền Bắc (7/1954), bắt tay 

xây dựng hậu phương lớn XHCN ở miền Bắc, chi viện cho cách mạng giải phóng 

miền Nam. 

4. Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam 

Tháng 7/1954, hòa bình đợc lập lại trên miền Bắc, căn cứ vào tình hình và 

nhiệm vụ mới, Bộ Chính trị T.Ư Đảng trong phiên họp tháng 9/1954 đã chủ 

trơng đổi tên Đoàn TNCQ Việt Nam thành Đoàn TNLĐ Việt Nam và xây dựng 

Đoàn TNLĐ Việt Nam thành một tổ chức thực sự có tác dụng là lực lợng dự trữ 

và cánh tay của Đảng. 

Quyết nghị có đoạn viết: “Đảng ta là Đảng Lao động Việt Nam. Việc Đoàn 

TNCQ Việt Nam đổi tên thành Đoàn TNLĐ Việt Nam sẽ làm cho thanh niên 

thêm phấn khởi, thêm gắn bó với Đảng và do đó càng quyết tâm phấn đấu đến 

cùng dới ngọn cờ của Đảng”. 

Trong “Quyết nghị về đổi tên Đoàn TNCQ Việt Nam thành Đoàn TNLĐ 

Việt Nam và kế hoạch xây dựng Đoàn TNLĐ Việt Nam” (Ban Bí th T.Ư - ngày 

19/10/1955) đã nêu rõ tính chất, nhiệm vụ, vấn đề tổ chức và kế hoạch xây dựng 

Đoàn TNLĐ Việt Nam. 

Về tính chất của Đoàn TNLĐ Việt Nam, Quyết nghị nêu: “Đoàn TNLĐ 

Việt Nam là một tổ chức quần chúng tiên tiến của TN Việt Nam, chịu sự lãnh 

đạo trực tiếp của Đảng. Đoàn TNLĐ Việt Nam là trờng học của chủ nghĩa Mác-

Lênin của thanh niên, là nơi bồi dỡng lực lợng dự trữ của Đảng, là cánh tay thực 

hiện mọi chính sách của Đảng”. Quyết nghị của Đảng đã vạch rõ nhiệm vụ của 

Đoàn trong thời kỳ mới và đề ra kế hoạch xây dựng Đoàn là: 

 Đảm bảo tính chất tiên tiến của Đoàn… Không kết nạp ồ ạt và tập thể. 

Nơi nào chưa có đủ điều kiện đổi tên Đoàn thì chưa đổi. 

 Làm cho ĐVTN có một nhận thức đúng đắn về Đoàn TNLĐ Việt Nam. 

Việc kết nạp đoàn viên hoặc đổi tên Đoàn phải trên cơ sở tự nguyện, tự giác của 

TN. 

 Kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện những nhiệm vụ công tác chính trớc 

mắt do Đảng đề ra… Việc xây dựng Đoàn TNLĐ Việt Nam cần làm một cách 

có lãnh đạo và có kế hoạch cụ thể cho từng vùng…”. 

Quyết nghị nêu kết luận: “Việc đổi tên Đoàn TNCQ Việt Nam thành Đoàn 

TNLĐ Việt Nam là một việc rất quan trọng có ảnh hởng đến việc xây dựng một 

phong trào thanh niên lớn mạnh trong toàn quốc, đến việc phát triển cơ sở Đảng 

trong quần chúng lao động và việc hoàn thành những nhiệm vụ cách mạng hiện 

nay. Các cấp ủy Đảng cần nắm vững đờng lối vận động thanh niên của Đảng, 

trực tiếp lãnh đạo thực hiện nghị quyết này”. 

5. Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh 

Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân 

dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người 

sáng lập rèn luyện Đoàn ta qua đời. Toàn thể cán bộ, ĐVTN và đội viên thiếu 

niên, nhi đồng nước ta vĩnh biệt Người với nỗi xót thương vô hạn. Bác Hồ và 

Đảng đã coi sự trưởng thành của lớp thanh niên nước ta là một trong những 
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thành quả vĩ đại của cách mạng, có quan hệ trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc hiện nay và mai sau. 

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, đáp ứng nguyện vọng của thế hệ 

trẻ và theo đề nghị của Đoàn TNLĐ Việt Nam, nhân dịp kỉ niệm lần thứ 40 ngày 

thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/1970), BCH T.Ư Đảng đã ra Nghị quyết cho 

Đoàn Thanh niên và đội thiếu niên, Đội Nhi đồng được mang tên Bác. 

Nghị quyết nêu rõ: “… Thể theo nguyện vọng của thế hệ trẻ nước ta và đề 

nghị của Đoàn TNLĐ Việt Nam”. BCH T.Ư Đảng Lao động Việt Nam Quyết 

định: 

- Đoàn TNLĐ Việt Nam nay là Đoàn TNLĐ Hồ Chí Minh 

- Đội TNTP Việt Nam nay là Đội TNTP Hồ Chí Minh 

- Đội Nhi đồng Việt Nam nay là Đội Nhi đồng Hồ Chí Minh 

Tổ chức Đoàn và tổ chức đội được mang tên Bác là vinh dự lớn lao, đồng 

thời là trách nhiệm nặng nề trước Tổ quốc và nhân dân. Đoàn ta được mang tên 

Bác Hồ càng làm rõ mục đích và tính chất của Đoàn là đội tiên phong chiến đấu 

của TN, đi đầu phấn đấu cho lý tưởng cách mạng cao cả của Đảng và Bác Hồ là 

độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

6. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

Tháng 4-1975, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi, giải 

phóng hoàn toàn miền Nam. 

Ngày 26/3/1976, Lễ kỷ niệm lần thứ 45 ngày thành lập Đoàn đã được tổ 

chức trọng thể tại Hà Nội. Tại Lễ kỷ niệm này, tổ chức Đoàn trong cả nước đã 

thống nhất mang tên chung là Đoàn Thanh Niên Lao động Hồ Chí Minh. 

Đại hội lần thứ IV của Đảng họp từ ngày 14 đến 20/12/1976 tại Thủ đô Hà 

Nội đã quyết định đổi tên đảng Lao động Việt Nam (2-1951) thành Đảng Cộng 

Sản Việt Nam và thể theo nguyện vọng của cán bộ, ĐVTN cả nước, Đại hội 

Đảng lần thứ IV đã quyết định đổi tên Đoàn TNLĐ Hồ Chí Minh (1970) thành: 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Đại hội Đảng chỉ rõ nhiệm vụ của Đoàn và phong trào thanh niên trong giai 

đoạn mới là: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải được xây dựng và củng cố vững 

mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là trường học CSCN của lớp 

người trẻ tuổi, là cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng”. 

Được mang tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là vinh dự và tự hào lớn của 

toàn thể cán bộ đoàn viên nước ta. 

Nguồn: doanthanhnien.vn 

=>>> Đường link tải đầy đủ: https://bom.to/rEHJw9Q6IH  

III. PHÁP LUẬT 

1. Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 3/2021 

Sau dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tháng 3/2021 là thời điểm có hiệu lực của 

nhiều quy định pháp luật mới. Trong đó, có thể kể đến như thời hạn bảo hiểm xe 

máy bắt buộc kéo dài 03 năm, giáo viên các cấp được tăng lương… 

Thay đổi cách xếp lương giáo viên từ mầm non đến THCS công lập 

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 

01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 03/2021/TT-

BGDĐT. 

https://bom.to/rEHJw9Q6IH
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 Từ 20/3/2021 - ngày các Thông tư trên có hiệu lực, cách xếp lương cho 

giáo viên các cấp theo chức danh nghề nghiệp mới tương ứng như sau: 

 - Giáo viên mầm non áp dụng hệ số lương từ 2,1 - 6,38 (hiện nay đang áp 

dụng hệ số lương dao động từ 1,86 - 4,98). 

 - Giáo viên tiểu học áp dụng hệ số lương dao động từ 2,34 - 6,78 (hiện nay 

hệ số lương của đối tượng này đang dao động từ 1,86 - 4,98). 

 - Giáo viên THCS áp dụng hệ số lương dao động từ 2,34 - 6,78 (hiện nay 

đang hưởng lương theo hệ số lương từ 2,1 - 6,38). 

Từ 20/3/2021, giáo viên không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học 
Nội dung nổi bật này được đề cập trong các Thông tư 01/2021/TT-

BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT và 

Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 20/3/2021. 

 Theo các Thông tư này, trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp 

vụ đối với giáo viên chỉ yêu cầu: 

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ 

của giáo viên và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số 

trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao. 

 Trước đây, theo các quy định cũ, yêu cầu với giáo viên như sau: 

 - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản. 

 - Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc bậc 2, 3 (tùy hạng giáo viên, cấp dạy) 

hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng 

tiếng dân tộc. 

 Như vậy, từ ngày 04 Thông tư này có hiệu lực, người thi tuyển viên chức 

để được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên hoặc nâng 

hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên sẽ không bắt buộc có chứng chỉ ngoại 

ngữ, tin học. 

Lưu ý: các Thông tư này áp dụng với giáo viên tại các trường công lập. 

Kéo dài thời hạn bảo hiểm xe máy bắt buộc tối đa 3 năm 
Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý tại Nghị định 03/2021/NĐ-

CP, có hiệu lực từ ngày 01/3/2021. 

Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 03/2021, thời hạn ghi trên giấy chứng nhận 

bảo hiểm như sau: 

 - Thời hạn bảo hiểm tối thiểu 01 năm, tối đa 03 năm: Xe mô tô hai bánh, 

ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự. 

 - Thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 01 năm và thời hạn tối đa tương ứng với 

thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường định kỳ có thời hạn 

trên 01 năm: Với các xe cơ giới còn lại. 

 Bên cạnh đó, bổ sung 01 trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới 01 năm là xe 

cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ Công an. Ngoài 

ra, 02 trường hợp còn lại vẫn giữ theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 

103/2008/NĐ-CP. 

Phạt nặng khi cho người khác “mượn” văn bằng, chứng chỉ 
Cụ thể, theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 04/2021/NĐ-CP, phạt từ 05 - 10 

triệu đồng với một trong các hành vi sau: 
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- Sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác. 

- Cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình. 

 - Sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung. 

 Trong khi đó, quy định cũ tại Nghị định 138/2013/NĐ-CP, phạt tối đa 08 

triệu đồng với hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác và sử dụng 

văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa. 

Như vậy, kể từ 10/3/2021 - ngày Nghị định 04/2021 có hiệu lực đã bổ sung 

quy định xử phạt khi cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình. 

Theo đó, mức phạt tối đa với các hành vi trên là 10 triệu đồng. 

Quy định chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2025 
Căn cứ Nghị định 07/2021/NĐ-CP, chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 -

2025 được thực hiện như sau: 

 Mức chuẩn nghèo đa chiều năm 2021 

Từ 01/01/2021, tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 

2016 - 2020 theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg. Cụ thể: 

 - Khu vực nông thôn: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 700.000 

đồng trở xuống. 

 - Khu vực thành thị: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 900.000 đồng trở 

xuống. 

 Mức chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 

 - Khu vực nông thôn: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu 

đồng trở xuống. 

 - Khu vực thành thị: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 02 triệu đồng trở 

xuống. 

 Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/3/2021. 

 8 trường hợp khám, chữa bệnh BHYT đúng tuyến 

Nội dung này được nhắc đến tại Thông tư 30/2020/TT-BYT quy định chi 

tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-

CP. 

Theo đó, tại Điều 6 Thông tư này, các trường hợp khám, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế (BHYT) đúng tuyến gồm: 

 - Đến khám, chữa bệnh đúng cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ 

BHYT. 

 - Đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã 

hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám, chữa 

bệnh ở các cơ sở cùng tuyến khác trong cùng địa bàn tỉnh. 

 - Người tham gia BHYT trong tình trạng cấp cứu được cấp cứu tại bất kỳ 

cơ sở khám, chữa bệnh nào trên phạm vi toàn quốc. 

 - Người tham gia BHYT được chuyển tuyến. 

 - Người tham gia BHYT có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương 

khác trong thời gian đi công tác, tạm trú… khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở 

khám, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký ban đầu ghi 

trên thẻ BHYT. 

 - Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến. 
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 - Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ 

phận cơ thể. 

 - Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra. 

 Thông tư 30/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2021. 

  1.838 nghề, công việc được về hưu trước tuổi 

Căn cứ khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm 

nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được về hưu trước tuổi nhưng không quá 05 

năm. 

 Theo đó, danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc 

đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mới được ban hành kèm theo Thông tư 

11/2020/ TT-BLĐTBXH gồm 1838 nghề, công việc. Cụ thể có các lĩnh vực 

như: 

 - Khai thác khoáng sản. 

 - Cơ khí luyện kim. 

 - Xây dựng giao thông và kho tàng bến bãi. 

 - Thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông… 

 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/3/2021. 

 Trên đây là một số chính sách mới có hiệu lực tháng 3/2021. Bên cạnh đó 

còn rất nhiều văn bản tiêu biểu có hiệu lực trong tháng này. 

 Nguồn:luatvietnam.vn 

>>> Link tham khảo: https://bitly.com.vn/oqc2k7 

2. Văn bản mới, đáng chú ý: 

* Hướng Dẫn Tuyên Truyền Kỷ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Đoàn 

Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh: 

>>> Link tải nội dung đầy đủ: https://bitly.com.vn/uxha8t 

* Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

>>> Link tải nội dung đầy đủ: https://bitly.com.vn/uoxy6u 

* Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng 

>>> Link tải nội dung đầy đủ: https://bitly.com.vn/z2yxq1 

* Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê 

Thanh Nghị (6/3/1911 – 6/3/2021). 

>>> Link tải nội dung đầy đủ: https://bitly.com.vn/x6b6c4 

* 11 Nhóm Đối Tượng Được Ưu Tiên Tiêm Vắc Xin Phòng COVID-19 

Tại Việt Nam. 
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IV. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 03/2021 

1. Đẩy mạnh cao điểm đợt tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ 

niệm 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2021) và tổ chức 

các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) bằng nhiều hình thức phù hợp, tuân thủ 

theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa 

phương, đơn vị. 

2. Tình hình dịch bệnh Covid 19: 

- Tiếp tục tích cực thực hiện các hình thức tuyên truyền, cung cấp thông tin 

đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của virus Cô-rô-na (nCoV) và các biện pháp phòng ngừa để người dân, ĐVTN 

chủ động, tích cực trong việc phòng, chống dịch bệnh; các hoạt động của Đoàn 

– Hội – Đội các cấp chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, tăng cường tuyên 

truyền qua các hình thức trực quan sinh động; qua mạng xã hội (Fanpage, 

Facebook, Zalo...) do tổ chức Đoàn - Hội - Đội quản lý, chương trình phát thanh 

tại địa phương, đơn vị; thông qua các bản tin, tài liệu sinh hoạt Chi Đoàn, Chi 

Hội hàng tháng, ... đưa tin phù hợp, nhanh chóng, chính xác các chủ trương, 

biện pháp của Nhà nước và cơ quan chuyên môn trong phòng, chống dịch bệnh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên và 

người dân, lưu ý: thông tin, tuyên truyền tạo niềm tin cho các tầng lớp nhân dân, 

đi cùng việc chống tâm lý chủ quan, thờ ơ thiếu trách nhiệm trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh; tăng cường thông tin các mặt tích cực, hoạt động thiện 

nguyện cộng đồng; đồng thời, đấu tranh phê phán những thông tin sai trái gây 

tâm lý hoang mang trong Nhân dân. 

3. Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026: 

- Tiếp tục thực hiện các hình thức, nội dung tuyên truyền bằng các hình 

thức trực quan sinh động như infographic,.. thông qua mạng xã hội (Facebook, 

Fanpage, Zalo,….) do Đoàn – Hội – Đội quản lý. 

-Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 

20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ; Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Tỉnh ủy 

về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26 

tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 – 2026; các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu 

cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy 

định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. 

-Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 

cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám 

sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây. 

-Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của 

cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. 
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-Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí 

phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử. 

Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành 

công cuộc bầu cử trên cả nước. 

4. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 03 như:  
32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/03/1989 – 03/03/2021), Ngày Quốc 

tế Phụ nữ, Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng (08/03), 73 năm Ngày Chiến thắng 

Tháp canh cầu Bà Kiên (19/03/1948–19/03/2021), 75 năm Ngày Thể thao Việt 

Nam (27/03/1946-27/03/2021) và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm 

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). 

5. Các định hướng tuyên truyền thường xuyên: 

- Tiếp tục nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng, các thông tin dư luận 

xã hội, nhất là các thông tin dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội, thường 

xuyên báo cáo với lãnh đạo để xử lý kịp thời. Đặc biệt tăng cường tuyên truyền 

kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 

công tác chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các công trình, phần 

việc ý nghĩa chào mừng... của các cấp bộ Đoàn, thanh thiếu nhi toàn tỉnh. 

- Tăng cường tuyên truyền “Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp” 

trên fanpage đơn vị, gương điển hình trong các phong trào thi đua và các lĩnh vực 

học tập, công tác; tiếp tục triển khai chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, đánh giá các mô 

hình cách làm hiệu quả; gương thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác. Tăng 

cường tuyên truyền các nội dung về triển khai các bài học lý luận chính trị, cuộc 

vận động Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, tăng cường tuyên 

truyền công tác triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh tại các địa phương, đơn vị trong Tỉnh; lồng ghép với tuyên truyền 

kết quả kinh tế - xã hội của năm 2020; phản ánh phong trào thi đua yêu nước trên 

các lĩnh vực công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh của Tỉnh. 

- Tiếp tục thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lồng 

ghép với tuyên truyền bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phong trào thi đua toàn dân 

thực hành và tham gia phòng, chống các loại dịch bệnh tại cộng đồng cũng như 

nâng cao tinh thần chủ động, ý thức sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất 

thường của Covid 19.  

- Tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai cho đoàn viên tham gia học tập, 

nghiên cứu các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên do Trung ương 

Đoàn triển khai trên Cổng thông tin điện tử học tập, nghiên cứu lý luận chính trị 

(hoclyluan.doanthanhnien.vn); cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 90 năm lịch sử 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ,…. 

- Tăng cường tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo 

Đảng, nhà nước khẳng đnh vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với Liên hiệp 

quốc, Asean, các diễn đàn, các tổ chức quốc tế khác trong đó nổi bật là năm chủ 

tịch Asean và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Đẩy 

mạnh tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, khẳng định chủ quyền, quyền chủ 

quyền của Việt Nam đối với vùng biển, hải đảo, chủ trương, lập trường nhất 

quán của Đảng ta trong giải quyết các tranh chấp. 
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- Tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi), Chiến lược 

phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là tham mưu 

chính sách cho thanh niên. Tiếp tục công tác tuyên truyền phòng chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virus Covid-19 gây ra; nhanh chóng triển khai 

chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, công tác Hội 

và phong trào sinh viên, công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 

2021; định hướng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

năm 2021; các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.v.v… 

 

 BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN  


