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1. 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.  

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 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, 

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 3 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 .  

I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 
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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.  

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 
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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  

2. Học t p và  àm theo t  t  ng  đạo đ c  phong cách Hồ Chí Minh 

 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 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 5 – 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:  

- T  t  ng Hồ Chí Minh 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 
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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... 

 - Quan điểm và t m g  ng đạo đ c Hồ Chí Minh 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... 

 - Phong cách Hồ Chí Minh 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…  

3. Những mẩu chuyện về Bác 

THỜI GIAN QUÝ BÁU LẮM 

Sinh thời, Bác Hồ của chúng ta yêu cái gì nhất, ghét cái gì nhất? Kể cũng hơi 

khó trả lời cho thật chính xác, bởi ở ta không có thói quen "tự bạch" và kín đáo, ý nhị 

vốn là một đặc điểm của lối ứng xử phương Đông. 

Tuy nhiên, theo dõi qua tác phẩm, hoạt động và sinh hoạt đời thường, điều ta 

có thể thấy rõ cái mà Người rất ghét là các thói quan liêu, tham nhũng, xa hoa, lãng 

phí tiền bạc và thời gian của nhân dân. 

Ở một mức độ khác, thấp hơn, với những người có điều kiện tiếp xúc và làm 

việc với Bác Hồ, điều thấy rõ nhất là Bác rất khó chịu khi thấy cán bộ làm việc không 

đúng giờ. 

*** 

Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại lễ tốt nghiệp khoá V trường huấn luyện 

cán bộ Việt Nam, Người thẳng thắn góp ý: "Trong giấy mời nói 8 giờ bắt đầu, bây 

giờ 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm việc cho 

đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm". 

Trong kháng chiến chống Pháp, một đồng chí cấp tướng đến làm việc với Bác 

sai hẹn mất 15 phút, tất nhiên là có lý do mưa to, suối lũ, ngựa không qua được. Bác 

bảo: 
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- Chú làm tướng mà chậm đi mất 15 phút thì bộ đội của chú sẽ hiệp đồng sai đi 

bao nhiêu? Hôm nay chú đã chủ quan, không chuẩn bị đầy đủ các phương án, nên chú 

đã không giành được chủ động. 

Một lần khác, Bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để bắt đầu 

cuộc họp. Bác hỏi: 

- Chú đến chậm mấy phút? 

- Thưa Bác, chậm mất 10 phút ạ! 

- Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải nhân với 500 người đợi ở đây. 

Bác quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác 

bấy nhiêu, vì vậy thường không bao giờ để bất ai phải đợi mình. 

*** 

Năm 1953, Bác quyết định đến thăm lớp chỉnh huấn của anh chị em trí thức, 

lúc đó đang bước vào cuộc đấu tranh tư tưởng gay go. Tin vui đến làm náo nức cả lớp 

học, mọi người hồi hộp chờ đợi. 

Bỗng chuyển trời đột ngột, mây đen ùn ùn kẻo tới, rồi một cơn mưa dồn dập, 

xối xả, tối đất, tối trời hai ba tiếng đồng hồ không dứt. Ai cũng xuýt xoa, tiếc rẻ: mưa 

thế này, Bác đến sao được nữa, trời hại quá. 

Giữa lúc trời đang trút nước, lòng người đang thất vọng, thì từ ngoài hiên lớp 

học có tiếng rì rào, rồi bật lên thành tiếng reo át cả tiếng mưa ngàn, suối lũ: 

- Bác đến rồi, anh em ơi! Bác đến rồi! 

Trong chiếc áo mưa ướt sũng nước, quần xắn đến quá đầu gối, đầu đội nón, 

Bác hiện ra giữa niềm ngạc nhiên, hân hoan và sung sướng của tất cả mọi người. Về 

sau, anh em được biết: giữa lúc Bác chuẩn bị đến thăm lớp thì trời đổ mưa to. Các 

đồng chí làm việc bên cạnh Bác đề nghị Bác cho báo hoãn đến một buổi khác. Có 

đồng chí đề nghị tập trung lớp học ở một địa điểm gần nơi ở của Bác... Nhưng Bác 

không đồng ý: "Đã hẹn thì phải đến, đến cho đúng giờ, đợi trời tạnh thì biết đến khi 

nào? Thà chỉ một mình Bác và một vài chú nữa chịu ướt còn hơn để cho cả lớp học 

phải chờ uổng công!". 

*** 

Ba năm sau, tại thủ đô Hà Nội vào dịp tết cổ truyền của dân tộc, hàng trăm đại 

biểu các tầng lớp nhân dân thủ đô tập trung tại Uỷ ban Hành chính thành phố để lên 

chúc tết Bác Hồ. Sắp đến giờ lên đường, trời bỗng đổ mưa như trút. Giữa lúc mọi 

người còn đang lúng túng thu xếp phương tiện cho đoàn đi để Bác khỏi phải chờ lâu 

thì bỗng xịch, một chiếc xe đậu trước cửa. Bác Hồ từ trên xe bước xuống, cầm ô đi 

vào, lần lượt bắt tay, chúc tết mỗi người, trong nỗi bất ngờ rưng rưng cảm động của 

các đại biểu. 

Thì ra, thấy trời mưa to, thông cảm với khó khăn của ban tổ chức và không 

muốn các đại biểu vì mình mà vất vả, Bác chủ động, tự thân đến tại chỗ chúc tết các 

đại biểu trước. Thật đúng là một hằng tâm của một lãnh tụ suốt đời quên mình, chỉ 

nghĩ đến nhân dân, cho đến tận phút lâm chung, vẫn không quên dặn lại: "Sau khi tôi 
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đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc 

của nhân dân". 

Nguồn: Bác Hồ - con người và phong cách 

QUYỀN LAO ĐỘNG CỦA BÁC 

Ở khu an toàn, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, mặc dầu xa địch. nhưng 

mỗi lần chuyển địa điểm, ngoài việc làm lán trại, Bác cháu còn phải đào hầm, hố. Bác 

thường giúp đỡ các chiến sĩ bảo vệ vẽ mẫu hầm, cách cầm xẻng, phá đất đá, nện 

"choòng"... 

Ngay trong mỗi nhà, mỗi lán Bác đều cho đào công sự đề phòng máy bay tập 

kích bất ngờ, cây rừng đổ xuống. Cứ mỗi ngày Bác đào một ít, sau giờ làm việc vài 

ba buổi là xong. 

Ai muốn đến giúp, Bác ngăn lại, không đồng ý và nói: 

- Đây là quyền lao động của Bác. 

Nguồn: Bác Hồ với chiến sĩ   Nxb. Quân đội nhân dân 

4. Lời Bác dạy 

"Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo, phải làm thế nào xứng đáng là lãnh 

đạo để người ta tin cậy. Nếu ta sản xuất xấu, chẳng những mất công, tốn nguyên liệu 

mà lại mất cả uy tín nữa. Do đó, cần phải làm cho tốt". 

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập - t.13, tr.268)  

"Vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn rất quan trọng. Các cô, 

các chú phải lãnh đạo công nhân thi đua yêu nước cho tốt, hoàn thành kế hoạch 3 

năm sớm chừng nào hay chừng ấy để có thời gian chuẩn bị bước vào kế hoạch 5 năm. 

Thi đua tốt là phải làm nhanh, nhiều, tốt, rẻ".  

(Nguồn: Sđd - t.12, tr.633) 
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- Ngày 01/5/1886: Ngày Quốc tế Lao động. 

- Ngày 07/5/1954: Kỷ niệm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

- Ngày 09/5/1945: Kỷ niệm Ngày Chiến thắng chủ nghĩa Phát-xít. 

- Ngày 15/5/1941: Kỷ niệm Ngày Thành lập Đội TN tiền phong Hồ Chí Minh. 

- Ngày 19/5/1890: Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Ngày 19/5/1941: Kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh. 

- Ngày 31/5: Ngày Thế giới không thuốc lá. 

 

 

 

 

 

Điện Biên Phủ là một thung lũng lòng chảo rộng lớn ở phía Tây vùng rừng 

núi phía Bắc. Đây là một căn cứ quân sự rất thuận lợi. Thực dân Pháp đã lấy căn 

cứ này chiến lược cơ động. 

Trong chiến dịch Thu Đông năm 1953 - 1954, lực lượng địch tại tập đoàn cứ 

điểm Điện Biên Phủ bao gồm 17 tiểu đoàn bộ binh và lính dù, 3 tiểu đoàn công 

binh, 1 đại đội xe tăng, 1 đại đội xe vận tải có khoảng 200 chiếc và một phi đội 

không quân thường trực 14 chiếc. Số quân lính địch là 16.200 tên, chúng bố trí 49 

cứ điểm thành 8 cụm, mỗi cụm là một hệ thống hoả lực nhiều tầng. 8 cụm cứ điểm 

chia làm 3 phân khu, phân khu trung tâm gồm 2/3 lực lương ở ngay giữa Mườn 

Thanh. Sau 5 ngày chiến đấu ta đã tiêu diệt gọn 2 cứ điểm kiên cố vào bậc nhất là 

Him Lam va Độc Lập, sau đó làm tan rã thêm 1 tiểu đoàn địch và tiêu diệt tiểu 

đoàn Bản Kéo, ta diệt và bắt sống 2.000 tên địch, 26 máy bay bị phá huỷ, mở 

thông cửa vào trung tâm tập đoàn cứ điểm, uy hiếp sân bay Mường Thanh. 

17h30’ ngày 30/4/1954, ta mở đợt tấn công thứ 2. Cuộc chiến trên đồi A1 

diễn ra hết sức gay go, ác liệt. Hai bên giằng co từng tất đất. Đến ngày 4/4 mỗi bên 

chiếm giữ 1 nửa đồi A1. 

Đánh vào khu Đông ta diệt 2.500 tên địch, chiếm lĩnh phần lớn các cao 

điểm. Quân đội viễn chinh Pháp đã tập trung hầu hết máy bay chiến đấu, máy bay 

vận tải ở Đông Dương cho mặt trận. Đế quốc Mỹ chi viện cho thực dân Pháp gần 

100 máy bay oanh tạc chiến đấu và gần 50 máy bay vận tải đồng thời tổ chức diễn 

tập “đổ bộ ào ạt vào Đông Dương”. 

Đêm 01/5/1954 ta mở đợt tấn công thứ 3, quân ta đánh chiếm các cứ điểm 

còn lại phía Đông và phía Tây, bẻ gãy cuộc phản kích của địch. Đêm 03/5/1954, bộ 

đội ta chỉ cách sở chỉ huy của địch 300m. 

II. THEO DÒNG LỊCH SỬ 

 

III. NGÀY TRUYỀN THỐNG 

 

NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA  

CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ 
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17h30’ ngày 07/5/1954 , những trận pháo kích của bộ đội ta nhắm thẳng vào 

sở chỉ huy địch. Tướng Đờ-cat-tơ-ri và toàn bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm của 

địch bị 5 bắt sống. Gần 1 vạn quân địch nhảy ra khỏi hầm xin hàng. Đêm đó ta tấn 

công bắt sống toàn bộ quân địch ở phân khu Nam. 

Sau 56 ngày đêm chiến đấu cực kỳ anh dũng, chiến dịch lịch sử Điện Biên 

Phủ đã toàn thắng. Ta tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch, bắn rơi và phá huỷ 62 

máy bay, thu toàn bộ vũ khí, kho xăng, đạn dược, quân trang quân dụng. 

Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến chống 

Pháp xâm lược. “Đã được ghi vào lịch sử như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa 

ở thế kỷ 20 và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì 

của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc” (Lê Duẩn). 

Nguồn: lichsuvietnam.vn 

 

 

1. Hoàn cảnh  ịch sử - xã hội n ớc ta tr ớc ngày thành   p Đội thiếu nhi 

c u quốc: 

Năm 1858, thực dân Pháp đặt chân tại bến cảng Đà Nẵng mở đầu cho cuộc 

chiến tranh xâm lược kéo dài hơn 80 năm tại ViệtNam. Dưới chế độ thực dân 

Pháp, Phát xít Nhật và bọn vua quan phong kiến, cuộc sống của nhân dân ta rất khổ 

cực. Cha mẹ bị nô lệ, bị áp bức, mất tự do, sống trong cảnh nghèo khổ, con cái ăn 

không đủ no, mặc không đủ ấm, không được cắp sách đến trường. Nhiều gia đình 

phải bán vợ đợ con đi làm tôi tớ cho địa chủ, tư bản. 

Trước tình hình đó, Bác Hồ (lúc đó với tên là Nguyễn Tất Thành) đã sớm có 

chí quyết tìm ra con đường cứu nước, cứu dân. Ngày 05 tháng 6 năm 1911, người 

thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã đổi tên là anh Ba, rời bến cảng Nhà 

Rồng với công việc phụ bếp trên tàu Đô đốc La- tút- sơ Tơ- rê- vin- lơ ra nước 

ngoài hoạt động cách mạng. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, tại bán đảo Cửu Long 

(Trung Quốc) Đảng Cộng sản Việt Namđược thành lập và nhất trí thông qua Chính 

cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt do Bác Hồ khởi thảo. Đảng Cộng 

sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta. 

2. Một số hoạt động của thiếu nhi Việt Nam và các tổ ch c tiền thân của 

Đội ta tr ớc ngày thành   p 

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào cách mạng nước ta phát 

triển mạnh mẽ. Nơi nào có chi bộ Đảng và tổ chức Đoàn thì nơi đó có tổ chức Đội 

Thiếu nhi hoạt động giúp cách mạng. Trong phong trào công nông (1930-1931), tại 

các chi bộ ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình đã tập hợp được nhiều đội viên thiếu 

niên cách mạng sinh hoạt trong các đội Đồng Tử quân. Trong các đội Đồng Tử 

quân có những đội viên gan dạ nhạnh nhẹn được giao nhiệm vụ liên lạc, đưa thư 

từ, rải truyền đơn. Hai đội viên Trần Quốc Việt và Nguyễn Tư Năm đã có sáng 

kiến kẹp tờ truyền đơn vào tên tre, dùng cung bắn vào đồn lính ở Dương Liễu. Lợi 

dụng đêm tối, hai bạn nhỏ bò tới gần đồn rồi bắn truyền đơn vào, khiến cho tinh 

LỊCH SỬ THÀNH LẬP ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 
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thần quân lính xôn xao, có tên đã bỏ về. Tại Thái Bình, có một đội viên tên là Ba, 

con nhà nghèo, đã theo người lớn đi đấu tranh chống thuế vào cuối năm 1930. Ba 

bị địch bắt, bị đánh đập dã man vẫn nhất quyết không khai. Lúc ở tù không sợ hãi, 

còn dùng que, dùng mảng gạch non thay phấn để học chữ. Về sau, bọn giặc phải 

thả Ba về. 

Trong phong trào Dân chủ (1936-1939), dưới sự lãnh đạo của Đoàn Thanh 

niên Dân chủ, nhiều tổ chức Hồng Nhi đoàn được thành lập ở một số tỉnh như Hà 

Đông, Nam Định, Hải Phòng....Nhiều đội viên hoạt động rất hăng hái trong các đội 

kịch, đội múa, đội ca nhạc, đội bóng... Tổ chức Đội Thiếu niên đã từng bước được 

hình thành. 

3. Ý nghĩa  tầm quan trọng của việc thành   p Đội TNTP Hồ Chí Minh 

Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập theo nhu cầu tất yếu của lịch sử đất 

nước, bởi lẽ lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi Việt Nam là 

bộ phận hữu cơ trong lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, và lịch sử 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Trước ngày thành lập Đội, thiếu nhi cũng đã tập hợp hoạt động theo nhóm 

nhưng không có sự thống nhất chỉ mang tính chất theo từng địa phương vì một 

mục đích chung là cùng cha anh tham gia cách mạng. Ngày 15 tháng 5 năm 1941, 

Đội Nhi đồng cứu quốc ra đời nhằm tập hợp thiếu nhi vào một tổ chức thống nhất 

từ Trung ương đến từng địa phương dưới sự hướng dẫn, phụ trách của Đoàn Thanh 

niên, giáo dục các em theo tinh thần cách mạng và coi các em là một lực lượng 

cách mạng. 

Đội TNTP Hồ Chí Minh thành lập cho thấy thiếu niên, nhi đồng đã có tổ 

chức của mình, có Điều lệ và nguyên tắc hoạt động riêng của tổ chức mình. Tổ 

chức Đội được thành lập có vai trò to lớn trong việc hình thành và phát triển toàn 

diện nhân cách của thiếu niên nhi đồng. 

Việc thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh còn có tầm quan trọng vì tập hợp 

các em trong cùng độ tuổi thiếu niên nhi đồng, như vậy các em có cùng chung về 

mặt tâm lí, yêu thích hoạt động cùng nhau học hỏi, được rèn luyện và trưởng 

thành. 

4. Ngày thành   p Đội 15 tháng 5 năm 1941 

Tháng 2 năm 1941, Nguyễn ái Quốc- Hồ Chí Minh bí mật về nước ở vùng 

Pác Pó (Cao Bằng) để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5 năm 1941, 

Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc chủ trì. Từ sự 

phân tích diễn biến của tình hình thế giới và trong nước, Hội nghị khẳng định 

nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc. Hội 

nghị quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Minh 

và tổ chức ra các đoàn thể cứu quốc của Việt Minh. Hội nghị đã quyết định thành 

lập Hội Nhi đồng cứu vong là đoàn thể cứu quốc của trẻ em từ 10 - 11 tuổi trở lên 

đến 15 - 16 tuổi và giao cho Đoàn phụ trách công tác thiếu nhi. 

4.1. Nhiệm vụ của Đội Nhi đồng c u quốc 
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Trên tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” và cũng là phù hợp với lứa tuổi, Đội 

Nhi đồng cứu quốc có nhiệm vụ: Làm giao thông liên lạc, canh gác bảo vệ các 

cuộc họp của Đảng, là lực lượng dự bị đánh Tây đuổi Nhật. 

4.2. Lễ thành   p Đội Nhi đồng c u quốc (15/5/1941) 

Ngày 15/5/1941 trở thành mốc son sáng chói trong lịch sử vẻ vang của Đội 

TNTP Hồ Chí Minh. Ngày ấy, ở gần hang Pác Bó, xuôi dòng suối Lê Nin, dưới 

chân núi Thoong Mạ, ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng có 5 thiếu niên là Nông Văn Dền, Nông Văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Nì, 

Lý Thị Xậu, được các anh Đức Thanh và các anh cán bộ cách mạng giác ngộ, thử 

thách, tập hợp để thành lập Đội Nhi đồng Cứu quốc theo quyết định của Đảng 

Cộng sản Việt Nam. Đội có mục đích là tham gia đánh Tây, đuổi Nhật, giành độc 

lập cho nước nhà” với nhiệm vụ làm giao thông thông liên lạc, đưa đón, bảo vệ cán 

bộ, canh gác cho các cuộc họp của Đảng... Để đảm bảo bí mật, tổ chức Đội đã đặt 

bí danh cho các đội viên: Dền mang bí danh Kim Đồng, Thàn là Cao Sơn, Tịnh là 

Thanh Minh, Xậu là Thanh Thuỷ, Ni là Thuỷ Tiên. Cuộc họp đã bầu Kim Đồng 

làm đội trưởng. Cuối buổi lễ cả 5 bạn được kết nạp Đội đã tuyên thệ “Trung thành 

với Đảng, tuyệt đối giữ bí mật, dù có phải hi sinh cả tính mạng cũng không phản 

bội lại nhân dân và cách mạng”. Đội Nhi đồng cứu quốc chính thức thành lập (về 

sau gọi là Đội thiếu nhi cứu quốc). 

5. Những hoạt động chính và một số mốc son tiêu biểu của tổ ch c Đội 

Lớn mạnh cùng lịch sử dân tộc, tổ chức Đội đã từng bước được xây dựng và 

phát triển ở một số tỉnh thành như: Cao Bằng, Hà Nội, Hà Nam... Hình thức tổ 

chức rất phong phú , bên ngoài là các đội bóng, đá cầu, đội ca hát nhưng bên trong 

là các hoạt động cách mạng, tuyên truyền cổ động cho Việt Minh. 

Càng gần đến năm 1945, phong trào cách mạng ở nước ta càng mạnh mẽ, 

Pháp- Nhật càng tàn ác, nhân dân ta càng kiên cường đấu tranh. Nhiều thiếu nhi đã 

cùng người lớn tham gia chống thuế, phá kho thóc hoặc theo du kích lên chiến khu. 

Trong chiến công tiêu diệt hai đồn địch Phai Khắt và Nà Ngần của Đội Việt Nam 

Tuyên truyền giải phóng quân ( tháng 12 năm 1944), có sự góp phần tích cực của 

em Hồng, một đội viên thiếu niên, làm nhiệm vụ trinh sát đã dũng cảm lọt hẳn vào 

đồn địch do thám tình hình. 

Ngày 19 tháng 8 năm 1945, thiếu nhi Hà Nội đã cùng cha anh tham gia 

chiếm công sở, trong đó có trại Bảo an binh, góp phần làm nên chiến thắng của 

cách mạng tháng Tám vĩ đại. 

Mặc dù rất bận với các công việc của đất nước, nhưng Đảng, Bác Hồ luôn 

dành cho các em thiếu nhi sự quan tâm đặc biệt. Nhân ngày khai trường năm học 

đầu tiên và tết trung thu đầu tiên dưới chế độ mới, Bác Hồ đã viết thư cho học sinh 

và thiếu nhi cả nước nhắc nhở các em ra sức học tập, siêng tập thể thao và ra sức 

giúp cho Nhi đồng cứu vong Hội, để mai sau lớn lên thành những người dân xứng 

đáng với một nước độc lập, tự do. 

6. Câu chuyện về anh Kim Đồng  ng ời đội tr  ng đầu tiên của Đội 
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Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, người đội trưởng đầu tiên của Đội, 

sinh năm 1928, người dân tộc Nùng, ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng. Nhà Kim Đồng rất nghèo. Cha bị chết vì nạn phu phen lao 

dịch của thực dân Pháp. Anh trai đi công tác luôn. ở nhà chỉ có mẹ tàn tật và người 

em họ mồ côi là Cao Sơn. 

Từ bé, Kim Đồng đã có tinh thần yêu nước, căm ghét giặc Pháp. Vùng quê 

hương Kim Đồng là nơi có phong trào cách mạng rất sớm. Ngày 15 tháng 5 năm 

1941, Đội Nhi đồng cứu quốc được thành lập có 5 đội viên và Kim Đồng được bầu 

là đội trưởng đầu tiên của Đội. Trong công tác, Kim Đồng luôn tỏ ra dũng cảm và 

có nhiều mưu trí. 

Một lần, sau khi làm nhiệm vụ dẫn cán bộ vào căn cứ, Kim Đồng đang trên 

đường trở về nhà thì nghe có tiếng động lạ ở trong rừng. Kim Đồng liền rủ Cao 

Sơn tìm cách báo động cho các anh cán bộ đang ở trong xóm biết. Sau khi quan 

sát, Kim Đồng đã nhìn thấy bọn lính đang lợi dụng sương mù phục kích trên 

đường vào xóm và im lặng đợi bắt người. Kim Đồng bảo Cao Sơn lùi về phía sau, 

chạy về báo cáo. Đợi cho bạn đi rồi, Kim Đồng ngắm kĩ địa hình, để chạy vọt qua 

suối, lên phía rừng. Như vậy, bọn lính sẽ phải nổ súng hoặc kêu lên. Chúng nó sẽ 

bị lộ. Quả nhiên, thấy có bóng người chạy, bọn giặc lên đạn và hô: “Đứng lại!”. 

Kim Đồng không dừng chân. Giặc bắn theo. Anh Kim Đồng đã anh dũng hi 

sinh. Hôm ấy là sáng sớm ngày 15 tháng 02 năm 1943. 

7. Các hoạt động  mốc son tiêu biểu của Đội giai đoạn 1945- 1954 

Ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Nam Bộ, 

quyết xâm lược nước ta một lần nữa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ và sự 

phụ trách của Đoàn, tổ chức Đội đã tập hợp các em thiếu nhi tham gia tích cực vào 

các phong trào chống giặc đói, giặc dốt, chống giặc ngoại xâm. Tiếng vang của 

Đội Nhi đồng cứu quốc Mai Hắc Đế (Hà Nội) lan nhanh sang các tỉnh khác, thiếu 

nhi đã tích cực tham gia kháng chiến như làm liên lạc, vào du kích, trinh sát, tình 

báo. Gương chiến đấu dũng cảm của Kim Đồng từ chiến khu lan về cùng ánh đuốc 

sống Lê Văn Tám; hoạt động của các Đội Thiếu niên Bát Sắt, Đội Thiếu niên Phan 

Rí, Đội Thiếu niên Phan Đình Phùng,... đã thôi thúc, cổ vũ những người bạn cùng 

lứa tuổi viết thêm trang mới trong cuốn lịch sử Đội của chúng ta. 

Giữa năm 1946, hai tổ chức Đội TNTP và Hội Nhi đồng cứu vong sát nhập 

lại làm một và lấy tên chung là Đội Thiếu nhi cứu quốc. 

Mùa xuân năm 1947, có một đội viên dũng cảm của Đội ta đã anh dũng hi 

sinh trong khi làm nhiệm vụ liên lạc ở trận đánh bên làng Giá ngoại thành Hà Nội, 

đó là Dương Văn Nội- người đội viên là liệt sĩ thiếu niên đầu tiên được Chính phủ 

truy tặng Huân chương Quân công hạng Ba. Ngoài ra còn nhiều gương chiến đấu 

hi sinh dũng cảm của thiếu nhi mãi mãi làm đẹp trang sử Đội ta như: Vừ A Dính 

(Lai Châu), Phạm Ngọc Đa (Hải Phòng),... 

Tháng 2 năm 1948, Bác Hồ gửi thư cho các cháu nói về nội dung, ý nghĩa và 

cách tổ chức “Phong trào Trần Quốc Toản” nhằm động viên khuyến khích thiếu 
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nhi thi đua học tập và giúp đỡ đồng bào, trước hết là các gia đình bộ đội, neo đơn, 

thương binh, liệt sĩ... Phong trào nhanh chóng phát triển rộng khắp. 

Tháng 3 năm 1951, Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên cứu quốc đã quyết 

định thống nhất lực lượng thiếu nhi, lấy tên là Đội Thiếu nhi tháng Tám và thống 

nhất một số chủ trương mới như thiếu nhi đeo khăn quàng đỏ, bài ca chính thức, 

khẩu hiệu, đẳng hiệu, cấp hiệu, phiên chế tổ chức của Đội. 

Như vậy, sau những năm kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ, hi 

sinh, tổ chức Đội đã thực sự trưởng thành về mọi mặt với bao chiến công. Nhiều 

tập thể của đội viên đã được khen thưởng, xứng đáng với niềm tin yêu sâu sắc của 

Đảng, Nhà nước, Bác Hồ và nhân dân. 

8. Hoạt động  mốc son của Đội trong giai đoạn 1954 - 1975 

Ngày 01 tháng 6 năm 1954, ở Việt Bắc, tờ báo “Tiền phong Thiếu niên” của 

Đội ra đời tiền thân của báo “Thiếu niên tiền phong” ngày nay. Tờ báo là tiếng nói 

của thiếu niên, nhi đồng nêu các phong trào của Đội và phong trào thiếu nhi Việt 

Nam, nhằm hướng các em vào những hoạt động có ích, góp phần giáo dục và bồi 

dưỡng nhân cách, đạo đức và trách nhiệm xã hội cho các em. 

Tháng 11 năm 1956, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II đã quyết định đổi tên 

Đội Thiếu nhi tháng Tám thành Đội TNTP Việt Nam. 

Cũng trong năm 1956, Đội được tổ chức theo cơ sở trường học nhằm giáo 

dục thiếu nhi một cách toàn diện và góp phần xây dựng nhà trường xã hội chủ 

nghĩa. Đặc biệt, năm 1958, phong trào Kế hoạch nhỏ ra đời, nhanh chóng cuốn hút 

các em thiếu niên nhi đồng tham gia. Ngày 17 tháng 6 năm 1957, Nhà xuất bản 

Kim Đồng chính thức được thành lập. Nhiều loại trang thiết bị phục vụ cho hoạt 

động Đội: Trống, cờ, khăn quàng đỏ cũng được đầu tư sản xuất. Nhân dịp kỉ niệm 

lần thứ 18 ngày thành lập Đội (15/5/1959), Bác Tôn Đức Thắng thay mặt Bác Hồ 

và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã trao lá cờ thêu dòng chữ vàng: “Vì sự 

nghiệp xã hội chủ nghĩa và thống nhất Tổ quốc, sẵn sàng!”. 

Năm 1961, nhân dịp kỉ niệm lần thứ 20 ngày thành lập Đội TNTP Việt Nam 

(15/5/1941- 15/5/1961), Bác Hồ đã gửi thư cho thiếu nhi cả nước và căn dặn các 

em 5 điều: 

“ Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào 

Học tập tốt, lao động tốt 

Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt 

Giữ gìn vệ sinh thật tốt 

Khiêm tốn thật thà dũng cảm”. 

5 điều Bác Hồ dạy từ đó đã trở thành niềm tin, sức mạnh, niềm vui, phương 

hướng cho mọi hoạt động của Đội. Những điển hình tốt, những gương mặt tiêu 

biểu, những việc làm mang nếp sống của người lao động mới xuất hiện và tươi nở 

rực rỡ như hoa mùa xuân, điển hình như: Bùi Thị Tứ (Thái Bình), 13 tuổi đã cõng 

bạn Nguyễn Thị Hồng bị liệt chân đi học suốt ba năm, được Bác Hồ thưởng huy 
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hiệu; Nguyễn Ngọc Ký ở Hải Hậu (Hà Nam) bị liệt hai tay từ thủơ nhỏ, đã luyện 

cách viết bằng chân, bền bỉ học tập suốt từ lớp 1 đến khi học xong đại học và trở 

thành giáo viên; Nguyễn Bá Ngọc (Thanh Hoá) quên mình cứu hai em nhỏ,... 

Nhiều tập thể Đội xuất sắc như: Liên đội Tam Sơn (Bắc Ninh) quê hương phong 

trào “Nghìn việc tốt”, Liên đội cấp I, II Trưng Vương (Hà Nội), Liên đội trường 

cấp 2 Bắc Lý (Hà Nam)... 

Ở miền Nam, cuộc kháng chiến chống Mĩ diễn ra vô cùng gian khổ, Trong 

hoàn cảnh ấy, những trang sử vẻ vang của Đội thiếu niên, nhi đồng miền Nam 

cũng được bắt đầu. Với tinh thần “ Tuổi nhỏ chí lớn”, thiếu niên nhi đồng miền 

Nam gan dạ, anh hùng không sợ hi sinh đứng lên cùng cha anh đánh giặc. Ngày 5 

tháng 8 năm 1964, đế quốc Mĩ cho không quân đánh phá miền Bắc, thiếu nhi cả 

nước bước sang một thời kì mới với lời son sắt thêu trên lá cờ của Trung ương 

Đảng trao cho nhân dịp kỉ niệm lần thứ 25 ngày sinh nhật Đội (15/5/1966): 

“ Vâng lời Bác dạy 

Làm nghìn việc tốt 

Chống Mĩ cứu nước 

Thiếu niên sẵn sàng!” 

Ngày 2 tháng 9 năm 1969, Bác Hồ vĩnh viễn ra đi, để lại cho thiếu niên nhi 

đồng cả nước “muôn vàn tình thương yêu”. Trung ương Đoàn thay mặt tuổi trẻ cả 

nước đề nghị Trung ương Đảng cho Đoàn, Đội được mang tên Bác. Thể theo 

nguyện vọng của tuổi trẻ, ngày 30/ 01/1970, Đội được mang tên Bác Hồ vĩ đại: 

Đội TNTP Hồ Chí Minh.Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Đoàn, lớp lớp đội 

viên cả hai miền Bắc Nam không ngại khó khăn, gian khổ hi sinh, phấn đấu trên tất 

cả các mặt học tập, lao động, chiến đấu, xây dựng Đội, góp phần làm nên thắng lợi 

vĩ đại của dân tộc Việt Nam vào mùa xuân năm 1975. 

Thực hiện theo năm điều Bác Hồ dạy, Đội TNTP Hồ Chí Minh hoàn thành 

nhiệm vụ trên các mặt hoạt động phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu 

ngoan Bác Hồ. 

9. Hoạt động của Đội giai đoạn 1986 đến nay 

Đội TNTP Hồ Chí Minh cũng từng bước đổi mới các hoạt động của mình 

cho phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước. 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V đã quyết định đổi mới nội dung và mở 

rộng các hình thức hoạt động Đội nhằm tập hợp đông đảo thiếu nhi cả nước “Nói 

lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ”. Các phong trào của 

Đội phát triển mạnh mẽ với các hình thức đa dạng và luôn đổi mới. Phong trào thi 

đua học tập, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Phong trào Trần Quốc Toản” tiếp tục 

phát triển với những hình thức mới như: “áo lụa tặng bà”, “Uống nước nhớ 

nguồn”, “Những viên gạch hồng”, “Thiếu nhi nghèo vượt khó”,... Đại hội cháu 

ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt được tổ chức để biểu 

dương thành tích của thiếu nhi. Trong giai đoạn này, liên hoan các nhà thiếu nhi là 

một nét mới trong tổ chức và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh. 
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Tháng 8 năm 1991, Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em được Quốc hội 

thông qua nhằm thúc đẩy mạnh sự nghiệp chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo điều kiện 

cho trẻ em phát triển và trưởng thành. 

Ngày 25 tháng 7 năm 2003, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần 

thứ 3 (khoá VIII) đã quyết định sửa đổi và ban hành Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền 

phong Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở quan trọng tạo điều kiện cho Đội phát triển 

mạnh mẽ, vững bước trong thế kỉ 21, xứng đáng là tổ chức của thiếu nhi ViệtNam, 

là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. 

10. Nhiệm vụ của Đội trong giai đoạn 1986 đến nay 

Thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, 

bạn tốt, đội viên tốt xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. 

11. Nhiệm vụ qua các thời kì đổi tên của Đội 

Đội Nhi đồng cứu quốc có nhiệm vụ là làm giao thông liên lạc, canh gác các 

cuộc họp bí mật cho cán bộ, dự bị đánh Tây đuổi Nhật. 

Đội Thiếu nhi cứu quốc (1946) có nhiệm vụ làm nhiệm vụ giao thông liên 

lạc, trinh sát góp phần cùng cha anh tham gia vào các cuộc đấu tranh chống giặc 

đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. 

Đội Thiếu nhi Tháng Tám (Tháng 3 năm 1951) có nhiệm vụ là làm theo lời 

Bác dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”. 

Đội TNTP Việt Nam (Tháng 11 năm 1956) có nhiệm vụ là thực hiện theo 

năm điều Bác Hồ dạy. 

Đội TNTP Hồ Chí Minh (30 tháng 1 năm 1970) có nhiệm vụ thực hiện theo 

năm điều Bác Hồ dạy: 

1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào 

2. Học tập tốt, lao động tốt 

3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt 

4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt 

5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm! 

12. Ý nghĩa những  ần đổi tên của Đội 

- Sau cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 

ra đời mở ra kỉ nguyên mới cho dân tộc: Kỉ nguyên độc lập - Tự do. Cuộc đấu 

tranh của nhân dân ta bước sang thời kì mới. Để phù hợp với nhiệm vụ cách mạng 

và cũng để khắc ghi mốc lịch sử quan trọng của đất nước, Đội Thiếu nhi cứu quốc 

được đổi tên gọi là Đội Thiếu nhi Tháng Tám (tháng 3 năm 1951). 

Nguồn: Nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh 

(https://www.nhathieunhitphcm.com.vn/gioi-thieu/59-nha-truyen-thong-doi-tntp-ho-chi-minh) 

 

 

https://www.nhathieunhitphcm.com.vn/gioi-thieu/59-nha-truyen-thong-doi-tntp-ho-chi-minh
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Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, người dân tộc Nùng ở thôn Nà Mạ, xã 

Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng. Anh là một trong 5 đội viên đầu tiên của 

Đội nhi đồng Cứu quốc thôn Nà Mạ và cũng là tổ chức Đội đầu tiên của Đội ta 

được thành lập khi mặt trận Việt Minh ra đời (1941). 

Trong buổi thành lập Đội, Kim Đồng được bầu làm đội trưởng. Kim Đồng là 

con trai út của một gia đình nông dân nghèo. Bố mất sớm. Anh trai tham gia cách 

mạng và hy sinh khi còn trẻ. 

Cuối tháng giêng năm 1941, sau khi Bác Hồ về nước và trực tiếp lãnh đạo 

phong trào cách mạng, Kim Đồng vinh dự được gặp Bác Hồ tại hang Nộc Én ở 

trên núi sau làng Nà Mạ. Bác khen ngợi đội trưởng Kim Đồng mưu trí, nhanh 

nhẹn, dũng cảm. Bác khuyên Kim Đồng cùng đội viên hãy giúp đỡ, tích cực bảo vệ 

cách mạng, vừa hoạt động vừa học văn hoá, chính trị để sau này nước nhà giành 

được độc lập, góp phần xây dựng đất nước. 

Bước sang năm 1943, bọn địch khủng bố, đánh phá dữ dội vùng Pắc Bó 

(Cao Bằng), trong lúc đang làm nhiệm vụ canh gác cuộc họp của Việt Minh, khi 

phát hiện giặc lùng sục đến gần, Kim Đồng đã nhanh trí đánh lạc hướng để bảo vệ 

cán bộ cách mạng, địch nổ súng, Kim Đồng bị trúng đạn và đã hy sinh, khi đó vừa 

tròn 14 tuổi. 

 

Mộ Anh hùng liệt sĩ Nông Văn Dền - Kim Đồng (1929-1943) tại bản Nà Mạ, 

xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng. 

Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1944, Tổng bộ Việt Minh đã truy tặng liệt sỹ 

Nông Văn Dền (Kim Đồng) bằng “Có công với nước”. Hiện nay Bảo tàng Lịch sử 

quốc gia đang lưu giữ và trưng bày để giới thiệu với khách tham quan. 

Ghi nhớ công ơn anh, mùa xuân năm 1984 báo TNTP đã phát động thiếu nhi 

cả nước làm kế hoạch nhỏ, góp tiền xây dựng khu di tích lịch sử Kim Đồng. Phong 

Bằng khen của Tổng bộ Việt Minh truy tặng anh Kim Đồng – Ng ời Đội 

Tr  ng đầu tiên của Đội TNTP HCM 
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trào lập tức được các tập thể Đội và đội viên khắp mọi miền hưởng ứng. Ngày 15-

5-1986, nhân kỷ niệm lần thứ 45 Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Khu di 

tích lịch sử Kim Đồng với ngôi mộ Anh và tượng đài người Liệt sỹ Anh hùng Kim 

Đồng đang tung con chim sáo bay lên đã được khánh thành. Từ đó đến nay, khu di 

tích trở thành một địa chỉ đỏ chào đón các thế hệ thiếu nhi Việt Nam về với nơi 

khởi nguồn cho truyền thống vẻ vang của Đội ta. 

 

Bằng “Có công với nước” của Tổng bộ Việt Minh truy tặng Liệt sĩ Nông 

Văn Dền-Kim Đồng ngày 2/9/1944. 

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh – liệt sĩ (năm 1997), theo đề nghị 

của Ban thường vụ TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Quốc phòng, Chủ tịch 

nước Lê Đức Anh đã ký quyết định truy tặng danh hiệu anh hùng LLVTND cho 

anh Kim Đồng cùng với hai liệt sĩ thiếu niên khác là anh Dương Văn Nội, Phạm 

Ngọc Đa. 

Tiếp bước con đường các anh đi, thế hệ trẻ Việt Nam càng ra sức học tập, 

rèn luyện phấn đấu để xây dựng đất nước. Hiện nay ở Hà Nội có một nhà xuất bản 

sách dành riêng cho thiếu niên nhi đồng mang tên Kim Đồng. 

Kim Đồng là một trong những tấm gương tiêu biểu cho sự gan dạ, lòng dũng 

cảm, đã cùng bao thiếu niên yêu nước tình nguyện đi theo cách mạng, bất chấp 

hiểm nguy, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, gây cho địch bao khó khăn, hy sinh vì 

Tổ quốc khi tuổi còn xanh. 

Nguồn: Bảo tàng lịch sử quốc gia 

 

 

Tháng 5 năm 1941, trước những thay đổi mạnh mẽ của tình hình trong nước 

và những biến động to lớn trên thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ 

THÀNH LẬP MẶT TRẬN VIỆT MINH 
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trì Hội nghị Trung ương lần thứ VIII của Đảng ở Khuổi Nậm, Pác Bó, Cao Bằng 

quyết định sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng - khẳng định giải phóng 

dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam. 

Để thực hiện mục tiêu đó, Hội nghị đã quyết định thành lập Việt Nam độc 

lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các giai 

cấp, các dân tộc, tôn giáo, các giới… tham gia Mặt trận. 

 

Lán Khuổi Nậm ở Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng, nơi 

diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng cộng sản Đông dương lần thứ VIII (5/1941) 

quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh. 

Có thể nói, quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh là một chủ trương hết 

sức sáng suốt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Ban Thường vụ Trung ương Đảng. 

Nhận định về tình hình cách mạng nước ta lúc đó, Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định: “Trong lúc này, quyền lợi của bộ phận, 

của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc 

này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi lại được độc 

lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu 

mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, của giai cấp đến vạn năm cũng 

không đòi lại được”. Để thực hiện được nhiệm vụ trên, đòi hỏi Đảng ta phải tập 

hợp, đoàn kết được mọi lực lượng trong xã hội, không phân biệt tôn giáo, đảng 

phái, dân tộc vào một mặt trận dân tộc thống nhất. Ngày 19-5-1941, Mặt trận Việt 

Minh đã ra đời thay cho Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương và đặt 

ra nhiệm vụ giúp đỡ các dân tộc Lào và Campuchia thành lập mặt trận của mình. 
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Mặt trận Việt Minh lấy lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh làm huy hiệu, 

khẩu hiệu chính là: phản Pháp - kháng Nhật - liên hoa - độc lập. 

 

Khẩu hiệu của Việt Minh kêu gọi đồng bào gia nhập Việt Minh và đoàn kết 

đánh đuổi Nhật - Pháp. 

Ngày 25-10-1941, Tổng bộ Việt Minh công bố Tuyên ngôn, Chương trình 

và Điều lệ, nói rõ tôn chỉ, mục đích của mình: “Liên hiệp hết thảy tất cả các tầng 

lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, đang 

cùng nhau đánh đuổi Nhật-Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên 

một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Tôn chỉ đó đã quy định điều kiện gia 

nhập Việt Minh: “Việt Minh kết nạp từng đoàn thể, không cứ đảng phái, đoàn thể 

nào của người Việt Nam hay của các dân tộc thiểu số sống trong nước Việt Nam, 

không phân biệt giai cấp, tôn giáo và xu hướng chính trị, hễ thừa nhận mục đích, 

tôn chỉ và chương trình của Việt Minh và được Tổng bộ Việt Minh thông qua, thời 

được gia nhập Việt Minh”. 

Về tổ chức, Mặt trận có một cơ chế riêng, khác hẳn với cơ chế tổ chức của 

Đảng Cộng sản Đông Dương. Về hệ thống tổ chức, ở các xã có Ban chấp hành 

Việt Minh do các đoàn thể Việt Minh ở làng hay xã cử ra; tổng, huyện (hay phủ, 

châu, quận), tỉnh, kỳ có Ban chấp ủy Việt Minh cấp ấy; Việt Minh toàn quốc có 

Tổng bộ. Ngoài những đoàn thể cứu quốc có tính chất chính trị, cách mạng rõ rệt 

(như Hội công nhân cứu quốc, Hội nông dân cứu quốc, Hội phụ nữ cứu quốc, Hội 

thanh niên cứu quốc…) còn có những đoàn thể không có điều lệ, hoạt động công 
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khai và bán công khai như Hội cứu tế thất nghiệp, Hội tương tế, Hội hiếu hỉ, nhóm 

học Quốc ngữ, nhóm đọc sách, xem báo... Đó là những bậc thang đưa quần chúng 

từng bước lên các tổ chức cứu quốc. 

Cùng với việc công bố Tuyên ngôn, Điều lệ, Mặt trận Việt Minh cũng xác 

định cụ thể chương trình cứu nước. Chương trình này “cốt thực hiện hai điều mà 

toàn thể đồng bào mong ước: 

1. Làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập 

2. Làm cho dân Việt Nam được sung sướng tự do”. 

Chương trình gồm 44 điểm, là một hệ thống các chính sách về chính trị, kinh 

tế, văn hóa và những chính sách cụ thể đối với các tầng lớp công nhân, nông dân, 

binh lính, công chức, học sinh, phụ nữ, thiếu nhi, người già và kẻ tàn tật, tư sản, 

địa chủ, nhà buôn. Chương trình này sau được đúc kết lại thành 10 chính sách lớn 

được thực hiện ở khu giải phóng Việt Bắc và được Đại hội quốc dân thông qua 

tháng 8-1945 tại Tân Trào, trở thành chính sách cơ bản của nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng 8-1945. Chương trình Việt Minh cũng chỉ rõ 

sau khi giành độc lập sẽ thành lập Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam mới. 

Chính phủ ấy do quốc dân bầu ra và thi hành các chính sách mang lại quyền lợi 

cho dân, làm cho đồng bào được tự do, hạnh phúc. 

 

Mười chính sách lớn của Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh), năm 1941. 



21 

 

Trong suốt quá trình vận động cách mạng từ Hội nghị lần thứ 8 của Ban 

chấp hành Trung ương Đảng đến ngày Cách mạng tháng Tám thành công, những 

chủ trương nghị quyết của Đảng nhằm xây dựng lực lượng cách mạng đều được 

quán triệt trong các văn kiện của Mặt trận Việt Minh. 

Và trong thực tiễn hoạt động cách mạng kể từ khi Mặt trận Việt Minh ra đời, 

“toàn bộ phong trào chống phát xít Pháp - Nhật của nhân dân ta mang tên là Phong 

trào Việt Minh, cái tên tiêu biểu cho lòng yêu nước, chí quật cường của dân tộc ta”. 

Dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh, tại các vùng căn cứ địa cách mạng, 

công cuộc chuẩn bị mọi mặt để tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền được xúc 

tiến mạnh mẽ, gấp rút. 

Ở Cao Bằng, Việt Minh có hệ thống từ xã đến tỉnh. Cuối năm 1942, khắp 9 

châu của Cao Bằng đã có hội cứu quốc, trong đó có 3 châu mọi người đều gia nhập 

tổ chức Việt Minh, xã nào cũng có ủy ban Việt Minh. Ủy ban Việt Minh Cao Bằng 

và ủy ban Việt Minh lâm thời Cao-Bắc-Lạng được thành lập. 

Ở căn cứ Bắc Sơn-Võ Nhai, Cứu Quốc quân đã tiến hành 8 tháng chiến 

tranh du kích anh dũng (từ 7-1942 đến 2-1943), mở ra khả năng lập căn cứ địa 

cách mạng, kết hợp đấu tranh chính trị rộng lớn với việc phát động chiến tranh du 

kích rộng lớn. 

Năm 1943, Ủy ban Việt Minh Cao-Bắc-Lạng lập ra 19 ban xung phong Nam 

tiến để đánh thông với căn cứ Bắc Sơn-Võ Nhai. Tháng 8-1943, đội quân Nam tiến 

của đồng chí Võ Nguyên Giáp và đội quân Bắc Tiến của đồng chí Chu Văn Tấn đã 

xuyên rừng, nhổ đồn địch dọc đường đồi gặp nhau ở Chợ Chu (Bắc Cạn), tạo ra 

một hành lang chính trị rộng lớn của quần chúng, chuẩn bị thành lập khu giảI 

phóng. 

Ở thành thị, phong trào Việt Minh cũng lên mạnh. Sau khi đề cương văn hóa 

1943 của Đảng được công bố, Hội Văn hóa cứu quốc thành lập. Năm 1944, Đảng 

dân chủ Việt Nam, tiêu biểu cho tầng lớp tư sản dân tộc và tiểu tư sản trí thức Việt 

Nam tham gia mặt trận. 
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Báo Cứu quốc, cơ quan của Tổng bộ Việt Minh ra đời 2/1942. 

Tại khu Việt Bắc, chính quyền địch ở cơ sở bị tê liệt, quần chúng bắt đầu 

làm chủ thôn xóm ở mức độ nhất định. Việt Minh là người đại diện quyền làm chủ 

của quần chúng, trực tiếp giải quyết mọi công việc của thôn xóm. 

Giữa năm 1944, chính phủ Pê-tanh của Pháp sụp đổ, quân Nhật thua đậm ở 

Thái Bình Dương. Tháng 5-1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị sửa soạn khởi 

nghĩa. 

Sau đảo chính Nhật Pháp 9-3-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận 

Việt Minh ráo tiết chuẩn bị cao trào “Kháng Nhật, cứu nước”. 16-4-1945, Tổng bộ 

Việt Minh lập ra ủy ban dân tộc giải phóng, tập dượt cho nhân dân nắm chính 

quyền. Ngày 4-6-1945, Tổng bộ Việt Minh tuyên bố thành lập Khu giải phóng Việt 

Bắc bao gồm 6 tỉnh, với thủ đô Tân Trào lịch sử. Đó là mảnh đất tự do đầu tiên của 

1 triệu đồng bào, là hình ảnh của nước Việt Nam mới, ở miền xuôi, mặt trận Việt 

Minh đi đầu phong trào “phá kho thóc giải quyết nạn đói”, thổi bùng ngọn lửa khởi 

nghĩa từng phần trong thời kỳ tiền khởi nghĩa. 

Ngày 13-8-1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện. Cơ hội cứu nước ngàn 

năm có một đã tới. Tình thế vô cùng khẩn trương. Lúc đó Hồ Chủ tịch đã về Tân 

Trào trực tiếp chỉ đạo cách mạng. Ngày 16-8-1945, dưới mái đình Hồng Thái, 

Quốc dân đại hội Tân Trào bao gồm 60 đại biểu cả nước đã họp để thông qua 

Mệnh lệnh khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh, 10 chính sách lớn của Việt Minh và 

cử ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam do cụ Hồ Chí Minh làm chủ tịch. 

Cũng ngày đó, 16-8-1945, cùng với tiếng súng của đội Việt Nam tuyên 

truyền giải phóng quân tiến về thị xã Thái Nguyên, cả nước đã nhất tề đứng dậy 

tổng khởi nghĩa theo hiệu triệu của Việt Minh. Cách mạng tháng Tám đã thắng lợi 
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hoàn toàn sau 15 ngày tiến công và nổi dậy bằng bạo lực chính trị và quân sự của 

quần chúng, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

 

Theo lời hiệu triệu của Mặt trận Việt Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng dậy 

tổng khởi nghĩa giành chính quyền, 8/1945. 

Có thể nói Mặt trận Việt Minh là một trong những điển hình thành công của 

Đảng ta về công tác Mặt trận. Sau cách mạng tháng Tám, Mặt trận Việt Minh vẫn 

có vị trí rất to lớn trong công cuộc vận động kháng chiến và kiến quốc. Tháng 5-

1946, để mở rộng hơn nữa khối đại đoàn kết, Đảng ta chủ trương lập Hội liên hiệp 

quốc dân Việt Nam gọi tắt là Liên Việt bao gồm Việt Minh và các tổ chức cá nhân 

yêu nước không phải Việt Minh. 

Đánh giá vai trò của Mặt trận Việt Minh, Tuyên ngôn của Đại hội toàn quốc 

thống nhất Việt Minh - Liên Việt họp tháng 3-1951 nêu rõ: 

“Việt Minh có công lớn trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, 

chống quân cướp nước. Công đức ấy tất cả mọi người Việt Nam phải ghi nhớ. Lịch 

sử của Việt Minh 10 năm đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc cũng là những 

trang sử vẻ vang vào bậc nhất của dân tộc Việt Nam ta”. 

Mặt trận Việt Minh ra đời và giành được chính quyền trước hết là kết quả 

của sự định hình đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương về chỉ đạo chiến lược 

giữa hai nhiệm vụ phản đế và phản phong; giữa dân tộc và giai cấp. Đây cũng là 

kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với đặc điểm 

lịch sử cụ thể của Việt Nam. 

Lê Khiêm (tổng hợp) 

Nguồn: 

- Nguyễn Quang Ngọc, “Mặt tr n Việt Minh và công cuộc chuẩn bị kh i 

nghĩa”, Tiến trình Lịch sử Việt Nam, H.: Giáo dục, 2005, tr. 290-292. 
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- Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, “Mặt tr n Việt Minh ra đời và 

 ãnh đạo cuộc đ u tranh giành độc   p”, Đại cương Lịch sử Việt Nam toàn tập 

(Từ thời nguyên thủy đến năm 2000), H.: Giáo dục Việt Nam, 2009, tr. 813-821. 

Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 

 

 

 

 

 

 

* Bộ Y tế khuyến cáo 10 biện pháp đ n giản để phòng  chống dịch COVID-19 

hiệu quả: 

1- Không đi ra ngoài khi không thật sự cần thiết. Không tập trung quá 2 người tại 

nơi công cộng. 

2- Luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài kể cả khi làm việc; luôn đứng cách xa 

người khác 2 mét. 

3- Luôn rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc bằng dung dịch sát khuẩn 

nhất là sau khi sờ tay vào bất cứ vật dụng nào và sau khi gặp, nói chuyện với người 

khác và khi về nhà. 

4- Không bắt tay khi gặp người khác, không đưa tay lên mắt, mũi miệng. 

5- Thường xuyên súc miệng bằng nước muối hoặc nước súc miệng; giữ ấm vùng 

ngực cổ, uống nước ấm. Thay quần áo khi về nhà và quần áo thay ra cần được 

ngâm với xà phòng. 

6- Ăn uống đủ chất, ăn chín, uống chín, tập luyện thể thao phù hợp, sinh hoạt lành 

mạnh. Thường xuyên vệ sinh, giữ thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay 

tiếp xúc. 

7 - Nếu phải cách ly thì phải ở nhà, hạn chế gặp người trong nhà, thực hiện theo 

các hướng dẫn cách ly của cơ quan y tế. 

8 - Không nên đến cơ sở y tế nếu không phải cấp cứu. Hãy hỏi cán bộ y tế bằng 

điện thoại hoặc qua mạng trước khi muốn đi khám bệnh. 

9- Khai báo y tế qua ứng dụng (https://ncovi.vn) cho mình và cho người thân trong 

nhà; theo dõi sức khỏe hàng ngày và báo ngay cho cơ quan y tế hoặc trên ứng dụng 

NCOVI. 

IV. THANH NIÊN CẦN BIẾT 

CHUNG TAY PHÕNG  CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 

https://ncovi.vn/?fbclid=IwAR3HgzkR-Ahb_gAEveRDvlSOuoFYN7ajbf9DdGd-_qLiuhootFOzs34eOqA
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10 - Không mời khách đến nhà và cũng không nên đến nhà người khác. Cuộc sống 

sẽ còn nhiều dịp để gặp nhau. 
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1. Từ 22/5/2020  chính th c c p bản sao điện tử cho ng ời dân 

Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ 

ngày 22/5 tới đây. 

Nghị định 31/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quản 

lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ 

tục hành chính sẽ có hiệu lực từ ngày 01/5/2020. 

2. C m  ao động Việt Nam ra n ớc ngoài  àm nghề massage 

Theo Nghị định 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020, có tới 07 công việc người 

lao động không được đến làm việc ở nước ngoài 

3. Lao động tại Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng 

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 12 năm 

2020 thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc 

theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (gọi 

tắt là Chương trình EPS). Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/5/2020. 

4. Hủy toàn bộ kết quả của thí sinh bị đình chỉ thi tại kỳ thi THPT quốc 

gia 2020 

Tại Thông tư số 08/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 08/5/2020, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông 

quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia. 

5. Thêm 4 ngành nghề đ ợc  u đãi đầu t  

Nghị định 37/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/5/2020 đã 

bổ sung vào danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 

118/2015/NĐ-CP về các hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Theo đó, 04 ngành nghề được bổ sung mới bao gồm: 

- Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa; 

- Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 

nghiệp sáng tạo 

Nguồn: https://luatvietnam.vn/ 

NHỮNG CHÍNH SÁCH NỖI BẬT CÓ HIỆU TỪ LỰC TRONG THÁNG 5 

https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-45-2020-nd-cp-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-182342-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-31-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2013-bao-quan-phuong-tien-vi-pham-181141-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-38-2020-nd-cp-huong-dan-luat-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-nuoc-ngoai-182168-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/quyet-dinh-12-2020-qd-ttg-2020-thi-diem-ky-quy-doi-voi-nguoi-di-lam-viec-tai-han-quoc-182108-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/quyet-dinh-12-2020-qd-ttg-2020-thi-diem-ky-quy-doi-voi-nguoi-di-lam-viec-tai-han-quoc-182108-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-08-2020-tt-bgddt-sua-doi-quy-che-thi-trung-hoc-pho-thong-quoc-gia-181913-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-dinh-37-2020-nd-cp-bo-sung-danh-muc-nganh-nghe-uu-dai-dau-tu-182077-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-dinh-118-2015-nd-cp-chinh-phu-100463-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-dinh-118-2015-nd-cp-chinh-phu-100463-d1.html
https://luatvietnam.vn/
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 Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới cần tập trung tuyên 

truyền một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thông tin các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, các 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch, chương trình công tác Đoàn – 

Hội – Đội đến với đoàn viên thanh niên nhất là chương trình công tác năm 2020. 

Các cấp bộ Đoàn cần 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 dịch Covid – 19 và các biện pháp phòng ngừa để người dân, ĐVTN chủ 

động, tích cực trong việc phòng, chống dịch bệnh; 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; 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. 

2. Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức hoạt động hưởng ứng các Ngày lễ kỷ 

niệm như: Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6); Ngày Môi trường thế giới (05/6); Ngày 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6); Ngày truyền thống Người 

Cao tuổi Việt Nam (06/6); Ngày Quốc tế Người hiến máu (14/6); Ngày Chủ tịch 

Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6); Kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí 

cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6); Ngày Gia 

đình Việt Nam (28/6)… 

3. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt 02 chuyên đề học tập và theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, 

thanh niên. 

4. Tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, cuộc vận động “Mỗi ngày một 

tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên trang mạng xã hội của Đoàn các cấp. 

5. Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần 

thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

Tháng 5/2020 

 
 

 

V. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6/2020 


