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TRUYỀN THỐNG 

 

 

 

 

 

Cách mạng Tháng mười Nga và cách mạng Việt Nam 

 

1. Cách mạng Tháng Mười Nga đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam 

Đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam đều bị thất bại vì không 

có đường lối cứu nước đúng đắn. Giữa lúc đó, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí 

Minh, sau gần 10 năm bôn ba tìm con đường cứu nước đã tiếp thu được ánh sáng của 

Cách mạng Tháng Mười. Tháng 7-1920, khi đọc Sơ thảo lần 5 toàn diện của Đảng, Nhà 

nước và nhân dân Liên Xô đối với cách mạng Việt Nam Cách mạng Tháng Mười Nga 

đã cổ vũ nhân dân Việt Nam đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, khai sinh ra nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Cũng 

từ đó, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Liên Xô nảy nở, không ngừng được 

củng cố và phát triển. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống thực 

dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ to lớn 

và hiệu quả của Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô, đó là một nhân tố quốc tế 

không thể thiếu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhân 

dân ta đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiều mặt của Liên Xô, nhất là trong lĩnh vực 

củng cố quốc phòng - an ninh. Những bài học kinh nghiệm chủ yếu của Cách mạng 

Tháng Mười Nga về vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản; về xây dựng đảng kiểu mới 

của giai cấp công nhân; về thiết lập và củng cố khối liên minh công nông; về phương 

pháp bạo lực cách mạng; về xây dựng Nhà nước chuyên chính vô sản… đã được Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng một cách sáng tạo trong thực 

tiễn cách mạng Việt Nam.  
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Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

(15/10/1956 - 15/10/2021) 

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã chủ trương phải hình thành một mặt trận thanh niên rộng rãi và thống nhất do 

Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Ban Thường vụ Trung ương Đảng chỉ thị cho 

Tổng bộ Việt Minh chuẩn bị hình thành mặt trận đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh 

niên lấy tên là Đoàn thanh niên Việt Nam. Tháng 6/1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt 

Nam ra đời (gọi tắt là Đoàn Thanh niên Việt Nam), sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên 

Việt Nam - một tổ chức rộng rãi của mọi thanh niên yêu nước tự nguyện đứng vào hàng 

ngũ của Liên đoàn do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Từ ngày 08/10 đến 

ngày 15/10 năm 1956, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động 

Mặt trận Thanh niên toàn quốc triệu tập Đại hội tại Nhà hát lớn Hà Nội để thống nhất 

các tổ chức thanh niên Việt Nam và lấy tên là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đại 

hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ III (năm 1994) đã 

quyết định lấy ngày 15/10/1956 là ngày truyền thống hàng năm của Hội LHTN Việt 

Nam. 

Trong lịch sử của mình, trải qua các thời kỳ cách mạng, dù mang tên gọi hác 

nhau như: Tổng Đoàn thanh niên Việt Nam, Liên đoàn thanh niên Việt Nam, Hội 

LHTN Việt Nam nhưng tính chất, mục tiêu của Hội chỉ là một. Đó là đoàn kết mọi tầng 

lớp thanh niên, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào tự tôn dân tộc, để mỗi thanh niên 

dù xuất thân từ bất cứ giai tầng nào mang dòng máu Việt Nam đều có thể phát huy cao 

nhất khả năng của mình cống hiến cho Tổ quốc, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội. Trong những ngày cam go nhất khi vừa giành được chính quyền với thù 

trong giặc ngoài, Liên đoàn thanh niên Việt Nam đã tập hợp lực lượng đông đảo, vững 

vàng anh dũng đứng lên góp phần vào công cuộc kháng chiến kiến quốc. Hàng chục 

vạn hội viên, thanh niên hăng hái tham gia các đoàn quân “Nam tiến” sát cánh với tuổi 

trẻ và đồng bào Miền Nam diệt xâm lăng; hăng hái tham gia phong trào tòng quân giết 

giặc lập công; tình nguyện lập các đội thanh niên xung phong tăng gia sản xuất với 

khẩu hiệu “Tấc đất, tấc vàng”, sẵn sàng “Lấy cuốc cày làm vũ khí” tiêu diệt quân thù. 

Hàng vạn hội viên, thanh niên về nông thôn mở các lớp học xóa mù chữ cho thanh niên 

và nhân dân. Trong thời kỳ cả nước đứng lên chống đế quốc Mỹ xâm lược, Hội LHTN 

Việt Nam đã động viên hàng triệu thanh niên hưởng ứng phong trào “Xung phong tình 

nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”, hơn 5 triệu lượt hội viên, đoàn viên, 

thanh niên đã hăng hái tham gia phong trào “ Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong”, tự 

nguyện hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước với tinh thần “Chẳng kẻ thù nào ngăn 

nổi bước ta đi”. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã thúc giục thanh niên “Xẻ dọc 

Trường Sơn đi cứu nước”…Ở miền Nam, tuổi trẻ cùng nhau xiết chặt hàng ngũ chung 

quanh Hội LHTN giải phóng miền Nam đấu tranh kiên cường trước họng súng và máy 

chém của kẻ thù; rầm rập xuống đường “Đốt lửa để nhìn cho rõ mặt kẻ thù”, “Hát cho 

đồng bào tôi nghe”, “Nói cho đồng bào tôi biết”, đòi “Đế quốc Mỹ cút khỏi miền Nam”.  
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Sau đại thắng mùa xuân 1975, đất nước thống nhất, non sông liền một dải, hàng 

triệu hội viên, đoàn viên, thanh niên cả nước đã vượt qua khó khăn thử thách ra sức góp 

phần đắc lực hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, đi xây dựng khu kinh tế 

mới, thanh niên cả nước tích cực thực hiện các phong trào “Thanh niên đi đầu trong xã 

hội học tập”; “Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo”; 

“Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; “Thanh niên vì cuộc sống bình yên, 

vì chủ quyền Tổ quốc”; “Thanh niên sống đẹp”; “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã 

hội và bảo vệ môi trường”; “Khi Tổ quốc cần”... Đặc biệt, ngày nay phong trào“Tôi yêu 

Tổ quốc tôi” tiếp tục cổ vũ mạnh mẽ, thôi thúc và thu hút đông đảo các tầng lớp thanh 

niên tham gia. Bên cạnh việc phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, tổ 

chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cũng không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về 

quy mô và chất lượng: thành lập mới nhiều tổ chức Hội thành viên và hoạt động có hiệu 

quả như: Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Trí thức 

Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ 

Thanh niên khuyết tật Việt Nam đã góp phần tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi các 

đối tượng, các tầng lớp thanh niên trên khắp mọi lĩnh vực, mọi địa bàn trên cả nước; vai 

trò, vị thế, uy tín của tổ chức Hội tiếp tục được nâng cao, phát huy tinh thần đoàn kết 

của các tầng lớp thanh niên, tạo sức mạnh to lớn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 

đất nước. Hệ thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ở các cấp không ngừng lớn 

mạnh. Với những cống hiến xuất sắc của các thế hệ cán bộ, hội viên và các tầng lớp 

thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch 

nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 

Nhất năm 1999 và Huân chương Hồ Chí Minh năm 2005 vì “Đã có nhiều thành tích 

xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động thanh niên tham gia  
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Kỷ niệm 91 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) 

 

Từ năm 1927 những tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo 

tầng lớp phụ nữ như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề và 

các tổ chức có tính chất riêng của giới nữ. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương 

thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận 

rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và xác định: “Đảng phải giải phóng 

phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ”. “Phụ 

nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi 

cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng”. Chính vì vậy, ngày 20/10/1930, Hội 

Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành 

lập, để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20/10 

hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỷ 

niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày phụ nữ Việt Nam".  

Trải qua 91 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ngày 

càng lớn mạnh, người phụ nữ Việt Nam yêu nước ngày càng có tri thức, có sức hoẻ, 

càng năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã 

hội và cộng đồng. Trong công cuộc đổi mới đất nước, những phẩm chất cao quý của 

người phụ nữ Việt Nam lại được tiếp tục khẳng định và phát huy mạnh mẽ. Các tầng 

lớp phụ nữ luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu vươn lên 

đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước, đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ tài năng, 

điển hình tiêu biểu với những cống hiến xuất sắc trong lãnh đạo quản lý, nghiên cứu 

hoa học, sản xuất kinh doanh, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc…Dưới 

sự lãnh đạo của Đảng, phụ nữ Việt Nam luôn phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt, 

trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, địa vị của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày 

càng được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện…Đảng và 

Nhà nước luôn đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và đóng góp to lớn của phụ nữ 

trong xây dựng gia đình và trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ mới. Họ xứng 

đáng là những con người được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng "Anh hùng, bất khuất, trung 

hậu, đảm đang". 
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1. Tiếp tục, tuyên truyền tốt các chủ trương, đường lối, các Nghị quyết, Chỉ thị của 

Đảng và các chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền về tình hình biên 

giới, biển đảo Việt Nam. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, kỷ 

niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam 15/10, kỷ niệm 91 năm ngày Phụ 

nữ Việt Nam 20/10, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển ... 

2. Chia sẻ, định hướng tuyên truyền các tin, bài viết từ các trang được quản trị bởi 

các cơ quan Đảng, Nhà nước, kênh thông tin của Đoàn Thanh niên quản lý như: Cổng 

Thông tin điện tử Trà Vinh, website của Trung ương Đoàn, trang Búp Sen Xanh, trang 

Thanh niên chuẩn (Trung ương Đoàn),  Cổng thông tin Đoàn tỉnh Trà Vinh (Tỉnh đoàn), 

Thanh niên Trà Vinh, các tin bài từ chuyên mục “Theo dấu chân Bác”, chuyên mục “Mỗi 

ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên website và các trang mạng xã hội 

của Đoàn…; Đồng thời lưu ý nhận diện, không tuyên truyền, không chia sẻ tin, bài viết 

từ các trang thông tin phản động của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. 

3. Tăng cường nắm bắt diễn biến tình hình, tư tưởng trong đoàn viên thanh niên và 

dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra 

phức tạp; tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền và phối hợp với đoàn thể địa 

phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, định hướng dư luận xã hội, xử lý các vấn đề bức xúc 

trong đoàn viên thanh niên, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN 

 

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN 

THÁNG 10/2021 


