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Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Quốc tế thiếu nhi

Lịch sử ra đời
Vào rạng sáng ngày 1/6/1942, quân phát xít Đức bao vây làng Li-đi-xơ (Tiệp Khắc), chúng

bắt 173 người đàn ông, 196 người phụ nữ và trẻ em. Tại đây, chúng đã tàn sát 66 người và đưa 104
em thiếu nhi vào trại tập trung, 88 em bị chết trong các phòng hơi độc, 9 em khác bị đưa đi làm tay
sai cho bọn phát xít. Làng Li-đi-xơ không còn một bóng người.

Hai năm sau, ngày 10/6/1944, phát xít Đức lại bao vây thị trấn Ô-ra-đua (Pháp), chúng dồn
400 người vào nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em, phóng hỏa đốt cháy một cách
thảm thương.

Để tưởng nhớ đến hàng trăm trẻ em vô tội đã bị Đức Quốc Xã sát hại nhẫn tâm, năm 1949
Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1/6 hàng năm làm ngày quốc tế bảo vệ
thiếu nhi, nhằm đòi chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về đời sống thiếu nhi, đòi giảm
ngân sách quân sự để tăng ngân sách giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. Kể từ năm
1950, ngày 1/6 hàng năm trở thành ngày của thiếu nhi.

Ngày Quốc tế thiếu nhi ở Việt Nam
Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và

nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công
ước về quyền trẻ em - Văn kiện pháp lý
Quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện đến các
quyền trẻ em dựa trên nguyên tắc trẻ em có
quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ
đặc biệt.

Điều Bác dạy thiếu niên nhi đồng đã
trở thành nội dung giáo dục đối với Đội
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Ở nước ta, ngay sau khi giành được độc lập, ngày 1/6 và Tết Trung thu (15/8 âm lịch) hàng
năm đã thật sự trở thành ngày hội vui chơi tưng bừng của thiếu nhi cả nước.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên (1/6/1950) trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp của dân tộc ta đang trải qua thời kỳ cam go ác liệt nhất, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn
luôn nghĩ tới thiếu nhi cả nước và gửi thư chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Từ đó, hàng năm cứ đến ngày Tết thiếu nhi và Tết Trung thu, thiếu nhi cả nước lại hân hoan đón
thư chúc mừng của Bác Hồ.

Bác Hồ luôn hết sức quan tâm, dạy bảo các cháu nên người, trong đó 5 Điều Bác dạy thiếu niên
nhi đồng đã trở thành nội dung giáo dục đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.



Nguồn: Nhandan.vn

Kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5/6/1911 – 5/6/2022)
Ngày 5/6/1911 với tên mới Văn Ba, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã lên con tàu Amiral

Latouche Tréville, rời bến cảng Nhà Rồng, khởi đầu một cuộc hành trình tìm đường cứu nước. Mục
đích của chuyến đi này, hơn 10 năm sau, năm 1923, Người đã trả lời nhà thơ, nhà báo Nga Ôxíp
Manđenxtan: “Vào trạc tuổi mười ba, lần đầu tiên tôi được nghe những từ Tự do, Bình đẳng, Bác
ái... Người Pháp đã nói thế và từ thuở ấy, tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm
những gì ẩn dấu đằng sau những từ ấy...”.

Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã bắt gặp chủ
nghĩa Mác-Lênin qua bản “Sơ thảo lần thứ
nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và
vấn đề thuộc địa”.

Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái
Quốc ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin
vào phong trào công nhân và phong trào
yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho
sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đầu năm 1941, sau 30 năm bôn ba hoạt động
ở nước ngoài, Người trở về nước để trực tiếp lãnh
đạo cuộc đấu tranh cách mạng.

Tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng,
đứng đầu là Lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt
Nam đã gắn kết thành một khối, phát huy cao độ
sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi Cách
mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ thực
dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở
Đông Nam Á.

Những thắng lợi đó là minh chứng rõ ràng nhất về những giá trị to lớn, soi sáng, dẫn đường của
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, thể hiện tầm vóc trí tuệ và bản lĩnh của
Đảng ta trong việc vận dụng sáng tạo và bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng của
Người không chỉ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc mà trong cả sự nghiệp đổi mới,
phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.



Sau chiến thắng Việt Bắc- Thu Đông năm 1947, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn
gian khổ của cuộc kháng chiến, kiến quốc, để động viên đồng bào, chiến sỹ cả nước phát huy
truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc vượt qua mọi hy
sinh, gian khổ hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà
trước mắt là giải phóng nhiệm vụ cấp bách của dân tộc nhằm chống giặc đói, giặc dốt và giặc
ngoại xâm.

Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung
ương Đảng ra Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực
lượng phục vụ công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Chỉ thị vạch rõ "mục đích thi đua ái quốc
là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc mau thành công".

Ngày 11/6/1948, Người đã viết "Lời kêu gọi
thi đua ái quốc". Đó là sự tổng kết thực tiễn sâu sắc
và đồng thời nêu ra những yêu cầu quan trọng, cấp
thiết đối với phong trào cách mạng nước ta.

Cho đến nay những lời dạy của Bác Hồ về
vấn đề thi đua đến nay vẫn còn mang nhiều ý
nghĩa về giá trị thực tiễn sâu sắc. Đặc biệt trong
công cuộc đổi mới và phát triển trong xu thế hoà
nhập hiện nay, lời kêu gọi thi đua yêu nước của
Bác vẫn luôn là nền tảng, là động lực lôi cuốn
đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, mọi thành phần
kinh tế, các tổ chức đoàn thể, ban ngành trong xã
hội hưởng ứng tham gia.

Hưởng ứng "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh 65 năm qua, toàn
Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng
khắp, lan rộng khắp mọi mặt của đời sống xã hội, mọi tầng lớp nhân dân góp phần tạo nên động
lực to lớn, cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sỹ cả nước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ,
chung sức, đồng lòng làm nên những thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp kháng chiến chống thực dân
Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguồn: Lichsuvietnam.vn



“Ưu điểm của thanh niên ta là hăng hái, giàu tinh thần xung phong.
Khuyết điểm là ham chuộng hình thức, thiếu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh
anh hùng. Rất mong toàn thể thanh niên ta ra sức phát triển những ưu
điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấy. Huy hiệu của thanh niên ta là
“tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”. Ý nghĩa của nó là: phải xung phong
làm gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo
đức cách mạng. Thanh niên phải thành một lực lượng to lớn, vững chắc
trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc đồng thời phải vui vẻ, hoạt
bát. Bác mong mỗi cháu và toàn thề các cháu nam nữ thanh niên cố gắng
làm tròn nhiệm vụ, để xứng đáng với cái huy hiệu tươi đẹp và vẻ vang
ấy”.
(Thư gửi thanh niên, tháng 4/1951 Hồ Chí Minh

toàn tập)
“Bác rất yêu quý thanh niên:
- Vì thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già,

đồng thời là người phụ trách, dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai - tức là các
cháu nhi đồng.

- Vì thanh niên là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế
và văn hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Vì thanh niên là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an và dân quân tự
vệ, đang hăng hái giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ Tổ quốc”.

(Bài nói chuyện tại Đại hội toàn quốc lần thứ hai của
Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, ngày 20/12/1961)



MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC
TỪ THÁNG 6/2022

1.Dừng giảm lệ phí làm CCCD gắn chip

2. Bỏ chứng chỉ Ngoại ngữ, tin học đối với viên chức ngành y tế

3. Cấp hộ chiếu phổ thông online trên toàn quốc từ ngày 1/6

(thực hiện thí điểm tại Hà Nội từ ngày 15/5/2022)

4. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo

5. Dừng thu phí trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng từ ngày 1/6

6. Chỉ sử dụng hóa đơn giấy đến hết ngày 30/6

1. Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, lòng
yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, đạo đức, lối sống văn hóa, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật cho thanh thiếu nhi nhằm giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu
nước, tự cường dân tộc; nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên,
thanh thiếu nhi, sống có ước mơ, hoài bão.

2. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động Phòng chống ma túy 2017 và
Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6; các hoạt động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm
2022, gương người tốt, việc tốt.v.v...

3. Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày
Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022). Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt
động Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn với các hình thức như: sinh hoạt chi đoàn; thăm tặng
quà gia đình chính sách, các Mẹ Việt Nam anh hùng gắn với hành trình Theo bước chân những người
anh hùng; cao điểm từ 1/7 – 27/7/2017; tham gia Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ 24/7.

4. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp cơ sở, kết quả và các hoạt động chào mừng thành
công Đại hội Đoàn cấp huyện; các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 qua các hình
thức trực quan sinh động, các tập san, kỷ yếu, diễn đàn, các kênh thông tin truyền thông, các hoạt
động, công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực phục vụ cho địa phương, đơn vị chào
mừng Đại hội Đoàn các cấp.

5. Tăng cường nắm bắt diễn biến tình hình, tư tưởng trong ĐVTN và dư luận xã hội trong đoàn
viên thanh niên trước, trong và sau Đại hội Đoàn các cấp; 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.


