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Lời dặn dò trong di chúc của Bác Hồ đối với Thanh niên 

Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di 

chúc vô cùng quý báu. Trải qua 45 năm, bản Di chúc đã trở thành nguồn cổ vũ to 

lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự 

nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến 

lên chủ nghĩa xã hội. 

 

 
 

Trong bản Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn kĩ càng mọi việc 

đối với Đảng với nhân dân trong đó Bác vẫn dành một phần nói về thanh niên và vai trò 

của thanh niên, điều này đã thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác 

Hồ đối với những chủ nhân tương lai của đất nước. 
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Những năm cuối cùng của cuộc đời, mặc dù bận rất nhiều công việc nhưng Bác vẫn 

chọn những khoảng thời gian thư thái nhất, đúng vào giờ đẹp nhất của một ngày lúc 9 

giờ sáng ngày 10/5/1965 Bác Hồ bắt đầu viết Di chúc. Bốn ngày tiếp sau đó, Người đã 

dành mỗi ngày một đến hai tiếng để viết. Sau này, vào mỗi dịp sinh nhật hàng năm Bác 

lại đem bản Di chúc ra xem lại, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới của đất nước. 

Lần cuối cùng Bác viết và chỉnh sửa vào ngày 10/5/1969.  

Hiếm có tác phẩm nào Bác dành nhiều thời gian, tâm trí suy ngẫm thận trọng đến từng 

câu chữ để viết như bản Di chúc này. Với những ngôn từ bình dị mà súc tích Bác viết, 

chúng ta đều cảm nhận được tình cảm gần gũi, yêu thương của Người và thấy mình 

phải có trách nhiệm cao hơn, quyết tâm hơn để thực hiện bản Di chúc thiêng liêng.  

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Bác đã chỉ rõ: Nước nhà thịnh hay 

suy, yếu hay mạnh một phần là do thanh niên, thanh niên là chủ tương lai của đất nước. 

Nhân dịp mừng xuân độc lập đầu tiên, tháng 1-1946, Bác đã gửi thư cho nhi đồng toàn 

quốc, trong thư 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” (1).  

Tuổi trẻ của Bác đã chứng kiến các phong trào yêu nước những năm đầu thế kỷ 

XX phát triển mạnh mẽ như: phong trào Đông Du, phong trào Đông Kinh nghĩa thục, 

Duy Tân, phong trào chống thuế ở Trung kỳ… qua những phong trào đó, Bác đã nhận 

thấy rõ sức mạnh to lớn về mọi mặt của thế hệ thanh niên trong quá trình đấu tranh 

giành độc lập. Đặc biệt, vào những năm 1920 trên diễn đàn Hội nghị Tua (Pháp), Bác 

đã lên tiếng phản đối chế độ thực dân gây ra những tội ác tày trời đối với nhân dân và 

thanh niên ta thông qua bức thư Gửi Thanh niên Việt Nam (1925), các tác phẩm Bản án 

chế độ thực dân Pháp (1925) hay Đường cách mệnh (1927)…, Bác căm phẫn lên án 

chế độ thực dân đầu độc, nô dịch, bóc lột dân bản xứ trong đó có thanh niên. Người 

khẳng định, muốn thức tỉnh dân tộc phải thức tỉnh thanh niên, vì thanh niên là một bộ 

phận quan trọng của dân tộc.  

Nhận định thanh niên là một trong những lực lượng nòng cốt, nên ngay từ những 

năm đầu về nước hoạt động, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật thành lập Hội Việt Nam 

cách mạng Thanh niên (tháng 6/1925), chuẩn bị những hạt giống đỏ, ươm mầm cho sự 

trưởng thành, lớn mạnh của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong cuộc 2 cuộc kháng 

chiến Bác luôn luôn theo dõi chặt chẽ và chỉ dẫn thanh niên tham gia phong trào kháng 

chiến. Đặt niềm tin vào sức mạnh của thanh niên, Bác coi thanh niên là người thân 

trong gia đình mình, sự mất mát của thanh niên cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân 

tộc là nỗi đau trong cơ thể Bác. Tháng 1 năm 1947, khi nhận được tin con trai bác sĩ Vũ 

Đình Tụng (Giám đốc y tế Bắc Bộ) đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu, Bác đã gửi thư 

chia buồn, trong thư Bác viết: “Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con 

cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu tôi. Mất 

một thanh niên thì hình như tôi mất một đoạn ruột… Họ chết cho Tổ quốc sống mãi; vật 

chất họ mất nhưng tinh thần họ vẫn luôn sống với non sông Việt Nam”(2).  

Coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp 

cách mạng, là sự trường tồn phát triển của xã hội. Bác luôn dày công chăm lo giáo dục 
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thanh niên trở thành những con người mới của xã hội, chuẩn bị những tiền đề vững 

vàng để thanh niên sẵn sàng đón nhận sứ mệnh làm chủ nước nhà. Ngày 13-9-1958, nói 

chuyện tại lớp chính trị do Bộ Giáo dục tổ chức Người đã nhấn mạnh: “Vì lợi ích mười 

năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”(3).  

Việc chăm sóc, giáo dục và rèn luyện thanh niên là công việc mà suốt cuộc đời 

mình Bác đã làm mà không biết mệt mỏi. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Cách mạng Tháng 

Tám, Bác đã gửi thư cho thanh niên. Trong thư Bác đã viết: “Phải luôn luôn nâng cao 

chí khí cách mạng, trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó 

khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Không sợ gian khổ, hy sinh, hăng 

hái thi đua tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đấu, xung phong đi đầu trong sự nghiệp 

chống Mỹ cứu nước” (4). Và trước khi ra đi về với thế giới người hiền Bác đã căn dặn: 

“Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không 

ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho 

họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa 

“chuyên”…”(5). Những nhìn nhận và đánh giá của Người như nhắn gửi ở lớp lớp thế hệ 

thanh niên về niềm tin, trí tuệ và sự sáng tạo cho một xã hội mới của dân tộc.  

Với tinh thần đó, để Đoàn thanh niên hoàn thành sứ mệnh cách mạng cao cả, Bác 

đã đề cao trách nhiệm cụ thể của từng đoàn viên “đoàn viên phải gương mẫu trong công 

tác, trong sản xuất, trong học tập” và trách nhiệm chung “Các chi đoàn thanh niên phải 

xung phong làm đầu tàu trong cuộc thi đua.” Vì thi đua là điều kiện thuận lợi giúp cho 

Đoàn phát triển mạnh mẽ, vững chắc và thu hút sự quan tâm của thanh niên. Phải thực 

hiện khẩu hiệu: Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Thanh niên được xác 

định cánh tay đắc lực, đội hậu bị của Đảng nên Bác nhấn mạnh: Đảng cần phải chăm lo 

giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng 

chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”…”. Tư tưởng ấy chính là tinh thần xuyên 

suốt trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên của 

Đảng.  

Thực hiện lời căn dặn của Người, 45 năm qua, các lớp thế hệ thanh niên luôn là 

lực xung kích trên tất cả các mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá… cùng với các 

phong trào thanh niên như: Ba sẵn sàng, Ba đảm đang, Năm xung phong… trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì nay trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

đất nước vai trò của thanh niên lại được thể hiện ở các hoạt động như: Phong trào thanh 

niên lập thân, lập nghiệp, phong trào tình nguyện, Hiến máu nhân đạo, Đền ơn đáp 

nghĩa…  

Ngày nay, Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, 

phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Cùng với việc thực hiện lời căn dặn của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, Đảng - Nhà nước đã xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là đội dự bị tin cậy của 

Đảng, hạt nhân chính trị của phong trào và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Tăng 

cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân để hình 

thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động 
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thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo cơ hội cho mọi thanh 

niên được học tập, không ngừng nâng cao trình độ, có tri thức và kỹ năng, vươn lên 

ngang tầm với thanh niên các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.  

Bên cạnh đó không ngừng nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, 

tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên đồng thời xây dựng môi trường xã 

hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát 

triển toàn diện tích cực đóng góp cho sự phát triển của đất nước.  

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa VII nêu rõ: Sự 

nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng 

đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con 

đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên.  

Tiếp đó, Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa X về 

tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hóa hiện đại hóa đã khẳng định: Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ 

nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 

một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ hôm nay đã nỗ lực vượt 

qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, có đầy đủ bản lĩnh 

để bất cứ hoàn cảnh nào, được phân công đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cũng sẵn 

lòng cống hiến một cách xứng đáng nhất. Năm tháng qua đi nhưng bản Di chúc của 

Người sẽ còn sống mãi, là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững 

bước tiến lên. 45 năm qua các thế hệ thanh niên Việt Nam đã sống, chiến đấu, lao động 

và học tập theo gương vĩ đại của Bác kính yêu. Ngay từ hôm nay, mỗi đoàn viên thanh 

niên hãy cố gắng thực hiện nguyện vọng của Bác “đoàn viên sẽ ra sức phát triển ưu 

điểm, sửa chữa khuyết điểm và tiến bộ mãi để xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng 

ta”.  

Trước sự quan tâm, chăm lo và kỳ vọng lớn lao của Đảng và Nhà nước, hơn bao 

giờ hết, mỗi thanh niên cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm để không ngừng học tập 

và tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm 

vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc nước Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa. Hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa là xu thế tất yếu. Xu thế này sẽ tạo ra thị 

trường lao động toàn cầu, công dân toàn cầu và thanh niên toàn cầu… Những năm 

trước năm 2010, thanh niên nước ta được đánh giá tụt hậu hơn về học vấn và tay nghề, 

ngoại ngữ và tin học, khả năng thích ứng, sức khỏe… nhưng đến giai đoạn 2010 - 2015 

và những năm tiếp theo, thanh niên nước ta sẽ tiếp cận dần với trình độ, sức khỏe của 

thanh niên khu vực và thanh niên thế giới. Thanh niên Việt Nam sẽ có trình độ văn hóa, 

chuyên môn và tay nghề, ý chí và nghị lực không thua kém thanh niên các nước.  

Tuy nhiên, thanh niên nước ta còn thua kém thanh niên các nước tiên tiến về kỷ 

luật lao động, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tham gia các hoạt động quốc tế. Để giúp 

thanh niên tự tin tham gia có hiệu quả vào hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, đòi hỏi 
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Đoàn và Hội phải có các hoạt động hỗ trợ thanh niên có kỹ năng, kỷ luật, có tác phong 

lao động công nghiệp và nếp sống văn minh. 

Thế hệ thanh niên ngày nay được sống, lao động, học tập trong môi trường hòa 

bình; được thừa hưởng những thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

công cuộc đổi mới đất nước; được cống hiến và trưởng thành trong sự ổn định về chính 

trị, sự phát triển vững chắc của kinh tế - xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người 

dân không ngừng được cải thiện; được gia đình và xã hội dành cho nhiều cơ hội học tập 

để có trình độ học vấn, chuyên môn cao hơn các lớp thanh niên đi trước. Những lợi thế 

đó là hành trang giúp thanh niên vững bước tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. Thanh niên đã và đang cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu cho lý 

tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh.  

Kế tục truyền thống và sự nghiệp cha anh, thanh niên Việt Nam ngày nay mang 

trên vai trọng trách lịch sử phải trở thành lực lượng lao động có trí tuệ , có tay nghề cao, 

có đạo đức và lối sống trong sáng, có sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần cường 

tráng để đưa Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của 

Bác Hồ lúc sinh thời: “Bác mong con cháu mau khôn lớn - Nối tiếp cha ông bước kịp 

mình” (thơ Tố Hữu). 

Nguồn: Báo Tiền Phong 

 

 

 

 

DI TÍCH KHẢO CỔ GÒ THÀNH 

Di tích Gò Thành thuộc nền văn hóa Óc Eo, tọa lạc tại ấp Tân Thành, xã Tân 

Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, cách TP Mỹ Tho khoảng 10km về 

hướng Đông - Đông Bắc. Tên gọi Gò Thành xuất hiện khi những người Việt đầu tiên 

đến khai phá vùng đất này thấy trên gò có nhiều gạch, cho đó là vết tích của một thành 

xưa nên đặt tên là Gò Thành, với mục đích đánh dấu một vị trí trong khu vực quần cư. 

  

 
         Di tích khảo cổ Gò Thành                         Bên trong khu khai quật 

ĐỊA CHỈ ĐỎ TỈNH TIỀN GIANG 
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   Vào năm 1941, L. Malleret một nhà khảo cổ học người Pháp đã phát hiện ra nơi 

này, đến năm  1979 một số cán bộ Bảo tàng Tiền Giang đã đến đây khảo sát. Đến tháng 

7/1987 một cuộc điều tra khảo cổ học mới chính thức được tiến hành và đã đi đến kết 

luận: di tích khảo cổ Gò Thành thuộc nền văn hoá Óc Eo. Óc Eo. Theo tiếng Khơme có 

nghĩa là "vùng sáng", "điểm sáng" là tên gọi từ xa xưa của vùng Ba Thê - núi Sập (nay 

là xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Năm 1941, sau khi L. Malleret phát 

hiện ra nơi này, ông đã thu thập một số hiện vật và cho công bố ở Pháp. Nền văn hóa 

nầy được lấy tên theo địa danh nơi phát hiện, nên được gọi là "Văn hóa Óc Eo".  

  Trong 2 năm 1988 - 1989, Bảo tàng Tiền Giang đã kết hợp với Trung tâm Khảo 

cổ học (thuộc Viện KHXH và Nhân văn quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh) đã tiến hành 2 

mùa khai quật, khảo sát tại di tích này. Các nhà khảo cổ đã phân tích một số mẫu vật 

nơi đây bằng phương pháp C14 (Cacbon - 14), kết luận khu di tích khảo cổ Gò Thành 

có niên đại từ thế kỷ IV đến thế kỷ VIII sau Công nguyên. Đây là một khu di tích đặc 

biệt vì nơi đây còn lưu giữ khá nguyên vẹn và phong phú với 3 loại di chỉ khác nhau: là 

di chỉ cư trú, di chỉ kiến trúc và di chỉ mộ táng. Nhất là di chỉ kiến trúc với nhiều đền 

tháp ở cạnh nhau có quy mô khác nhau, rất hoành tráng, tuy chỉ còn phần nền. 

         Qua thư tịch cổ cho thấy văn hoá Óc Eo chính là văn hoá của vuơng quốc Phù 

Nam. Thời đó, Phù Nam là vương quốc vào loại hùng mạnh nhất ở Đông Nam Á, có 

những thương cảng lớn, giao lưu hàng hoá với nhiều nước trên thế giới. Xã hội Phù 

Nam gồm chủ yếu là các giai tầng: nông dân, thương nhân, thị tộc và tăng lữ. Đặc biệt, 

nơi đây có nhiều hiện vật rất đa dạng, biểu thị cho nền văn minh của một quốc gia cổ, 

không chỉ có ở phía Đông và Tây Nam bộ của Việt Nam mà trải dài đến cả miền đông 

Campuchia và một phần duyên hải Thái Lan. 

Sau các đợt khai quật, trùng tu và tôn tạo di tích, các nhà khảo cổ đã nhận thấy: 

- Chính giữa các đền tháp là những hố thờ dạng giếng hình vuông với nhiều kiểu dáng 

khác nhau, có độ sâu từ 1,5 đến 3 mét. 

       - Phía đáy hố thi thoảng có các mảnh vàng hình vuông hoặc hình tròn cắt hình cánh 

sen, có khắc hình các  con  vật , chủ yếu là hình voi ,một ít tro, các thanh gỗ hình vuông 

cạnh khoảng 40 cm được chồng lên nhau theo hình vuông, các lớp cát vàng và các lớp 

cuội xen kẽ. 

- Nền tháp được xây dựng kiên cố với những lớp gạch có kích thước đa dạng. 

Các nhà khảo cổ đã phát hiện 271 di vật bằng vàng, đồng, đá, đất nung mang nét 

đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Óc Eo. Đến di tích Gò Thành chúng ta được thấy các 

hố thờ bị chôn vùi dưới lòng đất hàng nghìn năm. Bên trong nhà trưng bày hiện vật, có 

1 tượng thần Vishnu còn nguyên dạng, 1 tượng nữ thần và 1 tượng nam thần đều chỉ 

còn phần thân; 1 mảnh đá nhỏ có minh văn Phạn ngữ (chữ Phạn cổ) còn rất ít nét; có cả 

mô hình sinh thực khí nam, nữ,  biểu trưng cho nguồn gốc phát triển nhân loại; 2 hạt đá 

quý màu tím xanh và trắng trong. Ngoài ra, còn có nhiều mảnh vòi bình, nhiều gốm thô, 

mịn có tô màu đỏ hoặc nâu có hoa văn trang trí, vài lá đề bằng gốm. 

Ngày 12/12/1994 di tích khảo cổ Gò Thành được Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là 

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích cấp Quốc gia. 
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DI TÍCH BẾN ĐÒ PHÚ MỸ 

(NƠI QUẦY BÁN THỊT NGƯỜI) 
Di tích Bến đò Phú Mỹ, thuộc xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, Tiền Giang, nằm 

cách Quốc lộ I khoảng 10km và cách TP Mỹ Tho khoảng 22km về phía Tây. Di tích 

Bến đò Phú Mỹ là di tích lịch sử cách mạng, nơi ghi dấu tội ác của thực dân Pháp đối 

với nhân dân ta vào những năm 1945-1947. Khi thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, 

đặc biệt từ năm 1946 chúng bắt đầu 

 
Di tích Bến đò Phú Mỹ 

thực hiện việc bình định, lập đồn bót khắp nơi; chúng dùng thủ đoạn vô cùng tàn 

ác với một hệ thống kìm kẹp, càn quét của bè lũ tay sai hết sức tàn ác, dã mang. Tại xã 

Phú Mỹ bọn phản động đội lốt tôn giáo (trong phái Cao Đài Tây Ninh) được sự trợ giúp 

của thực dân Pháp, trắng trợn gom dân lập căn cứ chống phá cách mạng. Thực dân Pháp 

tăng cường lực lượng cho lập đồn (bót) tại Bến đò, nơi dùng để kiểm soát ghe thuyền ra 

vào Đồng Tháp Mười - vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Mỹ Tho. Ngoài số lính Pháp và 

lính ngụy, chúng còn bổ sung thêm một đội lính Âu - Phi, có lúc quân số trong đồn lên 

đến một đại đội. Không những thế, thực dân Pháp còn cho bọn phản động đội lốt tôn 

giáo lập quân đội riêng và cho những người theo chúng mặc sức giết hại đồng bào yêu 

nước. Đồng bào ta ở đây luôn sống trong nổi lo sợ, kinh hoàng. Cán bộ ta hoạt động 

trong vùng nầy hết sức khó khăn và nguy hiểm, bởi chúng bắt được ai là người lạ mặt 

đều bị chặt đầu, xẻ thịt, phơi thây. Nên người dân nơi đây chỉ có hai con đường: một là 

vào đạo Cao Đài, hai là tham gia kháng chiến hoặc bỏ xứ ra đi. 

http://www.dulichtet.com/tuyendiem_chitiet.php?destinationID=30
http://www.dulichtet.com/tuyendiem_chitiet.php?destinationID=30
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         Đồn Bến đò Phú Mỹ do một tên Pháp chỉ huy, dưới nó có nhiều tên giết người 

không gớm tay. Chúng đã dùng búa chặt đầu những đồng chí, những người dân nghèo 

khó mà chúng tình nghi có quan hệ kháng chiến hoặc không chịu vào lính Cao Đài, rồi 

bêu trên các cọc tre, treo cổ; xỏ xâu vào bàn tay từng xâu rồi đem bắn, có trường hợp 

chúng đeo đá vào cổ rồi xô xuống kinh gọi là đi "mò tôm"..... Đồng bào ở đây đã chứng 

kiến những tội ác cực kỳ man rợ của giặc Pháp, nổi cộm nhất là tên giặc Pháp Taillet có 

biệt danh là "Tây Búa" do trong người nó lúc nào cũng có lận một cây búa nhỏ làm biểu 

tượng thị uy của nó. Ông Tốt là người dân đầu tiên bị Tên Tây búa chặt đầu, xẻ thịt bán 

tại Bến đò Phú Mỹ. Sau đó, cũng tại bót Bến đò, giặc bắt ông Nguyễn Văn Hơn và 

Đoàn Văn Lạc đánh đập rồi giao cho tên Tây búa chặt đầu. Chúng còn bắt người dân 

đem đầu người bị giết xuống kinh rửa sạch máu, bỏ vào bao, đợi khi chợ nhóm đông bỏ 

ra để uy hiếp tinh thần của dân chúng. Đã có hàng chục cán bộ và đồng bào ta đã bị chết 

một cách thê thảm, đau đớn dưới bàn tay của kẻ thù. 

Đã hơn 60 năm qua, nhưng mỗi khi nhắc đến là người dân nơi đây không khỏi 

bàng hoàng nhớ về một thời kỳ đầy man rợ mà thực dân Pháp đã gây ra đối với dân 

làng Phú Mỹ. Năm 1994, tại khu bót Tây ngày xưa, tỉnh Tiền Giang đã xây dựng bia 

căm thù, với 2 mãng phù điêu chạm nổi mô tả những hình ảnh, sự kiện thảm sát dã man 

của thực dân Pháp và bọn phản động đội lốt tôn giáo đối với đồng bào, đồng chí tại xã 

Phú Mỹ. Những hình ảnh đau thương gợi nhớ một thời đất nước, nhân dân ta sống dưới 

ách thuộc địa của thực dân Pháp, như nhắc nhỡ chúng ta về tội ác trời không tha, đất 

không dung mà kẻ thù đã gây ra cho đồng bào ta trong những năm 1947-1949. 

Ngày 20/7/1994 di tích Bến đò Phú Mỹ được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích cấp quốc gia. 

 

 

 

 

26 - 3- 1931: NGÀY THÀNH LẬP 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 

 

 Vào mùa xuân năm 1931, ở thời điểm từ ngày 20 đến 26 - 3- 1931, khi tiến hành 

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai, cuộc họp đã dành 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 bộ đảng từ Trung ương đến địa phương phải 

cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn.  

 Trước sự phát triển và lớn mạnh của phong trào Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, 

Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng hơn 1.500 đoàn viên và 

một số địa phương đã hình thành hệ thống tổ chức Đoàn xã, huyện lên đến tỉnh. Đến 

cuối năm 1931, số lượng đoàn viên trên cả nước lên đến hơn 2.500 đồng chí, chứng tỏ 

sự tác động tích cực của Hội nghị Trung ương lần thứ hai (tháng 3/1931).  

TRUYỀN THỐNG  

http://www.dulichtet.com/tuyendiem_chitiet.php?destinationID=30
http://www.dulichtet.com/tuyendiem_chitiet.php?destinationID=30
http://www.dulichtet.com/tuyendiem_chitiet.php?destinationID=30
http://www.dulichtet.com/tuyendiem_chitiet.php?destinationID=30
http://www.dulichtet.com/tuyendiem_chitiet.php?destinationID=30
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 Sự ra đời của Đoàn thanh niên Cộng sản Đông Dương đã đáp ứng kịp thời những 

đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta bấy giờ. Được Bộ chính trị Trung 

ương Đảng và Bác Hồ cho phép thể theo đề nghị của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn 

Thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22- 

25/3/1961, đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. 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 thanh niên Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Đông Dương. 

 - Từ 1937 – 1939: Đoàn thanh niên Dân chủ Đông Dương. 

 - Từ tháng 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 3/02/1970 – 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 tư do của 

Tổ quốc, vì chủ nghĩa cã hội. Đó là lớp thanh niên cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh mà 

tiêu biểu là Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Cù Chính Lan, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót. Đó 

là thế hệ thanh niên anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với những 

người con ưu tú như Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Thái Văn An…. 

 Với các phong trào “Thanh niên xung phong tình nguyện”, “Ba sẵn sàng”, “Năm 

xung kích”, “Thanh niên kiên cường thắng Mỹ”, “Quyết thắng”. Thế hệ thứ 3 này có 

mặt đông đảo trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy thần tốc mùa xuân năm 1975 giải 

phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. 

 Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, hàng chục triệu đoàn viên đã hăng 

hái dấy lên phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể”, “Thanh niên lao động sáng tạo” 

đẩy mạnh thi đua sản xuất và tiết kiệm, thể hiện ý chí tiến công của tuổi trẻ dưới lá cờ 

vẻ vang của Đảng. 

Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh đã động viên tổ chức thế hệ trẻ, tham gia tích cực các phong trào: “Thanh niên 

nông thôn sản xuất, kinh doanh giỏi”, phong trào CKT (chất lượng, kiểu dáng, tiết 

kiệm) trong thanh niên công nhân, phong trào “Xứng danh anh bộ đội cụ Hồ’ trong 

thanh niên quân đội, phong trào “Tuổi trẻ công an hành động cách mạng theo 6 điìeu 

bác hồ dạy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, “Cuộc vận động 3 mục tiêu dân số 

- sức khỏe - môi trường”. Các phong trào này bước đầu gây được nhiều ấn tượng tốt 

đẹp trong nhân dân, khẳng định vai trò quan trọng chiến lược của thanh niên trong tình 

hình mới. 

  

8/3/1910: NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 
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 Lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 bắt đầu từ phong trào đấu tranh đòi quyền sống 

của nữ công nhân Mỹ.  

 Cuối thế kỷ 19, chủ nghĩa tư bản phát triển tột bậc, nhất là ở nước Mỹ. Nền kỹ 

nghệ phát triển, thu hút nhiều phụ nữ và trẻ em vào làm việc trong các nhà máy, xí 

nghiệp. Bọn chủ tư bản lợi dụng sức lực của phụ nữ, trẻ em, trả lương rẻ mạt làm cho 

đời sống của phụ nữ và trẻ em cực khổ, điêu đứng. Căm phẫn trước sự áp bức tàn bạo 

đó, ngày 8/3/1899, tại hai thành phố Chicago và New-York (của nước Mỹ) đã nổ ra 

cuộc đấu tranh mạnh mẽ của nữ công nhân ngành dệt may, đòi tăng lương, giảm giờ 

làm. Mặc dù bị thẳng tay đàn áp, bắt bớ, đuổi ra khỏi nhà máy nhưng chị em vẫn đoàn 

kết, bền bỉ đấu tranh, buộc bọn chủ tư sản phải nhượng bộ. Thắng lợi đó đã cổ vũ tinh 

thần đấu tranh của phụ nữ lao động Mỹ. Ðến tháng 2 năm 1909 lần đầu tiên phụ nữ 

khắp nơi trên nước Mỹ đã tổ chức "Ngày phụ nữ" mít tinh, biểu tình rầm rộ đòi quyền 

bình đẳng cho phụ nữ. Tại New-York đã có 3000 chị dự cuộc họp phản đối chính phủ 

công nhận quyền bầu cử của phụ nữ. 

 Những cuộc đấu tranh đầu tiên đó của nữ công nhân Mỹ đã có tiếng vang lớn, là 

nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh của phụ nữ lao động trên toàn thế giới. 

Trong phong trào đấu tranh lúc bấy giờ, đã xuất hiện 2 nữ chiến sĩ cách mạng lỗi lạc là 

bà Cơ-la-re-Zet-Kin (người Ðức) và bà Rô-da-luya-Xăm-Bua (người Ba Lan). Hai bà 

đã phối hợp với bà Cơ-rúp-xcai-a (vợ của Lê-nin) vận động thành lập Ban Thư ký quốc 

tế phụ nữ để lãnh đạo phong trào. 

 Trước sự lớn mạnh về số lượng và chất lượng của phong trào phụ nữ trên thế 

giới. Ngày 26 và 27 tháng 8 năm 1910, Đại hội lần thứ 2 của những người phụ nữ thế 

giới đã được triệu tập ở Cô-pen-ha-gơ (thủ đô Ðan Mạch), về dự có 100 nữ đại biểu của 

17 nước, đã quyết định lấy ngày 8/3 làm ngày Quốc tế phụ nữ với mục đích đấu tranh 

đòi các quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.  “Ngày làm việc 8 giờ. Công việc ngang nhau, 

tiền lương ngang nhau. Bảo vệ bà mẹ và trẻ em”. Từ đó đến nay, ngày 8/3 trở thành 

ngày hội của phụ nữ thế giới, đoàn kết đấu tranh để tự giải phóng, thực hiện quyền nam 

nữ bình đẳng và cũng từ đó, phụ nữ tiến bộ khắp năm Châu tổ chức ngày 8/3 với những 

nội dung và hình thức phong phú. 

 Nội dung ngày quốc tế phụ nữ 8/3 không chỉ dừng lại ở quyền bình đẳng mà 

được mở rộng thêm khái niệm mới "phát triển", "Giới". Vấn đề phụ nữ đã được đông 

đảo các quốc gia trên thế giới nhìn nhận và đánh giá một các đầy đủ trên những khía 

cạnh khác nhau thông qua một loạt các hội nghị thế giới. Từ thập niên 70 đến nay, đã có 

4 hội nghị thế giới về phụ nữ: 

o Hội nghị lần thứ nhất tổ chức tại Mêhicô năm 1975, mở đầu thập kỷ phụ nữ. 

o Hội nghị lần thứ hai tổ chức tại Côpenhagơ (Ðan Mạch) năm 1980. 

o Hội nghị lần thứ ba tổ chức tại Nairôbi (Kenya) năm 1985. Tại hội nghị này 

"Chiến lược nhìn về phía trước vì sự tiến bộ của phụ nữ" đã được thông qua. 

o Hội nghị lần thứ tư tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) năm 1995. 
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 Các hội nghị thế giới về phụ nữ do Liên hiệp quốc đứng ra tổ chức là những sự 

kiện Quốc tế to lớn đối với đời sống chính trị của toàn thế giới đặc biệt đối với phụ nữ. 

Vì lẽ đó, vấn đề giải phóng phụ nữ, vì sự tiến bộ của phụ nữ là một vấn đề toàn cầu. 

 Mục đích của Hội nghị Bắc Kinh là nhằm kiểm lại việc thực hiện "Chiến lược 

nhìn về phía trước vì sự tiến bộ của phụ nữ" đã được đề ra tại hội nghị Narôbi và công 

ước liên hiệp quốc "Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ" (Công ước 

CEDAW) đồng thời thông qua "Cương lĩnh hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ toàn 

cầu đến năm 2000". 

 "Tuyên bố Bắc Kinh" và "Cương lĩnh hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ toàn 

cầu đến năm 2000" là hai văn kiện quan trọng nhất của hội nghị Bắc Kinh. Hai văn kiện 

này một mặt phác họa những trở ngại trên con đường phấn đấu cho sự bình đẳng của nữ 

giới bên cạnh nam giới; Mặt khác khẳng định những cam kết và sự quyết tâm của các 

chính phủ, các tổ chức quốc tế bằng mọi biện pháp nhằm tới mục tiêu Bình đẳng-Phát 

triển-Hòa bình vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

 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./. 

 

                                                              Nguồn: Trang điện tử Hội LHPN Việt Nam 

 

 

   

 

Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 2-2018  

Bơi lội trong cảng biển bị phạt tiền 
Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ tại 

cảng biển không đúng với mức giá cụ thể hoặc không nằm trong khung giá hoặc cao 

hơn mức giá tối đa hoặc thấp hơn mức giá tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định. Kèm theo là biện pháp khắc phục hậu quả buộc trả lại cho khách hàng toàn bộ 

tiền chênh lệch do bán cao hơn mức giá quy định và mọi chi phí phát sinh do hành vi vi 

phạm gây ra. 

Đáng chú ý, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng với hành vi bơi 

lội hoặc làm mất trật tự công cộng trong khu vực cảng. Hút thuốc ở nơi cấm hút thuốc 

hoặc hành vi vô ý có thể gây cháy, nổ trên tàu thuyền cũng sẽ bị phạt tiền từ 500.000 

đồng đến 1 triệu đồng. 

CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH MỚI 
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(Nghị định 142/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực từ ngày 1-2 quy định). 

Những trường hợp không tính thuế TNDN 

Từ 1-2, phần chi vượt mức 3 triệu đồng/tháng/người (quy định cũ là 1 triệu đồng) 

để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ 

cho người lao động; phần vượt mức quy định về BHXH, BHYT trích nộp cho các quỹ 

cho tính chất an sinh xã hội, quỹ BHYT và quỹ BHTN cho người lao động sẽ không 

được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

Ngoài ra, cơ sở kinh doanh có hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế 

quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế GTGT đầu vào 

chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý. 

(Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-

CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ 1-2 quy định). 

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em 
Từ 20-2, trẻ em đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non có 

cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú 

ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo; Không có nguồn nuôi dưỡng; Là nhân khẩu 

trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% 

mức lương cơ sở/trẻ/tháng. 

Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. 

(Nghị định 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 

và chính sách đối với giáo viên mầm non, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-2 quy định). 

Sửa đổi quy định về BHXH 
Từ 15-2, bỏ quy định về việc cho phép cơ quan BHXH được trích một phần 

khoản phạt lãi chậm nộp phát hiện qua thanh tra để hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động 

thanh tra, tăng cường cơ sở vật chất và khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân có 

thành tích trong hoạt động thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT. 

(Nghị định 161/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 12 Nghị định 21/2016/NĐ-

CP định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, 

BHYT của cơ quan BHXH, có hiệu thi hành từ ngày 15-2). 

Quy định mới về Logistics 
Về trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp logistics với khách hàng: trường 

hợp pháp luật liên quan có quy định về giới hạn trách nhiệm của doanh nghiệp logistics 

thì thực hiện theo quy định đó. Trường hợp pháp luật không quy định thì trách nhiệm 

bồi thường của doanh nghiệp logistics với khách hàng do hai bên thỏa thuận. 

Trường hợp doanh nghiệp logistics và khách hàng không có thỏa thuận thì thực hiện 

như sau: Nếu khách hàng không có thông báo trước về trị giá hàng hóa thì doanh 

nghiệp logistics phải bồi thường tối đa 500 triệu đồng đối với mỗi yêu cầu bồi thường; 

Nếu khách hàng đã thông báo trước, mức bồi thường của doanh nghiệp logistics không 

vượt quá trị giá của hàng hóa đó. 

http://plo.vn/tags/dGh1IG5o4bqtcCBjaOG7i3UgdGh14bq_/thu-nhap-chiu-thue.html
http://plo.vn/tags/QkhYSA==/bhxh.html
http://plo.vn/tags/bG9naXN0aWM=/logistic.html
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Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ logistics theo hình thức vận tải 

hàng hóa đường bộ thì có thể hợp tác kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp hoặc góp 

vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, nhưng tỷ lệ vốn góp của nhà đầu 

tư nước ngoài không quá 51%. Tuy nhiên, 100% lái xe của doanh nghiệp phải là công 

dân Việt Nam. 

(Nghị định 163/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics, 

có hiệu lực từ ngày 20- quy định). 

Ưu đãi đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng 
Từ 20-2, các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong Khu công nghệ công 

nghệ cao Đà Nẵng sẽ được áp thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm. 

Riêng các dự án có quy mô từ 3.000 tỷ đồng trở lên được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% 

trong 30 năm. Không chỉ thế, các doanh nghiệp này còn được miễn thuế thu nhập doanh 

nghiệp 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. 

Miễn toàn bộ tiền thuê đất đối với: Đất xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ 

thuật, đất cây xanh, đất có mặt nước, công viên sử dụng công cộng; Đất xây dựng công 

trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập; Đất xây dựng cơ sở đào tạo nhân 

lực công nghệ cao; Đất thực hiện dự án nhà ở cho chuyên gia, người lao động thuê khi 

làm việc tại Khu công nghệ cao… 

(Nghị định 04/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi 

đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-2 quy định). 

 

 

 

 

 

 

 

  

SỔ TAY CÁN BỘ ĐOÀN 

http://plo.vn/tags/xrB1IMSRw6NpIMSR4bqndSB0xrA=/uu-dai-dau-tu.html
http://plo.vn/tags/dGh14bq_IHRodSBuaOG6rXAgZG9hbmggbmdoaeG7h3A=/thue-thu-nhap-doanh-nghiep.html
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1/ Tuổi trẻ LLVT Quân khu 9 với mùa xuân nghĩa tình vùng biển đảo quê hương 

 

Trong hai ngày 01 và 02/02, tại khu di tích Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương 

Định, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã diễn ra Hội trại truyền 

thống “Chiến sỹ miền Tây kiên cường, anh dũng” chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 03/02/1930 - 03/02/2018), mừng Xuân Mậu Tuất 

2018 với chủ đề “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 9 với mùa xuân nghĩa tình vùng biển đảo 

quê hương” 

Tham gia hội trại có 425 trại sinh với 17 tiểu trại đến từ Bộ chỉ huy quân sự 13 

tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long, Trường quân sự quân khu cùng 04 trại đơn 

vị tỉnh Tiền Giang: Đoàn Thanh niên Công an Tiền Giang; Đoàn Thanh niên BCH 

Quân sự tỉnh, Đoàn Thanh niên huyện Gò Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Thị xã Gò 

Công; Đoàn Trường Đại học Tiền Giang, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế , Đoàn Trường 

Cao đẳng Nghề, Đoàn Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ; Đoàn khối Doanh 

nghiệp, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang tham dự. 

Hội trại được tổ chức tại khu di tích Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định, xã 

Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang với các nội dung như: Dâng hương 

Đền thờ Anh hung dân tộc Trương Định; Trao cờ Tổ quốc cho các tàu đánh cá xa bờ 

của Nghiệp đoàn tàu cá xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang; Khám bệnh, 

cấp phát thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo; Thăm tặng 

quà Mẹ Việt Nam anh hùng, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; bàn giao nhà Tình đồng 

đội; Hoạt động kỹ năng lều trại, thi gói nánh tét, chưng mâm ngũ quả; Hoạt động thể 

thao và trò chơi dân gian; Tổ chức “Phiên chờ hàng Việt - Xuân Mậu Tuất 2018”; 

Tuyên dương 25 cán bộ Đoàn xuất sắc,… tổng giá trị hơn ……. triệu đồng. 

Sáng ngày 02/2 , hội trại Tuổi trẻ LLVT Quân khu 9 với mùa xuân nghĩa tình 

vùng biển đảo quê hương” đã bế mạc trong không khí trang trọng và ý nghĩa. Qua hoạt 

động Hội trại, nhằm bồi dưỡng kỹ năng tổ chức, phương pháp hoạt động công tác Đoàn 

và phong trào thanh niên; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ 

Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, tập hợp đoàn viên, thanh niên; 

tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, giao lưu, đoàn kết của tuổi trẻ LLVT các tỉnh, thành 

phố trên địa bàn Quân khu 9 và với các đơn vị kết nghĩa. 

Điểm đặc biệt của Hội trại năm nay, Ban Tổ chức đã tổ chức Hội trại truyền 

thống kết hợp tổ chức “Bữa cơm Tết Quân - Dân” 

Hội trại truyền thống “Chiến sỹ miền Tây kiên cường, anh dũng” là hoạt động 

thường niên của các tỉnh, thành Đoàn và BCH Quân sự các tỉnh Đoàn bằng Sông Cửu 

Long tổ chức hằng năm luân phiên tại các tỉnh. Năm 2019 Hội trại truyền thống “Chiến 

sỹ miền Tây kiên cường, anh dũng” sẽ được tổ chức tại tỉnh Hậu Giang. 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG 

http://doanthanhnien.vn/newsdetail/giao_duc_tuyen_truyen/33910/tuoi-tre-llvt-quan-khu-9--tu-hao-tiep-buoc-truyen-thong.htm
http://doanthanhnien.vn/newsdetail/giao_duc_tuyen_truyen/33910/tuoi-tre-llvt-quan-khu-9--tu-hao-tiep-buoc-truyen-thong.htm
http://doanthanhnien.vn/newsdetail/giao_duc_tuyen_truyen/33910/tuoi-tre-llvt-quan-khu-9--tu-hao-tiep-buoc-truyen-thong.htm
http://doanthanhnien.vn/newsdetail/giao_duc_tuyen_truyen/33910/tuoi-tre-llvt-quan-khu-9--tu-hao-tiep-buoc-truyen-thong.htm
http://doanthanhnien.vn/newsdetail/giao_duc_tuyen_truyen/33910/tuoi-tre-llvt-quan-khu-9--tu-hao-tiep-buoc-truyen-thong.htm
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2/ Sôi nổi Ngày hội Giáo viên Tổng phụ trách Đội tỉnh Tiền Giang năm học 

2017 - 2018 

Ngày 01/02 tại Trường THCS Vĩnh Kim, huyện Châu Thành Hội đồng Đội tỉnh 

Tiền Giang tổ chức Ngày hội Giáo viên Tổng phụ trách Đội năm học 2017 - 2018 với 

chủ đề “Tài năng Cánh én hồng Tiền Giang” với sự tham dự của  quýthầy cô Tổng phụ 

trách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

 
Tham dự Ngày hội các “Cánh én hồng” đã được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa 

với các chủ đề như: Chủ đề “Tiếp bước truyền thống cha anh” đặt tràng hoa, thắp 

hương, viếng khu di tích chợ giữ Vĩnh Kim. Tham quan tìm hiểu quá trình đấu tranh, hy 

sinh của nhân dân Vĩnh Kim trong cuộc kháng chiến chống Pháp; Chủ đề “Phụ trách đa 

tài” Mỗi đơn vị tập dợt và biểu diễn 01 tiểu phẩm vui về công việc hàng ngày, về mái 

trường, về cuộc sống hoặc 01 tiết mục văn nghệ theo hình thức tốp ca hoặc 01 bài dân 

vũ tập thể thể hiện tài năng, khả năng sáng tạo, tính đoàn kết tập thể, trẻ trung, sôi nổi, 

mạnh mẽ và hào hứng; Biểu diễn thời trang tự thiết kế, các bộ trang phục do các đơn vị 

tự thiết kế từ những chất liệu có thể tái chế, chất liệu tự nhiên đảm bảo tính vui tươi, trẻ 

trung, bảo vệ môi trường…Chủ đề 3 “Hoa tay người Phụ trách” Mỗi đơn vị huyện, 

thành, thị chuẩn bị và thực hiện phần trưng bày mâm trái cây với những loại trái cây đặc 

sản địa phương hoặc trưng bày các sản phẩm nổi tiếng, đặng trưng của đơn vị, với chủ 

đề “Tri ân người phụ trách Đội”. Chủ đề “Kỹ năng người phụ trách” Mỗi đơn vị thực 

hiện 01 mô hình trại trên tấp mút xốp loại cứng, trong đó có 01 lều, 01 cổng trại, 01 cột 

cờ chân không và 01 xích đu. Các đơn vị chuẩn bị bạt mủ kích thước vừa đủ, cọc trại 

bằng cây, cổng trại được thực hiện bằng que tre hoặc đủa tre, thể hiện các nút dây cơ 

bản. Chủ đề  “Bản lĩnh phụ trách Đội” Tham gia trò chơi vận động liên hoàn kết hợp 

giải morse, mật thư và semaphore và các trò chơi tearmbuilding khác,…. do các giảng 



18 
 

viên của Trường Đoàn Lý Tự Trọng tham gia huấn luyện và thực hiện. Chủ đề 6: “Ngôi 

nhà Cánh én hồng Tiền Giang” Tổ chức chương trình giao lưu, khen thưởng “Cánh Én 

Hồng tiêu biểu tỉnh Tiền Giang”. 

Thông qua Ngày hội nhằm tăng cường bổ sung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 

công tác Đoàn - Đội trong trường học; đào tạo nâng cao bồi dưỡng trình độ cán bộ, đáp 

ứng nhu cầu, nguyện vọng trong tình hình mới; Trao đổi kinh nghiệm thực hiện chương 

trình rèn luyện phụ trách Đội. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác thiếu 

nhi có dịp phát huy khả năng, năng khiếu, sở trường công tác, tăng cường các mối giao 

lưu, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ chuyên môn. 

3/ Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, thanh thiếu niên khó khăn. 
 

Chăm lo cho đoàn viên, thanh thiếu niên nghèo vui xuân đón tết đã trở thành hoạt 

động thường niên của các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Nhiều kế hoạch, 

hoạt động đang được các đơn vị khởi động với mong muốn mang đến chođoàn viên 

thanh thiếu niên nghèo một cái tết tươm tất, đầm ấm. 

Từ các nguồn vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, Tỉnh 

Đoàn đã tặng quà đoàn viên thanh thiếu niên thông qua nhiều hình thức: tặng gạo, tiền 

mặt, nhu yếu phẩm… Bên cạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, việc tổ chức 

những sân chơi vui tươi, lành mạnh cho đoàn viên thanh thiếu niên trong những ngày 

tết. 

Thông qua những hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên thanh thiếu niên nhằm định 

hướng các bạn trẻ giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc, khơi dậy trong 

tuổi trẻ niềm tự hào về quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Tiền Giang; 

những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2017 - Xuân tình nguyện năm 2018. 

Tại xã Long Khánh - Thị xã Cai Lậy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội 

LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Chương trình "Tình nguyện mùa Đông năm 

2017 và Xuân tình nguyện năm 2018". Trong chương trình hoạt động, CLB thầy thuốc 

trẻ đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 155 đối tượng 

già yếu, có hoàn cảnh khó khăn tại xã và tặng 155 phần quà với tổng kinh phí 25 triệu 

đồng 
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.  

Chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2017 - Xuân tình nguyện năm 2018 tại 

xã Long Khánh - TX Cai Lậy 

Thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh Đoàn các thời kỳ.  

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh 

đạo Tỉnh Đoàn các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí Thường trực Tỉnh Đoàn đã 

báo cáo những kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh nhà thời gian 

qua; theo đó, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà nhiệt tình hưởng ứng, tham gia nhiều 

phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả. Nhân dịp này, các đồng chí Thường trực 

Tỉnh Đoàn đã gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh Đoàn các 

thời kỳ nhân dịp Tết đến, Xuân về. 

  

 
  

Đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn  thăm, chú tết 

 đồng chí Phạm Minh Tấn - Nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn 

Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh Đoàn các thời kỳ cũng bày tỏ niềm tin vào 

quyết tâm, sự vươn lên của tuổi trẻ Tiền Giang trong công cuộc xây dựng, phát triển đất 

http://doanthanhnien.vn/newsdetail/Xung_kich_dong_hanh/30797/tham-chuc-tet-nguyen-bi-thu-trung-uong-%C4%91oan-cac-thoi-ky.htm
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nước và tin tưởng thế hệ trẻ Tiền Giang sẽ tiếp tục kế thừa sự nghiệp cách mạng của các 

thế hệ đi trước, góp phần xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, văn 

minh. 

Thăm chúc Tết thân nhân của các đồng chí Bí thư Chi Đoàn ấp, khu phố có hoàn 

cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Từ ngày 20/02/2017 - 24/04/2017 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức các 

đoàn đến thăm, chúc tết gia đình các đồng chí Bí thư Chi Đoàn, ấp khu phố có hoàn 

cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

  

 
Đồng chí Nguyển Thị Uyên Trang - UVBCH Trung ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn 

thăm, tặng quà cho bạn Phạm Thanh Thủy Tiên, Bí thư Chi đoàn ấp 3B, xã Đạo Thành, 

Tp Mỹ Tho 
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Đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn thăm, tặng quà 

cho bạn Lê Văn Nhân - Bí thư Chi đoàn Ấp 2, xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè 

Chia sẽ với hoàn cảnh khó khăn của các đồng chí Bí thư Chi Đoàn ấp, khu phố, 

các đồng chí Thường trực Tỉnh Đoàn đã động viên các gia đình tiếp tục vững niềm tin, 

ra sức phấn đấu, lao động, sản xuất, đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội và chính 

quyền địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ gia đình tăng gia sản xuất, phát 

triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuấn 2018, Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng quà Tết gồm các nhu yếu phẩm, bánh, kẹo… và tiền 

mặt góp phần giúp gia đình đón một cái Tết sum vầy. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa tốt đẹp và nhân văn của BTV Tỉnh Đoàn Tiền 

Giang, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn, đồng thời khích lệ các 

bạn Đoàn viên thanh niên vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. 

4/ Tỉnh đoàn trao quà Tết cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn 

nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 

Từ ngày 20/02/2017 - 24/04/2017 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức các 

đoàn đến thăm, chúc tết gia đình các đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó 

khăn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

Chia sẽ với hoàn cảnh khó khăn của các đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn 

cảnh khó khăn, các đồng chí Thường trực Tỉnh Đoàn đã động viên các gia đình tiếp tục 

vững niềm tin, ra sức phấn đấu, lao động, sản xuất, đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn, 

Hội và chính quyền địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ gia đình tăng gia 

sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuấn 

2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng quà Tết gồm các nhu yếu phẩm, bánh, 

kẹo… và tiền mặt góp phần giúp gia đình đón một cái Tết sum vầy. 

Những món quà tuy nhỏ nhưng là tình cảm của tổ chức Đoàn đến với các thanh 

niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc đang đến 

gần. 
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Đây là hoạt động thường niên, thiết thực, ý nghĩa của Tỉnh đoàn nhằm góp thêm 

niềm vui cho thanh niên công nhân nghèo đón xuân cùng với gia đình sau một năm lao 

động vất vả. Đồng thời, thông qua hoạt động này để nâng cao vai trò đồng hành của tổ 

chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp đoàn viên thanh niên, công nhân lao 

động tại các Khu công nghiệp; xem tổ chức Đoàn là địa chỉ tin cậy để thanh niên công 

nhân chia sẻ, là điểm tựa về đời sống tinh thần cho thanh niên công nhân. 

 

 

 

 

 

 

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 3 

- 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, của Tỉnh;  

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ 

vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ; Ý nghĩa lịch sử của Tháng Thanh 

niên 2017, 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018). 

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X; Nghị quyết 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 qua các hình thức trực quan 

sinh động, diễn đàn, các kênh thông tin truyền thông.v.v...;  

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy 

mạnh học tập và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt là tuyên truyền 

về nội dung chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người 

 

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN 

THÁNG 3/2018 
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đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”.  

 - Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức hoạt động hưởng ứng các Ngày lễ kỷ niệm của 

đất nước, dân tộc: kỷ niệm 78 năm Ngày sinh Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (8/3/1940 - 

8/3/2018); kỷ niệm 30 năm Ngày mất đồng chí Phạm Hùng (10/3/1988 - 10/3/2018); kỷ 

niệm 73 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2018); Kỷ niệm ngày Thể thao 

Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2018); …  

- Nắm bắt diễn biến tình hình, tư tưởng trong đoàn viên thanh niên và dư luận xã 

hội trong đoàn viên thanh niên; 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. 

- Tổ chức đa dạng các loại hình văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, chiếu 

phim, sân chơi cuối tuần hay các hoạt động giải trí lành mạnh phục vụ người dân và 

đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thông tin, tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và 

người dân về công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, cách phòng, chống bệnh và dịch 

bệnh vào các thời điểm giao mùa, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm, an toàn lao động và 

thực hiện An toàn giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan, đơn vị.  

 

 


