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50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
NỘI DUNG CHÍNH
Truyền thống

Thông tin thời sự

Sắc màu cơ sở

Thực hiện Di chúc của Người, phát huy vai trò xung kích
của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Một trong những di sản bất hủ từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là
niềm tin chiến thắng và ý chí quyết tâm giành độc lập, tự do, thống nhất đất
nước; là cơ sở để Đảng ta, nhân dân ta xây dựng nền quốc phòng toàn dân
vững mạnh toàn diện nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.
Nhận định về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cố Thủ tướng Phạm
Văn Đồng đã viết “Bản Di chúc tuy rất ngắn gọn song nó chứa đựng biết bao
giá trị tư tưởng và tình cảm, là sự kết tinh một đời hoạt động cách mạng của
Hồ Chí Minh, đem lại sự đổi đời của dân tộc Việt Nam ta, đồng thời để lại
những di sản bất hủ đối với những thế hệ mai sau…”.
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Một trong những di sản bất hủ đó là là niềm tin chiến thắng và ý chí quyết tâm
giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước; là cơ sở để Đảng ta, nhân dân ta xây dựng nền
quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa.
Từ thực tiễn tình hình quốc tế và trong nước, từ bản chất, âm mưu của đế quốc và
bè lũ tay sai đối với nước ta, nhất là từ tương quan so sánh lực lượng địch ta ở thời điểm
đó, trong Di chúc, Người đã dự báo "Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài.
Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người", tuy nhiên, với cảm quan của một
vĩ nhân, Người khẳng định niềm tin sắt đá: "Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta
dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó
là một điều chắc chắn".
Từ những tổ chức vũ trang đầu tiên đến Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay,
Quân đội ta luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện về
chính trị, tư tưởng và tổ chức; khẳng định nội dung cơ bản của việc xây dựng Quân đội
nhân dân phải được thể hiện ở việc xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân
tộc và chủ nghĩa xã hội. Người thường xuyên nhắc nhở phải: “Sẵn sàng chiến đấu hy sinh
vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội”.
Bằng hoạt động lý luận và hoạt động thực tiễn hết sức phong phú, Hồ Chí Minh
từng bước giáo dục, bồi dưỡng làm cho Chủ nghĩa Mác-Lênin ngày càng thấm sâu vào
đời sống tinh thần của Quân đội. Đồng thời, Người luôn quan tâm đến việc chọn lựa, bồi
dưỡng những “phần tử tiên tiến” trong các tầng lớp nhân dân lao động có tinh thần yêu
nước, có giác ngộ dân tộc và giác ngộ giai cấp sâu sắc để tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện họ
trở thành những quân nhân cách mạng, những cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, những
đảng viên trung kiên của Đảng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định, cùng với việc xây dựng Quân đội nhân
dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân là yêu cầu khách quan của giai cấp công nhân,
nhân dân lao động và của cả dân tộc, nhằm tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng để
bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và duy trì hoạt động của chính quyền nhà nước
chuyên chính vô sản. Năm 1945, ngay sau khi mới giành được chính quyền, Người đã chỉ
ra: “Nước ta mới giành lại quyền độc lập tự do, nhưng còn phải trải qua nhiều bước khó
khăn, để củng cố quyền tự do, độc lập đó. Vậy nên quốc dân ta, bất kỳ già trẻ, đều phải ra
sức gánh vác một vai”(1).Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người thường
xuyên nhắc nhở: “Chúng ta phải ra sức bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, cho nên chúng ta
phải củng cố quốc phòng...”(2) làm cho nền quốc phòng, nhất là Quân đội vững mạnh, đủ
sức trấn áp bọn phá hoại, giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân, đồng thời Quân đội phải
luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

2
THÁNG 8,9
2019

Tài liệu

TRUYỀN THỐNG

Trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Hồ Chí Minh chỉ rõ cần chú trọng
xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh cả về chính trị, quân sự làm nòng
cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ chế độ mới. Người yêu cầu:
“phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng và củng cố công tác chính trị và quân sự trong bộ
đội ta. Phải nâng cao giác ngộ chính trị, nâng cao chiến thuật và kỹ thuật, nâng cao kỷ
luật tự giác của bộ đội ta. Phải làm cho quân đội ta thành một quân đội chân chính của
nhân dân”(3).
Thực hiện di huấn của Người, từ Nghị quyết Đại hội IX (năm 2001), Đảng ta
khẳng định: “Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ
là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”(4). Đến
Đại hội XI (năm 2011) Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh: “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh
tổng hợp toàn dân tộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc
phòng, an ninh…”(5). Tại Đại hội XII, Đảng ta đã cụ thể hóa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
trong thời kỳ mới đến năm 2030 là: “Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia,
ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của
Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó quân đội nhân dân và
công an nhân dân là nòng cốt”(6). Đó là những định hướng quan trọng đối với sự
nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong trong quá trình xây dựng, đổi mới và
đất nước.
Quá trình xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân luôn có liên quan mật
thiết với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong từng thời kỳ.
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân,
cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt
Nam - thế hệ tương lai của đất nước.
Trước tình hình thế giới, khu vực luôn vận động, biến đổi phức tạp, khó lường;
trước những tác động nhiều chiều liên quan đến quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng;
trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới;
thực hiện Di chúc của Người “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”, để thanh
niên thực sự là “những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa
chuyên”, đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ
quốc, các cấp bộ Đoàn cần tập trung thực hiện tốt những nội dung, giải pháp cơ bản
sau:
Một là, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên
đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần nâng cao
tiềm lực chính trị, tinh thần của đất nước.
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Tiềm lực chính trị, tinh thần biểu hiện ở nhận thức, ý chí, niềm tin, tâm lý, tình
cảm của nhân dân và lực lượng vũ trang trước nhiệm vụ quốc phòng của đất nước. Việc
xây dựng, củng cố và phát huy tiềm lực tinh thần của tuổi trẻ là một quá trình lâu dài,
liên tục, bền bỉ, trong đó phải chú trọng xây dựng lòng tin - niềm tin - lý tưởng cho đội
ngũ.
Theo đó, tổ chức Đoàn các cấp cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
cho đoàn viên thanh niên. Trong công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cần tập trung
quán triệt, tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà
nước; không ngừng nâng cao nhận thức và “bộ lọc” trước những âm mưu, thủ đoạn “diễn
biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn
dân tộc...
Tổ chức Đoàn cần có các hình thức phù hợp, sáng tạo trong tập hợp, giáo dục
đoàn viên thanh niên nhằm khơi dậy tình yêu Tổ quốc, lý tưởng cách mạng, kiên định
niềm tin vào chế độ; đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ
nguồn”... Thông qua đó nhằm củng cố niềm tin, hình thành ý thức nhạy bén chính trị,
tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề
kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống
phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội.
Hai là, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội,
nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng trọng điểm về an ninh, quốc
phòng…
Các cấp bộ Đoàn phối hợp với các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác giáo dục,
động viên và tổ chức cho thanh niên thực hiện tốt Luật Quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân
sự, pháp lệnh dự bị động viên, pháp lệnh dân quân tự vệ; phát huy vai trò của các tổ chức
Đoàn và thanh niên địa phương trong tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững
mạnh; xung kích, tình nguyện góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng
thủ, diễn tập khu vực phòng thủ ở địa phương, xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân;
phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tổ chức các đội hình thanh niên
tình nguyện, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng
khó khăn trong chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè, tình nguyện mùa Đông; chủ động
tích cực phối hợp với các đơn vị Quân đội, đặc biệt là Hải quân, Biên phòng xây dựng
các công trình, phần việc thanh niên có giá trị về mặt kinh tế - xã hội tại địa phương, góp
phần bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc.
Ba là, phát huy trí tuệ của tuổi trẻ tham mưu góp ý, phản biện chính sách chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần gia tăng sức mạnh tổng hợp của đất nước.
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Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định mục tiêu của quốc phòng, an
ninh trong thời gian tới là: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của
cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên
quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh
thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ công cuộc
đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo
vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.
Các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên cần chủ động, tích cực hơn nữa trong tham
gia vào các hoạt động góp ý, phản biện chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội; phát
huy vai trò xung kích trong lao động sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, có nhiều
sản phẩm thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Qua đó góp
phần vào công cuộc xây dựng một nước Việt Nam thực sự ổn định về chính trị, xã hội;
đa dạng, bản sắc về văn hóa; giàu về kinh tế; mạnh về quốc phòng, an ninh, vững bước
trên con đường hội nhập quốc tế./.
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Báo Thanh Hóa ra ấn phẩm đặc biệt: Thanh Hoá 50
năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Thanh Hóa
sẽ phát hành ấn phẩm đặc biệt vào ngày 27-8-2019. Ấn phẩm được in khổ 29 x
41 cm, gồm 40 trang.
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Số báo có sự tham gia viết bài của các PGS-TS: Bùi Đình Phong, Nguyễn Ngọc
Hà, Đỗ Xuân Tuất với các bài viết nổi bật như: Di chúc – sự kết tinh tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đạo đức là nền tảng, là gốc rễ của người cách
mạng; Bối cảnh, ý nghĩa lịch sử những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thanh
Hóa.

Số báo đặc biệt còn có nhiều bài viết về Bác Hồ với Thanh Hoá có nội dung hấp
dẫn, trình bày đẹp như: Ký ức về Bác Hồ trên thành phố biển Sầm Sơn; Từ chiếc
máy cày năm xưa Bác tặng; Những kỷ niệm của gia đình ông Hoàng Hữu Nhân
với Bác Hồ; Miền thượng du trong trái tim Người...
7
THÁNG 8,9
2019

Tài liệu

Thông Tin
Thời Sự

PHÁP LUẬT
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019 như:
1. DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật. Theo Nghị định
55/2019/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 16/8/2019, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ chi phí
tư vấn pháp luật với mức như sau:
- Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí, nhưng không quá 03 triệu đồng/năm;
- Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 05 triệu đồng/năm;
- Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí, nhưng không quá 10 triệu
đồng/năm…
2. LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG – PHỤ CẤP
Lương hưu, trợ cấp BHXH của cán bộ xã tăng 7,19%
Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 09/2019/TT-BNV, có hiệu lực ngày 01/8/2019, hướng
dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã
nghỉ việc.
Tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thêm 7,19% trên mức
trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019 đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.
Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2019 = mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm
tháng 6/2019 x 1,0719.
Tăng trợ cấp, phụ cấp của người có công với cách mạng
Từ ngày 01/7/2019, mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công
với cách mạng là 1,624 triệu đồng, cao hơn mức hiện tại 109.000 đồng theo Nghị định
58/2019/NĐ-CP.
Cụ thể mức trợ cấp, phụ cấp của một số đối tượng như sau:
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: Trợ cấp tối thiểu 1,094 triệu
đồng, tối đa 5,207 triệu đồng;
- Thương binh loại B: Trợ cấp tối thiểu 904.000 đồng, tối đa 4,308 triệu đồng;
- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết
thương đặc biệt nặng: Phụ cấp 1,67 triệu đồng;
- Bệnh binh: Trợ cấp tối thiểu 1,695 triệu đồng, tối đa 2,086 triệu đồng…
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/8/2019.
3. BẢO HIỂM
Thêm trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT
Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Thông tư 09/2019/TT-BYT hướng dẫn một số nội
dung trong công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).
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Từ ngày 01/8/2019, sẽ có thêm 03 trường hợp người có thẻ BHYT được thanh
toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh:
- Người có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng
chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (8,94
triệu đồng) (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng
chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở;
- Dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác
thông tin thẻ BHYT;
- Người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện
trong ngày do cấp cứu, mất ý thức, tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được
cấp lại
4. TIẾT KIỆM – PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ
Cách chức lãnh đạo bố trí người thân làm kế toán, quản lý nhân sự
Nội dung đáng chú ý này được đề cập tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng
dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.
Theo đó, sẽ kỷ luật cảnh cáo người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ
quan, tổ chức, đơn vị lần đầu có hành vi bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con,
anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán,
làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị…
Trường hợp đã bị cảnh cáo mà còn tiếp tục vi phạm, người đứng đầu, cấp phó
của người đứng đầu sẽ bị cách chức.
Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 01/07/2019, có hiệu lực từ ngày
15/08/2019.
5. VĂN BẢN MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA ĐOÀN
- Kế hoạch số Số: 128 - KH/TĐTN-TNCN&ĐT ngày 22/7/2019 của Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn về việc Tổ chức Lễ cưới tập thể cho Thanh niên
công nhân năm 2019
- Kế hoạch số Số: 125 - KH/TĐTN-BTG ngày 05/7/2019 của Ban Thường
vụ Tỉnh đoàn về việc Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm
thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)
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NỔI BẬT CÁC HOẠT ĐỘNG VỪA QUA

Tuyên dương 50 công trình thanh niên tiêu biểu
làm theo lời Bác
Web.ĐTN: Tối 26/8, tại Quảng trường Ba Đình, Trung ương Đoàn tổ chức
Chương trình nghệ thuật và Lễ tổng kết đợt hoạt động cao điểm “Tuổi trẻ Việt
Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, tuyên dương 50 công trình thanh niên tiêu
biểu làm theo lời Bác.

Đồng chí Võ Văn
Thưởng, Ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng, Trưởng
Ban Tuyên giáo Trung
ương phát biểu tại
buổi lễ

Tham dự có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ
tịch thường trực Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Phong Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương
Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Ban Bí thư Trung ương Đoàn cùng
392 đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương hoan nghênh và biểu
dương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt
Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” với nhiều nội dung phong phú, thiết
thực, ý nghĩa được đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng; các cấp, các
ngành và xã hội quan tâm, đánh giá cao.
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Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các bạn trẻ
không ngừng trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn
hóa; tự rèn luyện bản thân, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây
hoài bão lớn; tránh những biểu hiện "nhạt Đảng", "khô Đoàn", "xa
rời chính trị" như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng
đã căn dặn...
Bên cạnh đó, thanh niên phải phát huy tinh thần xung
kích, tình nguyện trong học tập, lao động, rèn luyện; là những
người xung kích làm chủ khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng
tạo, làm giàu chính đáng; nêu cao tinh thần tình nguyện, sẵn sàng
đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.
Tổ chức Đoàn cần khởi xướng và tổ chức nhiều phong
trào phù hợp để khơi sức thanh niên; tạo môi trường để thanh
niên sáng tạo, tình nguyện, đóng góp tích cực vào đẩy mạnh sự
nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc
tế; đồng hành với thanh niên trong học tập, lập thân, lập nghiệp,
trong nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần và
kỹ năng xã hội.
Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị các cấp ủy đảng
nêu cao trách nhiệm đối với công tác chăm lo, bồi dưỡng, giáo
dục và phát huy thế hệ trẻ; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của
thanh niên, luôn bên cạnh, động viên, định hướng, ủng hộ và
đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp,
đổi mới, sáng tạo, đóng góp được nhiều nhất cho sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch
Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong cho rằng, đợt hoạt động “Tuổi
trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” đã thật sự trở thành
một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và sâu sắc của tuổi trẻ cả
nước. Các hoạt động đã được các cấp bộ Đoàn thực hiện với
nhiều cách làm mới, hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm của hơn
11 triệu lượt đoàn viên, thanh niên và đông đảo các tầng lớp nhân
dân.
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Tuyên dương 50 công trình
thanh niên tiêu biểu làm theo
lời Bác năm 2019.

Qua đợt hoạt động cho thấy, học tập và làm theo Bác đã trở thành
hoạt động thường xuyên, liên tục của đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam và
trong đợt hoạt động này, điều đó càng được sáng rõ hơn. Từ tình cảm, nhận thức
và lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp bộ đoàn đã triển khai trên
32.000 công trình thanh niên làm theo lời Bác, hàng triệu phần việc làm theo lời
Bác.
Mỗi công trình, phần việc là sự nỗ lực, cố gắng, sáng tạo của đoàn
viên, thanh thiếu nhi, góp phần giải quyết những nhu cầu thiết thân của người
dân, tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. 50 công
trình thanh niên làm theo lời Bác tiêu biểu toàn quốc được lựa chọn, tuyên dương
trong chương trình tổng kết tối hôm nay là những kết quả sinh động, cụ thể trong
việc làm theo lời Bác của tuổi trẻ trong đợt hoạt động.
Hiệu quả của đợt hoạt động còn được đánh giá qua sự trưởng thành
của mỗi đoàn viên, thanh niên. Qua hoạt động, phong trào, các cấp bộ đoàn đã
phát hiện, tuyên dương hơn 35.000 điển hình thanh thiếu nhi học tập và làm theo
lời Bác ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 392 đảng viên trẻ tiêu biểu học
tập và làm theo lời Bác toàn quốc năm 2019 có mặt trong chương trình tổng kết là
những đại diện xứng đáng về Thủ đô báo cáo với Bác, với Đảng về sự trưởng
thành của thanh niên Việt Nam hôm nay, sẵn sàng tiếp nối, đón nhận trọng trách
“những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên” theo lời
Di chúc của Người.
Tại chương trình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chính thức phát
động đợt thi đua, hoạt động cao điểm “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với
Đảng” trong toàn Đoàn và kêu gọi tuổi trẻ cả nước tích cực thi đua triển khai đợt
sinh hoạt chính trị rộng lớn từ tháng 09/2019 đến tháng 2/2020, nhằm khẳng định
niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của
Đảng.
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Hiệu quả từ công trình thanh niên mô hình
"Ngôi nhà 200 đồng"
Web.ĐTN: Với mục đích giáo dục các em học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi
trường, sử dụng được rác thải tái chế có hiệu quả , vừa qua Đoàn trường Cao
đẳng nghề Việt Xô đã hoàn thành công trình ngôi nhà 200 đồng và đã đưa vào
sử dụng có hiệu quả với thông điệp: “Đoàn viên, thanh niên hãy chung tay giữ
gìn môi trường sư phạm nhà trường xanh - sạch - đẹp”!

Hiệu quả từ công
trình thanh niên mô
hình "Ngôi nhà 200
đồng"

Ngôi nhà 200 đồng là ý tưởng của BCH Đoàn trường và được thiết kế do chính
tay của các em học sinh đang học tập tại trường, các em đã dành tâm huyết và cố
gắng sau 03 ngày đã hoàn thành ngôi nhà, ngôi nhà có chiều dài 1.5m, chiều rộng
1m và chiều cao 1.3m, được bọc lưới xung quanh và có mái che và có thể di
chuyển vị trí khác được. Cách sử dụng ngôi nhà rất đơn giản, các bạn thanh niên
khi uống nước xong, vỏ chai, hoặc lon nước ngọt chỉ cần đổ hết nước trong chai
rồi đóng nắp, thả vào trong công trình. Một chai nhựa, một lon nước, hay vài
trang giấy bỏ,... thu gom được vừa giữ sạch môi trường, nhờ vậy mà cảnh quan
xung quanh nhà trường luôn đảm bảo sạch, giúp các em có không gian chơi sau
mỗi giờ ra chơi, vừa góp phần gây quỹ ủng hộ cho học sinh nghèo của đoàn
trường.
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Hầu như tất cả các bạn học sinh - sinh viên trong nhà trường đều được giáo
dục về những vấn đề giữ gìn vệ sinh chung. Cụ thể: kêu gọi của các bạn
học sinh, sinh viên tuyên truyền, vận động mọi người giữ gìn vệ sinh
chung, bỏ rác đúng nơi qui định. Qua đó, có thể thấy ý thức của các bạn
học sinh - sinh viên ngày càng cũng được nâng cao hơn.
Bên cạnh việc bỏ rác đúng nơi quy định thì hiện nay, các bạn học sinh sinh viên còn được tuyên truyền về vấn đề phân loại rác. Rác sau khi được
phân loại rõ ràng sẽ có giá trị về mặt tạo ra nguồn nguyên liệu mới có ích
như sản xuất phân bón cho cây trồng thay thế cho phân bón hóa học. Bên
cạnh đó, việc phân loại rác còn tiết kiệm được diện tích đất phục vụ cho
việc chôn cất rác thải, giảm lượng rác cần mang đi chôn lấp hay tiết kiệm
được chi phí cho vấn đề xử lí mùi từ rác thải,... Qua đó, giúp học sinh, sinh
viên của trường cũng sẽ nhận thức được hơn về tầm quan trọng của việc
bảo vệ môi trường cũng như hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của rác thải không phải cứ là rác thì sẽ không còn giá trị.
Sau hơn một tháng, Công trình Thanh niên “Ngôi nhà 200 đồng” đi vào
hoạt động, đã thu được kết quả đáng khích lệ. Các bạn học sinh - sinh viên
đã có ý thức hơn trong việc phân loại rác và vứt rác đúng nơi quy định.
Hành động rất nhỏ của các bạn sinh viên, nhưng ý nghĩa thì thật lớn lao!
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Tự hào là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:
Niềm hạnh phúc của ông chủ trẻ
(CTG) Giây phút thiêng liêng khi được kết nạp vào Đảng, Trần Ngọc
Huy tự nhủ: “Đây sẽ là động lực to lớn giúp “đoàn tàu doanh
nghiệp” thêm sức phấn đấu. Năng lượng và nhiệt huyết tuổi thanh
xuân dưới sự dẫn dắt của tổ chức Đảng sẽ phát huy hiệu quả, góp
phần khẳng định bản thân, đưa doanh nghiệp phát triển”…
Đảng viên Trần
Ngọc Huy
(đứng giữa)
trong một hoạt
động ngoại
khóa của Công
ty Cổ phần
Feroli

Kim chỉ nam dẫn đường
Trần Ngọc Huy hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Giám
đốc Công ty Cổ phần Feroli Việt Nam. Công ty chuyên kinh doanh về
máy lọc nước và đồ gia dụng.
Ngọc Huy sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng.
Bố là đảng viên. Ông tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiện là
thương binh. Mẹ anh là giáo viên. Các anh, chị em gia đình anh đều đứng
trong hàng ngũ của Đảng.
Huy tâm sự: “Mỗi lần đi học xa trở về, những câu chuyện bố
mình kể, thường nhắc đến tổ chức của Đảng. Cuộc sống của ông giản dị
nhưng lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, căng tràn năng lượng sống, tin
tưởng vào sự nghiệp chung và tự tin vào bản thân mình”.
15
THÁNG 8,9
2019

Tài liệu

Thông Tin
Thời Sự

Cả gia đình làm công chức Nhà nước, riêng Huy chọn lối đi
riêng, mở doanh nghiệp tư nhân. Chuyên kinh doanh về máy lọc nước và
đồ gia dụng, công ty của Huy đã thành lập tổ chức Công đoàn từ rất sớm.
Nhờ sự chú tâm, chăm lo, sắp xếp tổ chức bài bản trong công ty, mọi chủ
trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đều được truyền đạt đến cán bộ,
công nhân viên một cách thường xuyên, liên tục.
Khi Thành ủy Hà Nội triển khai công tác tăng cường phát
triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Huy tình
nguyện phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. “Lúc đó, công ty
của tôi có ba Đảng viên. Huyện ủy đã hướng dẫn cho Feroli làm thủ tục
thành lập chi bộ Đảng và định hướng bản thân tôi phấn đấu để được kết
nạp vào tổ chức. Ngày 28/6/2016 vô cùng đáng nhớ khi tôi trở thành
đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Vinh dự đứng trong hàng ngũ của
Đảng, tôi tự nhủ từ đây mình sẽ phải gương mẫu, làm việc tốt hơn, thực
hiện đúng những điều pháp luật quy định cho doanh nghiệp và công dân.
Còn gì hạnh phúc hơn khi tôi trở thành tấm gương để nhân viên trong
doanh nghiệp noi theo”, anh Huy kể.
Nhiều lợi thế…
Hiện nay, Công ty Cổ phần Feroli Việt Nam có 60 công nhân,
tạo dựng rõ nét thương hiệu và uy tín trên thị trường. Từ một doanh
nghiệp nhỏ, giờ đây doanh thu của công ty đạt khoảng 180 tỷ đồng mỗi
năm. Anh Huy luôn tâm niệm: “Phầm chất của người đảng viên giúp
mình kinh doanh bền vững. Mỗi người phải có một mục tiêu để để phấn
đấu. Nếu mình không có tổ chức nào giám sát, không có mô hình nào để
noi gương thì khó thành công trên bước đường sự nghiệp”.
Ðược thành lập từ năm 2015 với ba đảng viên, đến nay chi bộ
Công ty cổ phần Feroli Việt Nam có tám đảng viên, đều được phát triển
từ những hạt nhân ưu tú tại doanh nghiệp.
“Hầu hết nhân sự chủ chốt của công ty đều là đảng viên nên
các chủ trương, định hướng của chi bộ đều được triển khai nhanh chóng,
đồng bộ. Điều đó tạo thêm động lực giúp doanh nghiệp phát triển tốt, tạo
việc làm và thu nhập ổn định cho 60 công nhân, lao động”, anh Huy chia
sẻ.
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Đoàn Ngọc Bảo thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia
Chương trình mục tiêu quốc gia Ocop
(CTG) Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Hương Thọ, huyện Vũ
Quang, chàng trai Đoàn Ngọc Bảo, sinh năm 1990 ngày đêm dùi mài kinh sử,
học rất tốt và đậu vào Đại học Tây Nguyên, khoa nông lâm, chuyên ngành quản
lý đất.

Ông chủ trẻ Đoàn Ngọc Bảo trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm trồng cam với các
thanh niên phát triển kinh tế ở xã Hương Thọ.
Tuổi nhỏ chăm lo trồng trọt, giúp đỡ bố mẹ kiếm tiền cải thiện cuộc
sống, cùng với thời gian học tập ở trường Đại học đã giúp Bảo tiếp thu được những
kiến thức quý báu, làm dày thêm hành trang cho hành trìnhbước vào cuộc sống thực
tiễn đầy sinh động.
Sau 4 năm học tập, Bảo tốt nghiệp, về đầu quân cho Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh
Đắc Nông. Môi trường công tác ổn định, công việc phù hợp với trình độ chuyên
môn, bản thân lại là người siêng năng, cầu tiến, những tưởng đã hội tụ mọi điều kiện
mơ ước của một chàng trai trẻ để khởi đầu sự nghiệp. Thế nhưng lòng yêu quê
hương, tình thương bố mẹ ở quê vất vả quanh năm với vườn tược, cộng với mỗi lần
tết về quê chứng kiến sự đổi thay nhanh chóng, thấy thanh niên địa làm kinh tế được
hỗ trợ bởi nhiều chính sách, cơ chế, sự quan tâm của các cấp, ngành và địa đã luôn
nhen lên trong Bảongọn lửa khát vọng lập nghiệp tại quê hương.
Gặp chàng trai trẻ có làn da đượm màu nắng vào một ngày đẹp trời khi tôi cùng các
đồng nghiệp về tham dự, chứng kiến các hoạt động của tuổi trẻ huyện Vũ Quang
thiết thực Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào
mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN cấp huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024; ngay sau Lễ ra
mắt Tổ hợp tác Cam Thanh niên Hương Thọ, ấn tượng với tác phong nhanh nhẹn,
năng động của Bảo, thành viên của Tổ hợp tác.
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Khi được hỏi, động lực nào thúc đẩy em, một trí thức trẻ rời bỏ công việc ổn định ở một cơ quan cấp
tỉnh trở về quê khởi nghiệp? Bảo cười nhẹ và trả lời: Dạ, năm 2014 em nhận thấy phong trào khởi
nghiệp của các bạn trẻ đang phát triển mạnh; thấy ở Hà Tĩnh ta đang có nhiều đổi thay, xu hướng hỗ
trợ phát triển nông nghiệp của địa khá mạnh, với suy nghĩ và quyết tâm trở về làm giàu tại quê
hương, emđã bày tỏ tâm ý, xin phép gia đình cho emrời bỏ công việc đang làm trở về phát triển kinh
tế tại quê hương. Lúc đầu gia đình phản đối nhưng em thuyết phục mãi cũng đồng ý và đến năm
2015 thì chính thức bắt tay khởi nghiệp.
Để tận mắt chứng kiến thành quả của Bảo sau 3 năm cùng gia đình ngày đêm chăm lo, học hỏi khắp
nơi để phát triển cây cam, chúng tôi đã đến trang trại Bảo Phương ở xã Hương Thọ. Với diện tích
trồng cam trải đều trong 6ha vườn đồi với hơn 2.000 gốc, trong đó 02ha đang vào vụ, chuẩn bị thu
hái, các lớp cam còn lại được bố trí theo khu vực rõ ràng, thể hiện tính chiến lược, kế tiếp trong cả
quy trình tổ chức trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch và thay thế để đảm bảo nguồn cung cấp thường
xuyên cho thị trường. Nâng niu những quả cam căng tròn trong tay, Bảo tâm sự: Ngày đầu trở về
quê, lòng đầy nhiệt huyết nhưng cũng nhiều trăn trở, em lao vào tìm kiếm mọi nguồn kiến thức trồng
cam trong sách vở, qua mạng internet, học hỏi từ các mô hình đã thành công trong và ngoài địa bàn.
Em cũng nhận thức được rằng muốn thành công thì phải có chiến lược, cần có sự chuẩn bị chu đáo
và tiến hành chắc chắn từng bước một. May mắn với em là gia đình, người thân rất ủng hộ, có thêm
vợ em là người động viên, sát cánh hàng ngày; đặc biệt, là nhờ có các chủ trương, chính sách hỗ trợ
phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, huyện và sự quan tâm của xã, của tổ chức Đoàn
thanh niên các cấp nên rất thuận tiện về vấn đề huy động vốn vay để xây dựng mô hình.
Nắm bắt xu thế, thị trường đầu vào, đầu ra của giống cam, Bảo lựa chọn phương án phát triển sản
phẩm, xây dựng thương hiệu dựa trên tiêu chí tiên quyết là chất lượng và sau đó nhượng quyền lại
cho các cửa hàng bằng cách hợp đồng phân phối sản phẩm. Bảo nói: Làm được như vậy, không chỉ
có lợi về kinh tế cho gia đình, đóng góp cho địa phương mà còn giúp giải quyết việc làm, tạo thu
nhập cho người lao động, nhất là các bạn trẻ cùng chí hướng. Xác định rõ đường đi, nước bước như
vậy, song song với việc tổ chức sản xuất, Bảo đã chú trọng xây dựng bộ nhận diện thương hiệu riêng
cho sản phẩm cam của mình.
Với số vốn đầu tư tính đến nay là hơn 600 triệu đồng cho cả cây giống, phân bón, kỹ thuật, cải tạo
đất, nhân công, kết hợp xen canh cây trồng, đào ao nuôi cá để tận dụng triệt để hiệu quả từ quỹ đất.
Không phụ tấm lòng và công sức của ông chủ trẻ, vườn cam của Bảo đã cho thu nhập mỗi năm trên
200 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 04 lao động thường xuyên và 10 lao động theo thời vụ.
Trả lời câu hỏi của tôi về việc kế hoạch thu hồi vốn, thúc đẩy tăng lãi ròng, Bảo nhỏ nhẹ tiết lộ
“Cũng đã gần hết nợ”, hứa hẹn bội thu trong những mùa tới.Hiện nay, cam của Trang trại Bảo
Phương đang trong quy trình hoàn thiện bộ truy xuất nguồn gốc, tháng 9/2019 tới đây sẽ đạt tiêu
chuẩn VietGap về sản phẩm sạch, được cấp tem nhãn chứng nhận thương hiệu Cam Vũ Quang, có
chỉ dẫn địa lý; được người tiêu dùng ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế,… đón nhận, tiêu
thụ; trong thời gian tới sẽ đưa ra thị trường cả nước.
Đặc biệt, cam của Trang trại Bảo Phương được là sản phẩm duy nhất của cam Vũ Quang được lựa
chọn là 01 trong 10 sản phẩm điểm của tỉnh tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia Ocop. Đây
cũng là điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, thúc đẩy, giúp Bảo đẩy nhanh những dự định mà em đang ấp ủ.
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Hà Trung: Lễ khởi công xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” Năm học 2019 –
2020 cho cho gia đình em Hoàng Thị Ánh Nguyệt - học sinh lớp 7, Trường THCS
Hà Bắc, huyện Hà Trung

Đông Sơn tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho
em Lê Thị Anh Thư - Học sinh trường TH Đông Thịnh

ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện
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Hậu Lộc: Đồng loạt tổ chức trại hè truyền thống
năm 2019
Trong thời gian từ 16 - 18/8/2019, Ban Thuờng vụ huyện đoàn, Hội đồng Đội
huyện Hậu Lộc phối hợp với Ban chỉ đạo hoạt động hè các xã, thị trấn chỉ
đạo tổ chức đồng loạt các hoạt động trại hè thiếu nhi năm 2019 tại 100% các
xã, thị trấn trong toàn huyện. Đây là hoạt động truyền thống, thường niên
được tổ chức Đoàn, Đội huyện Hậu Lộc tổ chức hàng năm, huớng tới kỷ
niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9. Hội trại thu hút sự
tham gia của gần 20.000 luợt thiếu nhi, trên10.000 luợt ĐVTN, cùng với sự
quan tâm, ủng hộ về vật chất và tình thần của rất đông đảo các tầng lớp nhân
dân trong toàn huyện.
Trong khuôn khổ hội trại, các em thiếu nhi đã đựợc tham gia nhiều hoạt động
sôi nổi, bô ích như: Thi Nghi thức Đội; Múa hát tập thể; Rung chuông vàng
với chủ đề “Tuổi trẻ Hậu Lộc nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; Thi cắm trại
nhanh; Các trò chơi dân gian; Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…

Hội trại hè truyền thống là môi truờng an toàn, lành mạnh, tạo cho các em
thiếu nhi huyện Hậu Lộc sân chơi bổ ích, giúp các em rèn luyện thể chất, trau
dồi kỹ năng, nâng cao hiểu biết, nhận thức, trau dồi và hình thành nhân cách
đẹp trong cuộc sống.
20
THÁNG 8,9
2019

Tài liệu

Sắc màu cơ sở

Tĩnh Gia: sôi nổi các hoạt động Hội trại, Nghi thức, văn nghệ, thể
dục thể thao kỷ niệm Ngày cách mạng Tháng 8 và quốc khánh 2/9
Nhằm thiết thực kỷ niệm Ngày cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh
2/9. Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo đoàn các xã, thị trấn tổ chức các
hoạt động Hội trại, Nghi thức, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… Tiêu
biểu cho các hoạt động trên như: Đoàn xã Tân Dân, Hùng Sơn tổ chức Hội
trại thanh thiếu nhi; Đoàn Thị Trấn, Đoàn xã Thanh Thủy tổ chức Nghi thức
Đội; Đoàn xã Hải Yến, Nguyên Bình, Trường Lâm…tổ chức liên hoan văn
nghệ.
Thông qua các hoạt động nhằm giúp đoàn viên, thanh niên và các em thiếu
niên, nhi đồng có một mùa hè bổ ích, được tham gia các hoạt động tập thể,
nâng cao chất lượng tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn, dân cư. Một số
hình ảnh nổi bật:
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Ngày kỷ niệm trong tháng 9/2019
– 02/09/1945: Ngày Quốc khánh
- 02/09/1969: Ngày Bác Hồ mất
– 10/09/1955: Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
– 12/09/1930: Xô Viết Nghệ Tĩnh
– 20/09/1977: Việt Nam trở thành thành viên Liên hiệp quốc
– 23/09/1945: Nam Bộ kháng chiến
– 27/09/1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn
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