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Truyền thống

Ý nghĩa ngày 30/4 Giải phóng miền Nam

Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn

toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của

đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc

vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và

vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Đại hội

Đảng toàn quốc lần thứ IV tháng 12/1976 đánh giá: “Năm tháng sẽ

trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống

Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một

trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự

toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người,

và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX,

một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu

sắc”. Hay đánh giá của đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Trong quá

trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, ba cái móc chói lọi bằng

vàng: Tổng khởi nghĩa tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ và

chiến thắng mùa xuân 1975, đại thắng mãi mãi sáng ngời trong sử

sách. Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kì tưởng

chừng không thể làm được giữa thế kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch

sử, một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát

triển, đánh thắng những cường quốc, đế quốc chủ nghĩa chủ yếu

bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất,

trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới”.
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Đại thắng mùa xuân năm 1975, như nhận định của Đảng

ta là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại

sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ khắp năm châu

bốn biển. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại

đại hội lần thứ IV cũng chỉ rõ: “Đối với thế giới, thắng lợi của nhân

dân ta đã đập tan cuộc phản công lớn nhất của tên đế quốc đầu sỏ

chĩa vào các lực lượng cách mạng kể từ sau chiến tranh thế giới thứ

hai, đẩy lùi trận địa của chủ nghĩa đế quốc, mở rộng trận địa của

CNXH, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở

Đông Nam Á, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của

chúng, đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn chưa từng thấy, làm yếu hệ

thống đế quốc chủ nghĩa, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của

các trào lưu cách mạng thời đại, đem lại lòng tin và niềm phấn khởi

cho hàng trăm triệu người trên khắp trái đất đang đấu tranh vì hòa

bình độc lập dân tộc, dân chủ và CNHX”.

Cách mạng thế giới, đặc biệt phong trào đấu tranh giải

phóng dân tộc, bao giờ cũng quanh co phức tạp nhưng không ngừng

phát triển. Gần bốn thập kỷ qua, trong cục diện quốc tế đã mở ra

một thời kỳ mới mà nhân dân tiến bộ gọi là “thời kỳ sau Việt Nam”.

Việt Nam - ngọn cờ tiên phong, ngọn cờ vẫy gọi những người lao

động nghèo khổ và các dân tộc bị áp bức trên thế giới đang đầy rẫy

bất công và bạo ngược.
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Tư tưởng

Hồ Chí Minh

TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 

VỀ TIẾT KIỆM VÀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TIẾT KIỆM VÀ THỰC HÀNH

TIẾT KIỆM

1. Tiết kiệm là gì?

Theo Hồ Chí Minh:

- Tiết kiệm “là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”.

- Tiết kiệm không phải là bủn xỉn.

- Tiết kiệm là tích cực

2. Vì sao phải tiết kiệm:

- Để phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc.

- Để tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước.

- Để nhanh chóng đưa nước ta ra khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu.

3. Nội dung của tiết kiệm:

- Tiết kiệm sức lao động.

- Tiết kiệm thời giờ của mình và của người khác

- Tiết kiệm tiền của

4. Ai phải cần tiết kiệm?

- Tất cả mọi người đều phải tiết kiệm.

- Nội dung tiết kiệm phải cụ thể, thiết thực ngay từ trong vị trí công tác của

mình.
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II. TẤM GƯƠNG MẪU MỰC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

TRONG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực thực hành tiết kiệm

trong đời sống cá nhân.

- Ra đi tìm đường cứu nước, Người đã làm nhiều nghề để kiếm sống và hoạt

động cách mạng. Tiền tiết kiệm được Người dùng cho hoạt động của tổ chức,

của đoàn thể.

- Khi đã trở thành người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Người vẫn sống giản dị,

tiết kiệm như một lẽ tự nhiên trong sinh hoạt hàng ngày.

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn tiết kiệm tiền của, thời gian của cán

bộ, nhân dân.

- Cả cuộc đời Bác sống giản dị, tiết kiệm tiền của của Nhà nước, của nhân dân.

- Để tiết kiệm thời gian của cán bộ, nhân dân, Người chủ động đến dự lớp học,

thăm cán bộ, nhân dân, chiến sĩ, không để nhiều người phải đến với Bác

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên, nhân dân

thực hành tiết kiệm.

- Bác viết nhiều tài liệu để giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hành tiết

kiệm.

- Người đặc biệt yêu cầu phải triệt để tiết kiệm của công, của dân, của nước.

- Người yêu cầu phải tiết kiệm thời gian, giảm họp hành, tổ chức họp phải

đúng giờ.

4. Tiết kiệm để xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

- Hồ Chí Minh kêu gọi mọi người tiết kiệm để xây dựng đất nước, xây dựng

CNXH. Người nói tiết kiệm là yêu nước, yêu CNXH

- Về phần mình, Người tiết kiệm để dành cho nhân dân, cho chiến sĩ

- Hồ Chí Minh không muốn vì mình mà nhân dân lãng phí tiền bạc, thời gian,

kể cả khi Người qua đời làm tang lễ (theo di chúc của Bác)
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Gương Thanh niên

Là cán bộ đoàn trẻ tuổi, nhiều năm qua anh Phạm Trịnh

Cương Chính, Bí thư Đoàn Trường THPT Phạm Ngũ Lão (Ân Thi)

không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động với

các phong trào Đoàn mà anh còn là tấm gương sáng trong học tập,

nghiên cứu. Kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống của Đoàn TNCS Hồ

Chí Minh năm nay, anh vinh dự là người duy nhất đại diện cho tuổi

trẻ Hưng Yên được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng do Trung ương

Đoàn trao tặng.

Sinh năm 1985, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2, năm

2007, anh Chính trở về công tác tại Trường THPT Phạm Ngũ Lão, dạy

môn Toán học. Năng nổ, nhiệt tình trong công việc, nên năm 2010 anh

được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn trường.
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Với vai trò là “cánh chim đầu đàn” của phong trào Đoàn

Trường THPT Phạm Ngũ Lão, Phạm Trịnh Cương Chính cùng với Ban

chấp hành (BCH) Đoàn trường phát động và thực hiện các phong trào

thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Trường

học an toàn về an ninh trật tự”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tư

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... góp phần nâng cao nhận

thức và tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các em

học sinh. Trong năm học 2016 - 2017, anh đã tổ chức hiệu quả “Chương

trình khi tôi 18” và “Lễ trưởng thành cho Đoàn viên thanh niên khối 12”

cho các em học sinh khối 12 của trường. Tháng 10.2017, BCH Đoàn

trường đưa vào hoạt động Câu lạc bộ sách và hành động trường THPT

Phạm Ngũ Lão nhằm phát triển văn hóa đọc cho đoàn viên thanh niên

(ĐVTN), tạo không gian cho ĐVTN giao lưu học hỏi tri thức và kỹ

năng sống từ kho sách của câu lạc bộ. Không những thế, mỗi tháng câu

lạc bộ còn tổ chức một chiến dịch “Green Sunday” với các hoạt động

chính như: Thu gom, phân loại phế liệu tại địa bàn 6 xã phía bắc huyện

Ân Thi để gây quỹ hoạt động (mua sách, các trang bị) cho câu lạc bộ.

Nhằm nâng cao kiến thức, kĩ năng sống và giao tiếp cho ĐVTN, anh

Chính cùng các chi đoàn tổ chức nhiều buổi nói chuyện truyền thống;

dâng hương, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ 2 xã Đào Dương và Tân Phúc;

thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách có con em đang theo học tại

trường; phát động gây “Nhà nhân ái”, quỹ “Nạn nhân chất độc da

cam”... Đặc biệt, trong năm 2017, Đoàn trường đã triển khai phần việc

và công trình thanh niên “Dâng hoa sen lụa và gắn lọ hoa mộ liệt sỹ 7

xã trong huyện Ân Thi” và tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm anh hùng

liệt sỹ 7 xã trong huyện Ân Thi vào dịp kỉ niệm 70 năm ngày thương

binh liệt sỹ 27.7.2017.
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Qua một thời gian công tác tại trường, anh nhận thấy việc

ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục còn khiêm

tốn, công cụ hỗ trợ công tác quản lý cũng như công tác dạy học của giáo

viên còn nhiều hạn chế... Từ năm học 2016 - 2017, anh đã có sáng kiến

sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (facebook, messenger, zalo)

để liên lạc giữa Đoàn trường với Ban giám hiệu, Ban chuyên môn, Ban

an ninh, giáo viên chủ nhiệm các lớp và liên lạc giữa các thành viên

trong BCH Đoàn trường nhằm truyền tải thông tin một cách nhanh

chóng, hiệu quả, xử lí một cách kịp thời công việc cũng như bàn bạc

cách giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên trong nhà trường.

Không chỉ nhiệt huyết với phong trào đoàn, anh Chính còn là

một giáo viên giỏi, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên

môn. Hơn 10 năm trong nghề, anh Chính luôn tìm tòi các ý tưởng, sáng

kiến để phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ: Trong năm học 2016 -

2017, với sáng kiến “Chiếu văn bản giấy lên màn hình máy chiếu phục

vụ thuyết trình và giảng dạy bằng Smartphone thông qua sóng wifi và

PC hoặc Laptop”, anh Chính đã giành giải Khuyến khích trong Hội thi

“Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, năm 2016”. Trong năm

học 2017 - 2018 anh hướng dẫn 2 nhóm học sinh thực hiện 2 sản phẩm

tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp

tỉnh năm 2017, kết quả có 2 em đạt giải Ba...

Nỗ lực của anh Chính đã góp phần duy trì thành tích của

Đoàn trường vững mạnh. Cá nhân anh đã nhận được nhiều khen thưởng

của các cấp, các ngành như: Bằng khen của BCH trung ương Đoàn vì có

thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

năm 2017; Bằng khen của Tỉnh Đoàn Hưng Yên vì có thành tích xuất

sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016...

Đặc biệt, vừa qua, anh Chính vinh dự là 1 trong 87 cán bộ,

đoàn viên xuất sắc toàn quốc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung

ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Theo Baohungyen.vn
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Ngày Kỷ niệm

Tháng 4

Ngày tổng tuyển cử bầu quốc hội 

chung của cả nước 

Ngày mất của cố Tổng Bí thư 

Nguyễn Văn Linh

Ngày giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước 

25-4-1976  

27-4-1998 

30-4-1975 

07/4/1907 Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn
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20 năm Ngày mất Tổng Bí thư 

Nguyễn Văn Linh
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Bài hát Thanh niên
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1. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tìm hiểu, ôn truyền
thống kỷ niệm về những ngày lễ, ngày kỷ niệm của dân tộc như:
kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (có đề
cương tuyên truyền riêng) qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa
đàm, thi tìm hiểu về lịch sử Ngày miền Nam hoàn toàn thống nhất
đất nước, các thành tựu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã
hội, quốc phòng, an ninh… của đất nước, địa phương đơn vị từ
sau giải phóng đến nay.

2. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên trong chi đoàn tham
gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm, tặng quà các gia đình
chính sách, thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng hoặc thăm
viếng, chăm sóc, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích tại địa
phương nhân dịp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975 – 30/4/2017).

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của
Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Các cấp bộ đoàn tổ
chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập 02 chuyên đề: Đối
với cán bộ Đoàn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn
sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở.” ;
Đối với đoàn viên, thanh niên “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí.”

4. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục tổ chức cho đoàn viên thanh
niên học tập tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp gắn với
xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp
với các chức năng, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị.

Định hướng


