ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH HƯNG YÊN

NỘI DUNG CHÍNH

Tư tưởng
Hồ Chí Minh
Các hoạt động hè

Kỹ năng
Ngày Kỷ niệm
Định hướng

6
THÁNG 6
2018

Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN
TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN

THÁNG 6

2018

Tư tưởng Hồ Chí Minh

70 năm đã trôi qua kể từ ngày Hồ Chủ tịch viết Lời
kêu gọi thi đua ái quốc (1948) và 49 năm (1969) ngày Người
mãi mãi đi xa, nhưng vẫn còn đó lời kêu gọi của lòng yêu nước
và tinh thần thi đua ái quốc.
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Mùa xuân năm 1948, khi cuộc kháng chiến chống Thực dân
Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, tình hình đất nước đang rất khó khăn,
nhằm kêu gọi, động viên toàn thể dân tộc phát huy mọi khả năng, cống hiến
to lớn cho cách mạng, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị phát
động phong trào thi đua ái quốc. Để triển khai Chỉ thị này, ngày 11/6/1948,
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
70 năm đã trôi qua, nhưng lời kêu gọi đó vẫn đầy tính hiện thực,
luôn luôn thúc giục tinh thần thi đua của mỗi người dân Việt Nam yêu nước
đã được viết với văn phong của một cây bút bậc thầy.
Không chỉ là người sáng lập ra nền báo chí Cách mạng Việt
Nam, với cương vị một nhà báo, Hồ Chủ tịch là một ký giả xuất sắc bởi
cách nói có hình ảnh, câu văn giản dị và luôn ngắn gọn.
Khi bàn về dân chủ, người đúc kết: “Dân chủ là để làm sao cho dân được
mở miệng ra”. Câu nói này đã được minh chứng bằng cuộc bầu cử Quốc
hội đầu tiên (1946) để từ đó, người dân thoát khỏi kiếp “thần dân”, trở
thành “công dân”, thực sự được bày tỏ (mở miệng) thể hiện chính kiến của
mình thông qua lá phiếu bầu lên Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Nói về trẻ em, Hồ Chủ tịch dùng hình ảnh gần gũi với sự so sánh giản dị:
“Trẻ em như búp trên cành – Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”.
Về mối quan hệ giữa hợp tác xã với mỗi người dân, Hồ Chủ tịch
nói: “Hợp tác là nhà, xã viên là chủ”…
Trong hàng ngàn bài báo của Người, hầu hết trong số đó là
những bài ngắn hoặc rất ngắn. Có những bài chỉ trên 100 từ và bài dài nhất
có lẽ cũng không quá 2000 từ. Đây chính là tài năng của người cầm bút bởi
những bài viết được chắt lọc và cô đặc, điều thường thấy ở những “cây đại
thụ” báo chí, văn chương.
Trở lại với Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch, chỉ với
vẻn vẹn 441 từ, Hồ Chủ tịch đã dấy lên một phong trào lớn kéo dài đến tận
ngày nay và chắc chắn, sẽ còn lâu hơn nữa.
Vẫn cách viết ngắn gọn, rành mạch, xúc tích, ngôn ngữ giản dị,
mở đầu Lời kêu gọi, Hồ Chủ tịch viết: “Mục đích thi đua ái quốc là gì? Và
Người trả lời: “Diệt giặc đói khổ, diệt giặc dốt nát, diệt giặc ngoại xâm”.
Đây cũng chính là nội dung Sắc lệnh số 01 Hồ Chủ tịch ký năm 1946 với tư
cách Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
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Như vậy là chỉ với vẻn vẹn 12 từ, Hồ Chủ tịch đã nêu lên
nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn Dân cũng như mục đích của phong
trào đồng thời còn chỉ rất rõ thứ tự ưu tiên, đó là diệt giặc đói trước
(để cứu mạng sống của dân), diệt giặc dốt (không có tri thức thì
không thể chống được ngoại xâm, nhất là Thực dân Pháp. Sau này
Người còn viết “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”) và mục đích
sau đó là diệt giặc ngoại xâm.
Về tinh thần, Hồ Chủ tịch nêu cụ thể, dựa vào “Lực
lượng của dân, tinh thần của dân” để đem lại “Hạnh phúc cho dân”.
Chỉ với 8 từ cho phương pháp, 4 từ cho mục đích đã đủ
cho thấy Hồ Chủ tịch tin vào lực lượng của dân, hiểu tinh thần yêu
nước của nhân dân và yêu thương đồng bào như thế nào.
Về đối tượng và yêu cầu, Người viết: “Vì vậy bổn phận
của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất
kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua”.
Tất cả những việc làm trên để đạt mục đích cuối cùng là:
“Toàn dân đủ ăn đủ mặc. Toàn dân sẽ biết đọc biết viết. Toàn bộ đội
sẽ đầy đủ lương thực, khí giới, để giết giặc ngoại xâm”.
Tiến tới: “Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn. Thế là chúng
ta thực hiện: Dân tộc độc lập. Dân quyền tự do. Dân sinh hạnh
phúc”…
70 năm đã trôi qua kể từ ngày Hồ Chủ tịch viết Lời kêu
gọi thi đua ái quốc (1948) và 49 năm (1969) ngày Người mãi mãi
đi xa, nhưng vẫn còn đó lời kêu gọi của lòng yêu nước và tinh thần
thi đua ái quốc. Vẫn còn đó văn phong ngắn gọn, ngôn ngữ giản dị,
xúc tích của bậc thầy báo chí Cách mạng Việt Nam – Chủ tịch Hồ
Chí Minh.
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Học kỳ Quân đội
2018
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
tổ chức lớp "Học kỳ Quân đội” tỉnh Hưng Yên năm 2018,
với Chủ đề: “Tự hào trong quân ngũ”
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Tình nguyện hè
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Chương trình Tiếp sức mùa thi:
1. Thời gian: Tháng 6/2018 - cao điểm diễn ra từ ngày 24/6
đến ngày 27/6/2018.
2. Địa điểm: Tại các điểm thi THPT Quốc gia trên địa bàn
toàn tỉnh.
3. Lực lượng tham gia: Các Huyện, Thành đoàn, Đoàn các
trường Đại học, Cao đẳng thành lập 01 đội thanh niên tình
nguyện Tiếp sức mùa thi hè năm 2018 (Từ 20-25 đoàn viên,
thanh niên).
- Tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó
khăn, khuyết tật trong quá trình tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018.
- Các Huyện, Thành đoàn, Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng thực hiện các nội dung
sau: Hỗ trợ người nhà và thí sinh tham gia dự thi tư vấn địa điểm ăn, nhà trọ, xe ôm giá rẻ,
nước uống miễn phí...
- Vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ nơi ăn, ở, đi lại cho thí sinh trong quá trình tham
dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.
- Tham gia hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông; tuyên truyền, phát hiện
và tham gia phòng, chống các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng tới thí sinh, người nhà thí
sinh và an ninh trật tự tại các điểm thi.

Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh
1. Thời gian: Từ tháng 6 đến tháng 8/2018
2. Địa điểm: Tại các địa bàn khó khăn trong toàn tỉnh.
3. Lực lượng tham gia: Đoàn Thanh niên công an tỉnh, Đoàn
Thanh niên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thành lập 01 đội thanh niên
tình nguyện (Từ 20-25 đoàn viên, thanh niên).
- Tham gia nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn, kênh
mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, điểm sinh hoạt, vui chơi cho
thanh thiếu nhi; tổ chức các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường,
trồng cây xanh; kịp thời ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai,
dịch bệnh tại các địa bàn đóng quân...
- Thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện trong lực lượng quân đội, công an tại các
đơn vị đóng quân trên địa bàn, tham gia vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn giao thông,
tuyên truyền về văn minh đô thị.
- Giáo dục truyền thống cho thanh niên trong các đơn vị lực lượng vũ trang; tuyên truyền về
biên giới, hải đảo trong đoàn viên, thanh niên.
- Tổ chức về nguồn, thăm hỏi, tặng quà, xây dựng các nhà nhân ái, nhà tình nghĩa cho gia
đình chính sách, người có công với cách mạng; dọn dẹp vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sỹ
trên địa bàn đóng quân.
Tài liệu
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Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018
Thời gian: từ tháng 6 đến tháng 8/2018 và chọn tháng 7 là tháng
cao điểm Chiến dịch.
Địa điểm: Tại các địa bàn khó khăn trong toàn tỉnh.
Lực lượng tham gia: Đoàn viên, thanh niên Đoàn trực thuộc,
sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Đoàn
viên, thanh niên tại các địa bàn diễn ra Chiến dịch.

- Tổ chức các đội hình tình nguyện tham gia sửa chữa, xây dựng đường giao
thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, sửa chữa xây dựng cầu giao thông nông thôn,
sửa chữa và xây dựng mới sân chơi thiếu nhi; xây dựng mô hình thư viện xanh
cho các trường THCS, Tiểu học trong tỉnh, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao
thông … Thực hiện chương trình đưa giảng viên trẻ, sinh viên tình nguyện tham
gia tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
- Tổ chức thành lập các đội hình giảng dạy Ngoại ngữ cho các em học sinh trên
địa bàn tình nguyện.
- Tuyên truyền về sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm; bảo vệ dòng sông quê
hương, bảo vệ nguồn nước sạch; trồng cây xanh; các hoạt động giúp dân khắc
phục hậu quả thiên tai…
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình “Tiếp sức người bệnh”, tham
gia các chương trình hiến máu tình nguyện.
- Thăm hỏi, chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng,
người già neo đơn, mẹ Việt Nam anh hùng trong Tháng “Đền ơn đáp nghĩa Uống nước nhớ nguồn”; tổ chức chương trình “Thắp nến tri ân các anh hùng,
liệt sỹ”; thực hiện các hoạt động tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường
các nghĩa trang liệt sỹ, các di tích lịch sử văn hóa.
- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, phổ cập bơi cho thiếu nhi tại các địa bàn
khó khăn.
- Tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên, người dân các vấn đề
liên quan đến chủ quyền biên giới, biển đảo.

6
THÁNG 6
2018

Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN
TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN

Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ hè 2018
Thời gian: từ tháng 6 đến tháng 7/2018.
Địa điểm: Tại các huyện, thành phố trong toàn tỉnh.
Lực lượng tham gia: Đoàn viên, thanh niên, học sinh các
trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên.
Cán bộ, giáo viên trẻ các trường Trung học phổ thông, Trung tâm
giáo dục thường xuyên.

- Tổ chức các đội hình tình nguyện thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc các mẹ
Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn và người
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tham gia các hoạt động thắp nến tri ân các
anh hùng liệt sỹ vào tối ngày 26/7; đảm nhận các hoạt động tu sửa, chỉnh trang,
dọn dẹp vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sỹ, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên
địa bàn.
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Kỹ năng
8 Bước Để Có Kỹ Năng Thuyết Trình Hiệu Quả
1. Xây dựng uy tín
Bạn có tin rằng khả năng thuyết phục của bạn được quyết định
trước
khi bài thuyết trình bắt đầu không? Uy tín cá nhân quyết định điều đó.
Chẳng ai muốn nghe một người mà họ không tin tưởng và tôn trọng.
Đầu tư phát triển chuyên môn trong lĩnh vực mà bạn muốn gây ảnh hưởng đến
người khác. Khi thuyết trình, hãy chắc rằng thông tin đó thật sự cần thiết và đáng
tin cậy cho khán giả. Một phong cách thuyết trình sinh động cũng sẽ góp phần
xây dựng một uy tín tốt.

2. Hiểu khán giả
Bạn cần biết mình sẽ thuyết trình cho những ai. Mục tiêu, nhu
cầu, mong muốn của khán giả là gì? Khán giả có biết trước về chủ đề thuyết trình
không? Quan điểm của họ về vấn đề này như thế nào? Cách hành xử của khán giả
là gì? Bằng cách trả lời những câu hỏi này, bạn sẽ xác định được chiến lược
thuyết trình hiệu quả của mình.

3. Trình bày rõ ràng
Điều gì quyết định tính hiệu quả của buổi thuyết trình? Đó là sự rõ
ràng. Có rất nhiều yếu tố mang lại sự rõ ràng, sạch sẽ cho bài thuyết trình của
bạn: định hướng ban đầu, trình tự trình bày, lượng thông tin tại một thời điểm,…

4. Lập luận chặt chẽ
Không phải ai cũng bị thuyết phục bằng một lập luận chặt chẽ (thế
mới là chúng ta!) nhưng bạn cứ thử bỏ đi tính hợp lý trong bài thuyết trình của
Tài liệu
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5. Đưa ra bằng chứng mạnh mẽ
Bạn không thể thuyết phục được ai nếu thiếu những bằng
chứng, ví dụ minh họa. Bạn cần phải có những dẫn chứng để lý giải vì sao đó
là vấn đề quan trọng, vì sao người khác phải làm theo những gì bạn nói.

6. Sử dụng giọng điệu tích cực
Rõ ràng là hầu hết đối tượng bạn cần thuyết phục là những
người trưởng thành (và thông minh). Vì vậy, đừng tỏ ra bỗ bã hay bình dân.
Hãy tỏ ra lịch thiệp, tôn trọng và chân thành.
7. Thể hiện cảm xúc
Một bài thuyết trình sạch sẽ, dẫn chứng đầy đủ, lập luận chặt
chẽ vẫn có thể chẳng thuyết phục được ai nếu thiếu cảm xúc. Cố gắng hiểu
những hỉ, nộ, ái, ố của khán giả và sử dụng thông tin đó trong cách thuyết
trình.

8. Quan tâm đến lợi ích cá nhân của khán giả
Con đường ngắn nhất để thuyết phục người khác là đáp ứng nhu
cầu, lợi ích cá nhân của họ. Hãy thử đặt mình vào vị trí của khán giả trước khi
đưa ra một đề nghị hoặc yêu cầu cho họ. Chỉ cần bạn trả lời được câu hỏi
“Điều đó có lợi gì cho tôi?”, mọi sự chú ý của khán giả sẽ thuộc về bạn!
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Ngày Kỷ niệm
Tháng 6

1-6-1950

5-6-1972

Quốc tế thiếu nhi

Ngày Môi trường Thế giới

5-6-1911 Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng
ra đi tìm đường cứu nước
6-6-1941 Ngày thành lập hội người cao tuổi VN
11-6-1948

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi
Thi đua Ái quốc

21-6-1925 Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam
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Định hướng
1. 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.”
2. Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động có ý
nghĩa Quốc tế thiếu nhi, kỷ niệm ngày môi trường thế giới
(05/6/1972- 05/6/2018); kỷ niệm 107 năm Ngày Nguyễn Tất
Thành ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2018); 70 năm
ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kếu gọi thi đua ái quốc
(11/6/1948 - 11/6/2018); Ngày toàn dân phòng chống ma túy
26/6….
3. 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.
4. Tuyên truyền việc tổ chức các hoạt động thiết thực cho
cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong Chiến dịch
Thanh niên tình nguyện hè tỉnh năm 2018. Giới thiệu cho thanh
thiếu nhi tham gia lớp Học kỳ Quân đội, lớp Kỹ năng sống và các
lớp năng khiếu do Tỉnh đoàn và Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức.
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