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Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí
Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước
Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.
Bản Tuyên ngôn Độc lập ngắn gọn nhưng chứa đựng những nội dung bất hủ, không
chỉ có giá trị lịch sử đối với dân tộc Việt Nam, mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Khẳng định quyền dân tộc và quyền con người luôn gắn bó chặt chẽ với nhau
Trước hết, Tuyên ngôn độc lập đã khẳng định quyền dân tộc và quyền con người luôn
gắn bó chặt chẽ với nhau bằng việc luận dẫn những lời bất hủ trong bản Tuyên ngôn
Độc lập năm 1776 của nước Mỹ: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng.
Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy,
có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” và Tuyên ngôn Nhân
quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 “Người ta sinh ra tự do và bình
đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.
Tác giả trích dẫn lời hai bản Tuyên ngôn nổi tiếng thế giới là có dụng ý sâu sắc. Bản
Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ ra đời sau khi nước Mỹ đấu tranh giành độc lập thành
công. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền cũng ra đời trong chiến thắng của
cách mạng Pháp, cuộc cách mạng của những thị dân và nông dân chống áp bức, bất
công. Lời lẽ của hai bản Tuyên ngôn trên tự thân đã nêu lên những chân lí và là kết
quả của những cuộc cách mạng có tính chất tiên phong của những nước có ảnh hưởng
lớn trên thế giới, khiến cho không ai có thể phủ nhận tính đúng đắn của chúng.
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Tuy nhiên, nếu như bản tuyên ngôn của nước Mỹ và nước Pháp chỉ đơn thuần đề cập đến
quyền con người như một sự tất yếu của tạo hóa thì Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng trí tuệ
mẫn tiệp, bằng sự trải nghiệm thực tế và thực tiễn cách mạng Việt Nam đã phát triển sáng
tạo, đưa ra một mệnh đề không thể phủ nhận về quyền độc lập của mọi dân tộc: "Suy rộng
ra câu ấy có nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào
cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.
Người đã đi từ khái niệm con người sang khái niệm dân tộc một cách tổng quát và đầy
thuyết phục, khẳng định quyền dân tộc và quyền con người có mối quan hệ biện chứng,
tác động qua lại lẫn nhau. Dân tộc độc lập là điều kiện tiên quyết để bảo đảm thực hiện
quyền con người và ngược lại thực hiện tốt quyền con người chính là phát huy những giá
trị cao cả và ý nghĩa thật sự của độc lập dân tộc.
Tuyên bố nước Việt Nam “đã thành một nước tự do độc lập”
Trước khi đưa ra lời tuyên bố, bằng lời lẽ đanh thép, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch trần
bộ mặt dối trá và phản bội của thực dân Pháp “lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến
cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và
chính
nghĩa”.
Người đã liệt kê ngắn gọn và đầy đủ những tội ác mà thực dân Pháp đã gây ra cho nước ta
trong suốt hơn 80 năm đô hộ: về chính trị, “chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một
chút tự do, dân chủ nào…”; về kinh tế, “chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho
dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. chúng cướp không hầm mỏ, ruộng
đất, nguyên liệu…”; đồng thời khẳng định sức mạnh đoàn kết của nhân dân cả nước đã
“nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Đây là kết quả
của cả một quá trình đấu tranh đầy gian khổ, khó khăn, đầy máu và nước mắt.
Tiếp theo đó, đại diện cho chính phủ lâm thời của nước Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã tuyên bố “thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xoá bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về
nước Việt Nam, xoá bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam” và tin
tưởng đồng thời khẳng định “các nước đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc
bình đẳng ở các Hội nghị Têhêrăng và Cựu Kim Sơn, quyết không thể không công nhận
quyền độc lập của dân Việt Nam.” Tác giả tự hào nêu cao truyền thống anh hùng bất
khuất chống thực dân, chống phát xít dân tộc ta và khẳng định: "Dân tộc đó phải được tự
do! Dân tộc đó phải được độc lập!".
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Kết thúc bản Tuyên ngôn độc lập là một lời tuyên bố mang ý nghĩa lịch sử như một lời
thề thiêng liêng, thể hiện sâu sắc khát vọng độc lập, tự do của nhân dân ta, biểu thị
quyết tâm và sức mạnh Việt Nam: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập,
và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả
tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Có thể thấy, không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc
lập tự do, bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là sản phẩm của sự
kết hợp các giá trị của truyền thống anh hùng, bất khuất và ý chí độc lập dân tộc của
Việt Nam với sứ mệnh cao cả của giai cấp vô sản được đề cập trong Tuyên ngôn Đảng
Cộng sản (năm 1848). Nó thể hiện rõ nét cách mạng Việt Nam là một bộ phận hữu cơ
của cách mạng thế giới và giai cấp vô sản Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời
của giai cấp vô sản thế giới, có sứ mệnh lịch sử cao cả và vĩ đại là giải phóng dân tộc và
nhân loại.
Bản Tuyên ngôn cũng cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có tầm nhìn xa về sự
phát triển của lịch sử, có những dự báo thiên tài về tương lai của cách mạng cũng như
quá trình hội nhập sâu rộng của cách mạng Việt Nam vào phong trào cách mạng thế
giới.
Trong suốt hơn 70 năm qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên
ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam
vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày Lễ độc lập:
“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của
cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Với tinh thần đó, cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã giành được những thành tựu to lớn trong đấu tranh
thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới. Đối với mỗi người dân Việt Nam, Bản
Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vẫn sống mãi, không
chỉ bởi giá trị lịch sử, pháp lí mà còn bởi giá trị nhân văn về quyền con người và quyền
dân tộc.

9
THÁNG 9
2018

Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN
TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN

Hành trình tới ngày Độc lập
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Nghiệp vụ công tác Đoàn
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Ngày Kỷ niệm
Tháng 8

Quốc khánh (1945)
Ngày chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (1969)

2/9

12/9/1930

Xô Viết Nghệ Tĩnh

20/9/1977 VN trở thành thành viên Liên hiệp quốc

23/9/1945

27/9/1940
30/9/1988
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Gương cán bộ Đoàn
Nguyễn Việt Tú - Chàng trai khởi nghiệp thành công từ trồng nấm
Anh Nguyễn Văn Tú sinh ra tại Hưng Yên, trong một gia đình có mẹ làm
nông, bố anh làm xây dựng, cuộc sống không quá khó khăn. Theo học ngành xây
dựng và ước mơ trở thành kiến trúc sư, nhưng anh Tú lị bén duyên với nghề trồng
nấm bởi những ưu điểm vượt trội của loại rau sạch này.
Trong giới sinh vật có gần 7 vạn loài nấm, nhưng chỉ có hơn 100 loài có
thể ăn hoặc dùng làm thuốc, thông dụng nhất là mộc nhĩ đen, ngân nhĩ, nấm
hương, nấm mỡ, nấm rơm, nấm kim châm, nấm trư linh… Ngoài nguồn thu hái
từ thiên nhiên, người ta đã trồng được hơn 60 loài theo phương pháp công nghiệp
với năng suất cao. Nhiều nhà khoa học cho rằng, nấm sẽ là một trong những thực
phẩm rất quan trọng và thông dụng của con người trong tương lai.
Nấm ăn là những loại nấm không độc hại, được con người dùng làm thực
phẩm. Ngoài giá trị cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, nấm ăn
còn có nhiều tác dụng dược lý khá phong phú như: Tăng cường khả năng miễn
dịch của cơ thể; Kháng ung thư và kháng virus; Giải độc và bảo vệ tế bào gan; Hạ
đường máu và chống phóng xạ; Thanh trừ các gốc tự do và chống lão hóa.Với
mỗi loại nấm khác nhau thì lại có những ưu điểm khác nhau. Hiện tại anh Tú tập
trung sản xuất nấm sò, nấm linh chi và mộc nhĩ. Tuy nhiên, nấm sò là chủ yếu.
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Ở Hưng Yên anh đã tìm hiểu thì nấm sò là thích hợp nhất. Dễ trồng, vốn
không nhiều, được nhiều người ưa chuộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Còn
những loại nấm như kim châm, đùi gà… Hiện chủ yếu là hàng của TQ, chứ ở VN
mình sản xuất giá sẽ cao hơn, khó làm, hiệu quả không cao nên anh Tú không
làm. Theo anh Tú trồng nắm sò không khó, cũng không vất vả như các loại nấm
khác. Chỉ cần nắm vững quy trình kỹ thuật, các yếu tố liên quan đến nhiệt độ, độ
ẩm, gió, ánh sáng, môi trường..., ai cũng có thể trồng nấm sò và mộc nhĩ. Theo
anh Tú nhà trồng nấm phải có hệ thống cửa cho thông thoáng, sạch sẽ, tránh gió
lùa trực tiếp, ánh sáng vừa phải, tỏa đều để nấm phát triển đều khắp. Do đó,
muốn thành công trước nhất là nhà trại phải đúng quy cách. Kế đến là cách sắp
xếp các bịch phôi nấm sao cho vững vàng, không bị ngã đổ và ít chiếm diện
tích.Anh Tú cho biết, bịch nấm sau khi được cấy sẽ được treo luôn ra môi trường
bên ngoài ở điều kiện nhiệt độ bình thường, không cần nhà lạnh. Tuỳ thuộc vào
điều kiện nhiệt độ, dưới 30 độ nấm sẽ phát triển tốt, trên 30 độ nấm sẽ phát triển
chậm hơn. Điều kiện ánh sáng lí tưởng là ánh sáng khuyếch tán, có đường gió
vào để các bịch được thoáng mát… Trên diện tích 6000 m2, hiện anh Tú có trên 2
vạn bịch nấm. Các sản phẩm của anh Tú sẽ được xuất bán cho các thương lái tại
Hưng Yên Với mức giá trung bình 25k/kg . Hiện tại mỗi ngày cơ sở xuất bán
200kg.
Không dừng lại ở đó, từ năm 2013 anh Tú mở thêm xưởng cơ khí
chuyên gia công, sản xuất các sản phẩm máy móc phục vụ ngành nấm. Doanh thu
từ xưởng cơ khí cũng mang lại thu nhập cho anh từ 50 – 70tr/năm. Trên diện tích
sản xuất 6.000m2, Anh Tú cho biết mỗi tháng cơ sở của anh sử dụng hơn 20 tấn
nguyên liệu... Sau 3 ngày ủ trộn bông ủ sẽ được trộn cùng mạt ủ. Mỗi tháng, cơ
sở cung cấp 4 tấn nấm tươi, 12 tấn mộc nhĩ khô, 2 tạ linh chi/năm, mang lại thu
nhập từ nấm 300 – 350 triệu/ năm.
Với quyết tâm mở rộng thị trường và tập hợp thanh niên tham gia phát
triển kinh tế, ngày 06/5/2018 Nguyễn Văn Tú ra mắt Hợp tác xã thanh niên với
tên gọi Hợp tác xã đầu tư sản xuất và thương mại phát triển nấm sạch Việt Tú tại
cơ sở sản xuất nấm, đội 2 thôn Trung Hòa xã Phú Thịnh huyện Kim Động.
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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 kỷ niệm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/194502/9/2018) và ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời.
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. Thực hiện Kế hoạch số 86-KH/TĐTN-TG ngày
22/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức Hội thi
tìm hiểu “Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, sáng kiến về
phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên
tỉnh Hưng Yên năm 2018”, Ban Thường vụ Đoàn các trường Đại
học, Cao đẳng báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu; đồng thời lựa
chọn đoàn viên là cán bộ giáo viên, sinh viên tiêu biểu, có kỹ năng
tuyên truyền tốt để tham gia Hội thi dự kiến tổ chức trong tháng
9/2018.
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Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN
TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN

