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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Có một mùa xuân đặc biệt trong đời Bác Hồ
Ðó là mùa xuân năm 1941, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc trực tiếp chỉ
đạo cách mạng Việt Nam để giành lại độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.
Năm 1961, Bác Hồ về lại Pắc Bó (tỉnh Cao Bằng), nơi 20 năm trước, mùa xuân 1941,
Người đặt chân lên mảnh đất địa đầu Tổ quốc sau 30 năm ra nước ngoài đi tìm đường cứu
nước. Hành trình cứu nước của Bác từ đây chuyển sang một bước ngoặt. Sau khi tìm thấy
ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Người về Tổ quốc thức
tỉnh đồng bào, tổ chức lực lượng toàn dân đấu tranh giành lại nước. Cảnh cũ người xưa biết
bao xao xuyến, Người đã rất xúc động cảm tác:
“Hai mươi năm trước ở hang này
Đảng vạch con đường đánh Nhật, Tây;
Lãnh đạo toàn dân ta chiến đấu
Non sông gấm vóc có ngày nay”.
Lịch sử Đảng ta, lịch sử cách mạng Việt Nam còn ghi lại những sự kiện quan trọng gắn
liền với hoạt động của Bác Hồ từ mùa xuân Tân Tỵ 1941 ở Pắc Bó. Ngày 28/01/1941, Bác
về đến Cao Bằng, chừng mươi ngày “ông Ké” sống với đồng chí, thăm, chúc tết đồng bào,
ngày 08/02/1941, trong sương giá buốt lạnh của miền núi đá biên cương, Người vào sống
và làm việc trong hang Pắc Bó. Núi rừng hoang vu, hang sâu ẩm ướt lạnh lẽo, hoạt động bí
mật, sinh hoạt kham khổ, thiếu thốn “cháo bẹ, rau măng” nhưng tình cảm, ý chí khôi phục
giang sơn đất nước giải phóng dân tộc, cứu nước, cứu dân theo con đường cách mạng của
chủ nghĩa Mác - Lênin của Bác thật nhiệt huyết và lãng mạn:
“Non xa xa nước xa xa,
Nào phải thênh thang mới gọi là.
Đây suối Lênin, kia núi Mác,
Hai tay xây dựng một sơn hà”.
Để “vạch con đường đánh Nhật, Tây”, cũng tại núi rừng Khuổi Nậm, Pắc Bó, Bác chủ
trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8, họp từ ngày 15 đến 19/5/1941. Hội nghị này đã quyết
định về đường lối, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tạo bước chuyển cơ bản
trong chuyển hướng chiến lược cách mạng, chuẩn bị lực lượng và phương pháp lãnh đạo
toàn dân đấu tranh tiến tới cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành độc lập dân tộc,
sau hơn 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ, thống trị.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong hang đá ở Việt Bắc (1951). - Ảnh: T.LIỆU
Vấn đề có ý nghĩa chỉ đạo thực tiễn vô cùng quan trọng, không chỉ ở thời kỳ Đảng
hoạt động bí mật chưa lãnh đạo chính quyền mà vẫn có giá trị cho ngày nay là Bác Hồ
đã truyền dạy cho cán bộ của Đảng những kinh nghiệm và bài học về phương pháp
công tác, phương thức hoạt động cách mạng. Sự thật, đó chính là bàn chỉ nam, những
vấn đề có tính nguyên tắc cho tổ chức và hoạt động của Đảng ta. Những điều to tát ấy
lại được Bác truyền thụ cho cán bộ rất giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp trình độ, điều
kiện hoạt động cán bộ của Đảng lúc bấy giờ. Bác đã chọn lúc hội nghị kết thúc, trước
lúc chia tay các đồng chí Trung ương và Xứ ủy, bên bờ suối trong rừng Khuổi Nậm căn
dặn mọi người về cơ sở hoạt động phải ghi nhớ bốn điều:
Một là, đoàn kết thương yêu nhau, gắn bó mật thiết với dân.
Hai là, giữ bí mật, giữ nghiêm kỷ luật.
Ba là, phải hiểu sâu, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo
phong trào cách mạng theo đường lối, chủ trương của Đảng.
Bốn là, thực hiện đúng phương pháp công tác: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Hành trình cứu nước của Bác Hồ, năm 1941 có ý nghĩa thật đặc biệt. Năm 1911, ra
đi từ bến cảng Nhà Rồng, trải qua mười năm vừa lao động kiếm sống, vừa hoạt động
trong phong trào công nhân và phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức, năm 1920,
Bác đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin. Người đã thấy ở chủ nghĩa Lênin con đường
giải phóng dân tộc, cứu dân cứu nước ra khỏi cảnh áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực
dân. Đó là con đường giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp; gắn phong
trào yêu nước, phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng, phong trào
giải phóng các dân tộc trên thế giới. Và mãi 20 năm sau khi tìm thấy con đường cách
mạng giải phóng và trải nghiệm trong thực tiễn đấu tranh cách mạng trên thế giới,
Người mới về được đất nước để lãnh đạo Đảng và dân thực hiện sứ mệnh cao cả đó.
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Thế là Bác Hồ của chúng ta đã trải qua 30 năm bôn ba ở nước ngoài để khi trở về
đất nước, Người tiếp tục tạo ra những nhân tố để đưa cách mạng đến thành công. Chúng
ta còn nhớ, từ năm 1925 Bác Hồ đã truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào yêu
nước và phong trào công nhân. Người đã tổ chức các lớp huấn luyện cán bộ cách mạng
đầu tiên ở nước ngoài và sau đó tiến tới thành lập các tổ chức cộng sản đầu tiên. Năm
1930, Người thống nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam và tổ chức hội nghị thành lập
Đảng, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là nhân tố đầu tiên, có ý nghĩa quyết định
đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đó cũng là sáng tạo lớn đầu tiên của Bác. Phải
đến hơn mười năm sau, tại Pắc Bó, Cao Bằng, từ mùa xuân Tân Tỵ năm 1941, Bác Hồ
đã thực hiện “ba sáng tạo” lớn tiếp theo sau khi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam đó là:
- Sáng lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (thành lập Mặt trận Việt Minh)
- Sáng lập lực lượng vũ trang nhân dân (thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng
quân).
- Sáng lập chính quyền của nhân dân (Ủy ban Dân tộc giải phóng toàn quốc).
Và nữa, có thể nói, từ mùa xuân ấy, xuân 1941, Bác về, Tổ quốc ta, dân tộc ta, Đảng ta
do Bác trực tiếp chỉ đạo mới thật sự thực hiện được một chiến lược lớn là đặt cuộc đấu
tranh của nhân dân Việt Nam đứng về phe Đồng minh chống phát-xít.
Cũng từ Cao Bằng, cách mạng Việt Nam đã liên lạc với lực lượng Đồng minh. Từ
khi cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân ta đứng về phe Đồng
minh cũng đã được sự ủng hộ của phe Đồng minh. Đó là cơ sở thực tế và pháp lý quốc tế
quan trọng để đến khi Cách mạng Tháng Tám thành công, tuyên ngôn thành lập nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định và tuyên bố trước
toàn thế giới: “Một dân tộc gan góc chống xâm lược mấy mươi năm và đã đứng về phe
Đồng minh chống phát-xít mấy năm nay, dân tộc ấy phải được tự do, dân tộc ấy phải
được độc lập”.
Vậy là, từ mùa xuân năm 1941, Cao Bằng có vinh dự được đón Bác Hồ sau 30 năm
Người ra đi tìm đường cứu nước trở về, được Bác chọn làm căn cứ địa cách mạng đầu
tiên, cho đến khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và tiếp tục mở đường đi
tới những thắng lợi huy hoàng cho cách mạng Việt Nam. Cao Bằng là nơi thực hiện hóa
những tư tưởng chiến lược về cách mạng giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ mùa xuân ấy, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta do Bác Hồ trực tiếp lãnh đạo
đã chuyển sang một thời kỳ mới – thời kỳ nhiệm vụ giải phóng dân tộc đặt lên hàng đầu.
Để rồi đến mùa xuân 1975 hoàn thành sự nghiệp giải phóng đất nước, thống nhất Tổ
quốc và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân
chủ, văn minh, là mùa xuân vĩnh hằng của dân tộc.
Phạm Văn Khánh (Theo Phú Yên online)
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TRUYỀN THỐNG
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
9-1-1950 NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VIỆT NAM.
Từ giữa năm 1949 đến đầu năm 1950 phong trào đấu tranh của thanh niên học sinh, sinh
viên chống chủ nghĩa thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ, chúng “ độc lập” giả hiệu,
chống khủng bố đàn áp, đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, đòi được học tiếng mẹ đẻ… đã
diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng khắp từ Nam chí Bắc. Tại Saì Gòn, các tầng lớp đồng bào
cũng tích cực hưởng ứng dưới nhiều hình thức : biểu tình chống sưu thuế, chống bắt lính, đòi
công ăn việc làm. Học sinh, sinh viên bãi trường, bãi khóa liên miên.
Ngày 09/01/1950, Đoàn Thanh Niên cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn đã
vận động và tổ chức cho hơn 2.000 học sinh , sinh viên các trường Pétrus Ký, Gia Long,
Nguyễn Văn Khuê, Huỳnh Khương Ninh, trường Đại học Y Dược, Pháp Lý, các trường
chuyên nghiệp vô tuyến điện, công chính, kỹ thuật, khoa học,… cùng nhiều giáo viên và
7.000 nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn biểu tình đòi bảo đảm an ninh cho học sinh, sinh viên học
tập và trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt – trong đó có Ban lãnh đaọ học sinh cứu
quốc Sài Gòn. Đoàn biểu tình kéo đến Nha học chính và Dinh thủ hiến bù nhìn đưa yêu sách.
Bọn cảnh sát và lính lê dương ra đàn áp dã man đoàn biểu tình. Thái độ đó đã làm đám đông
phẫn nộ, bùng nổ cuộc xung đột. Những người biểu tình dùng mọi thứ vũ khí có trong tay
chống trả quyết liệt với lính Pháp, lính Âu Phi và công an Bình Xuyên. Trần Văn Ơn, người
thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của học sinh, sinh viên
đã bị bọn chúng giết hại trong cuộc xung đột đó.
Tại Sài Gòn, ngày 12/01/1950 đám tang anh Trần Văn Ơn đã biến thành cuộc biểu tình
thị uy của trên 5 vạn người đứng trên các hè phố tiễn đưa anh. Lễ tang anh Trần Văn Ơn cũng
đã được cử hành trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Hàng triệu lượt học sinh, sinh viên
và đồng bào các giới đã đeo băng tang truy điệu với lòng thương tiếc và xuống đường tuần
hành bày tỏ ý chí căm thù.
Bài điếu văn trong buổi lễ tang có câu :
“ Ai chết vinh buồn chăng ?
Ai sống nhục thẹn chăng ?”
Những câu hỏi đó cứ vang mãi trong những tháng năm đen tối của đất nước, thúc giục
bao thế hệ trẻ noi gương Trần Văn Ơn, quên mình xông lên phía trước.
Đại hội Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tháng 2/1950 tại căn cứ địa Việt Bắc đã lấy
ngày 09/01 làm ngày truyền thống hàng năm của học sinh, sinh viên Việt Nam. Truyền thống
vẻ vang đó đã được các thế hệ học sinh, sinh viên kế thừa oanh liệt trong cuộc kháng chiến
chống Mỹ cứu nước và trở thành bất diệt.
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NGÀY KỶ NIỆM

1-1-2019

Tết Dương lịch
Kỷ niệm Chiến thắng Ấp Bắc

2-1-1963
6-1-1946

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên
của nước Việt Nam DCCH
Chiến thắng biên giới Tây Nam
chống quân xâm lược

7-1-1979

9-1-1950 Kỷ niệm ngày truyền thống học sinh,
sinh viên Việt Nam
13-1-1941

Khởi nghĩa Đô Lương

27-1-1973 Ký hiệp định Paris, về chấm dứt chiến
tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam
29-1-1258
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PHÁP LUẬT VỚI THANH
NIÊN

Luật Nghĩa vụ quân sự: 7 thông tin cần biết năm 2019
Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân
dân Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
1. Độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự năm 2019
Cũng như các năm trước đây, năm 2019, độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự vẫn
là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Riêng trường hợp công dân được đào tạo trình độ cao
đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết năm 27
tuổi. Đây là quy định tại Điều 30 của Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành.
Lưu ý, độ tuổi nhập ngũ được tính từ ngày tháng năm sinh ghi trên giấy khai sinh của
công dân cho đến ngày giao quân năm 2019. Dự kiến thời gian giao quân năm 2019 sẽ
diễn ra vào khoảng đầu tháng 3/2019.
2. Tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự 2019
Theo Điều 31 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, ngoài đáp ứng điều kiện
về độ tuổi nêu trên, công dân được gọi nhập ngũ phải đáp ứng 04 điều kiện sau:
- Có lý lịch rõ ràng;
- Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước;
- Có đủ sức khỏe để phục vụ tại ngũ;
- Có trình độ văn hóa phù hợp.
Trong đó, tiêu chuẩn về sức khỏe và trình độ văn hóa được quy định tại
Thông tư 148/2018/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 28/11/2018) như sau:
Về tiêu chuẩn sức khỏe: Phải có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định
tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, riêng những công dân có sức khỏe
loại 3 bị cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị ở các mức độ, bị nghiện ma túy, nhiễm HIV,
AIDS cũng sẽ không được gọi nhập ngũ;
Về trình độ văn hóa: Chỉ gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn
hóa từ lớp 8 trở lên. Riêng những địa phương khó đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì
được tuyển chọn công dân trình độ lớp 7.
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3. Lịch khám nghĩa vụ quân sự năm 2019
Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành quy định, thời gian khám sức
khỏe để đi nghĩa vụ quân sự từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12. Năm 2019, thời gian
khám sức khỏe cũng sẽ bắt đầu từ ngày 01/11/2018 và kết thúc vào ngày
31/12/2018. Công dân sẽ nhận được lệnh gọi khám sức khỏe trước 15 ngày.
Sau khi có kết quả khám sức khỏe, công dân sẽ được gọi nhập ngũ một
lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì
sẽ được gọi lần thứ hai. Theo đó, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, lễ ra quân nhập ngũ sẽ
được diễn ra trên cả nước.
4. Thời gian đi nghĩa vụ quân sự 2019 là bao lâu?
Bên cạnh quy định về độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự và tiêu chuẩn để được
đi nghĩa vụ quân sự như trên, thì thời gian đi nghĩa vụ quân sự bao lâu cũng là thông
tin được rất nhiều người quan tâm.
Thông tin này được nêu tại Điều 21 của Luật Nghĩa vụ quân sự mới nhất.
Theo đó, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.
Quy định này đã được áp dụng từ năm 2016 và tiếp tục được thực hiện trong năm 2019
tới đây.
Trong trường hợp cần bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu hoặc thực
hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn thì thời hạn nêu trên
có thể được kéo dài thêm tối đa 06 tháng.
Thời gian phục vụ tại ngũ được tính từ ngày giao, nhận quân đến ngày
được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành
hình phạt tù tại trại giam không được tính vào thời gian phục vụ tại ngũ.
5. Các trường hợp được miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự
Dù nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của mọi công dân, nhưng theo
Điều 5 của Luật Nghĩa vụ quân sự, có một số trường hợp công dân được miễn, hoãn
nghĩa vụ quân sự.
Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với các đối tượng:
- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ;
- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao
động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng nề do tai nạn, thiên
tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận;
- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ
61% đến 80%;
- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan,
chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;
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- Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn;
- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác,
làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn;
- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang học đại học, cao đẳng hệ chính quy.
Miễn nghĩa vụ quân sự đối với các đối tượng:
- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;
- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;
- Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao
động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao
động từ 81% trở lên;
- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;
-Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến làm việc ở
vùng đặc biệt khó khăn từ 24 tháng trở lên.
6. Đi nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi gì?
Đây là nội dung được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định
27/2016/NĐ-CP. Theo đó, công dân đi nghĩa vụ quân sự sẽ được hưởng một số quyền
lợi cơ bản như:
- Được nghỉ phép 10 ngày nếu phục vụ tại ngũ từ tháng 13 trở đi
Nếu phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 13 trở đi, hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được
nghỉ phép 10 ngày (không kể ngày đi và ngày về). Khi nghỉ phép, hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ
được thanh toán tiền tàu, xe và phụ cấp đi đường.
Ngoài ra, trong trường hợp đặc biệt như gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn
nặng nề, bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, vợ/chồng hoặc con từ trần… thì được nghỉ phép đặc
biệt tối đa 05 ngày.
- Được hưởng nhiều khoản trợ cấp khi xuất ngũ
Khi xuất ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ được trợ cấp một lần, mỗi năm phục vụ
trong quân ngũ được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở (Dự kiến năm 2019, lương cơ sở
tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng).
Nếu phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm
02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng…
Đồng thời, hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ còn được trợ cấp tạo việc làm
bằng 06 tháng lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ.
- Được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm
Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sau khi xuất ngũ được
tiếp nhận vào học tiếp tại các trường mà trước khi nhập ngũ đang học hoặc có giấy gọi;
Nếu có nhu cầu đào tạo nghề và đủ điều kiện thì được hỗ trợ đào tạo nghề; Được tiếp
nhận vào làm việc, bố trí việc làm tại nơi trước khi nhập ngũ…
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7. Trốn nghĩa vụ quân sự bị xử phạt như thế nào?
- Về xử phạt hành chính:
Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 02 - 04 triệu đồng với
hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn tránh nghĩa vụ
quân sự.
Với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám
sức khỏe mà không có lý do chính đáng bị phạt từ 800.000 dồng – 1,2 triệu đồng…
- Về truy cứu trách nhiệm hình sự:
Theo Điều 332 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, nếu đã
bị xử phạt hành chính về hành vi trốn nghĩa vụ quân sự hoặc đã bị kết án về tội này,
chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm
hoặc phạt tù từ 03 tháng - 02 năm.
Nếu có thêm các tình tiết tăng nặng như: Tự gây thương tích hoặc gây tổn
hại cho sức khỏe của mình; Lôi kéo người khác phạm tội… mức phạt tối đa là 05 năm
tù.
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BÀI HÁT THANH NIÊN

Sáng Ngời Sinh Viên Việt Nam
Sáng tác: Hoàng Bảo Quốc
Chào bình minh tương lai tươi sáng
Mỗi sinh viên chung tay xây đắp
Chung tấm lòng dạt dào yêu thương
Nhiệt huyết sống cho non sông
Chào ngày mới muôn nơi phấp phới
Triệu trái tim sinh viên Việt Nam
Hừng hực niềm tin
Òa vỡ tiếng yêu quê hương
Sáng ngời sinh viên
Một trái tim thương yêu cuộc đời
Nét đẹp duyên dáng
Đẹp tuổi xuân thắm tươi cuộc sống
Ánh ngời tri thức
Tựa ánh dương chiếu soi tổ quốc
Một ngày không xa
Cùng bước sánh vai năm châu
ĐK: Này hỡi bạn ơi, hỡi tri thức sinh viên Việt Nam!
Hãy cất lên chung lời thề, chung một ước nguyện
Dù cho khác biệt nền văn hóa mỗi vùng mỗi miền
Dù giàu có hay dù khó nghèo Dù khác giới, không chung màu da …
Này hỡi Việt Nam!
Đã đến lúc hóa thân rồng bay
Đã đến khi vươn vai dậy, vung tre giữ trời
Dồn tâm góp lòng, cùng phấn đấu sinh viên nước Việt
Để đón lấy tương lai vững bền
Niềm hạnh phúc, ấm no, bình yên
Hóa thân, Việt Nam!
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ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 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” thông qua
việc cụ thể hóa các nội dung trong Chỉ thị phù hợp với thực tế tình hình đoàn viên, thanh
niên tại địa phương, đơn vị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, trong đó tăng
cường triển khai kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị 42 CT/TW, ngày 24/3/2015 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 2030”.
3. Tiếp tục tuyên truyền học tập Nghị quyết của Đại hội Đoàn các cấp. Đồng
thời tuyên truyền việc phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn
của Nhà nước, của Đảng và của Đoàn nhằm phát động tinh thần thi đua sổi nổi trong
đoàn viên thanh niên.
4. Tiếp tục triển khai các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên tham gia
xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị với trọng tâm tham gia đảm bảo an
toàn giao thông, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường xanh- sạch- đẹp, phát triển các đội
hình thanh niên tình nguyện tại địa phương, đơn vị nhất là trước, trong và sau tết nguyên
đán, tập trung ở những nơi thường xuyên diễn ra các lễ hội truyền thống…
5. 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.
6. Đoàn các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tuyển chọn, gọi công dân
nhập ngũ năm 2019, giới thiệu các điểm mới của Luật Nghĩa vụ quân sự trong năm
2019. Chủ động phối hợp với Ban CHQS cùng cấp tổ chức các hoạt động giai lưu văn
hóa văn nghệ, tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.
7. Lồng ghép lựa chọn những nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với chi
Đoàn nhằm kỷ niệm các ngày lễ lớn khác trong tháng, xem thông tin trên Trang thông
tin điện tử: www.tinhdoanhungyen.org.vn
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