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Truyền thống

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII (2016-2021) bầu ông

Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ vị trí Tổng bí thư nhiệm kỳ mới. Ông là vị Tổng bí thư

đời thứ 14 trong lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Dưới đây là lịch sử các đời Tổng bí

thư.
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Tư tưởng

Hồ Chí Minh

Bác Hồ luôn chăm lo cho mọi người khi Xuân về, Tết đến

Mùng 2 Tết Nhâm Dần (1962), Bác đến thăm các cháu học sinh ở Hải Phòng; Chiều

29 Tết Quý Mão (1963), Bác cải trang thành một cụ già theo cháu đi chợ hoa và chợ Đồng

Xuân... tất cả đều bí mật, bất ngờ và bao giờ cũng biết tình cảm thật của người dân.

Như Tết năm 1960, nếu Bác chỉ đến thăm các gia đình theo chương trình của các cơ

quan bố trí thì làm sao Chủ Tịch nước biết được gần đến giao thừa rồi mà chị Tin vẫn phải

đi gánh nước thuê, đổi gạo để sáng mai mồng một Tết có cơm ăn cho bốn đứa con của

mình. Bác vào nhà thăm hỏi mẹ con chị Tin. (Chồng chị Tin là một công nhân khuân vác ở

bến Phà Đen đã mất cách đó bốn năm. Còn chị cho đến lúc này vẫn chưa có việc làm ổn

định). Gọi là nhà nhưng đâu có phải là nhà mà là một cái chài như một túp lều. Cảnh nghèo

của gia đình đã phũ phàng bày ra trước mắt Bác. Trên cái bàn gỗ mục chỉ có một nải chuối

xanh và một nén hương. Bốn đứa nhỏ, đứa lớn nhất mới 10 tuổi đang ngồi trên giường chia

nhau một gói kẹo. Bác đã nói với những người phục vụ, bảo vệ đi cùng về nỗi lòng mình:

Đúng là Ba mươi Tết mà không có Tết. Vậy còn bao nhiêu gia đình như thế này ở khắp mọi

miền đất nước? Cứ ngồi nghe báo cáo thì đâu cũng là no ấm, tươi vui... Về đến nhà, các

đồng chí Bộ Chính trị đang chờ Bác để chúc mừng năm mới. Mọi người băn khoăn khi thấy

Bác không vui. Bác kể lại hoàn cảnh chị Tin cho mọi người nghe. Cuối câu chuyện Bác

nói: “Ta có chính quyền trong tay, nhưng chính quyền đó chưa thực sự là do dân, vì dân.

Một số lãnh đạo các địa phương đã quan liêu và nặng về hình thức. Họ không chịu đi sâu,

đi sát quần chúng, nên phục vụ quần chúng chưa tốt. Nếu chúng ta chỉ nghe báo cáo của họ

thì sẽ không bao giờ nắm được chính xác tình hình để có chủ trương, nghị quyết đúng đắn.

Đảng quan liêu, Chính quyền quan liêu thực sự là một nguy cơ đối với đất nước chúng ta”.
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Kể từ mùa Xuân độc lập đầu tiên đó, suốt 24 năm làm Chủ tịch nước, nỗi

lần Tết đến, Xuân về Bác mong cho đất nước càng ngày càng Xuân bằng việc

làm thiết thực kêu gọi mọi người thực hiện “Tết trồng cây”. “Tết trồng cây” là

công việc mà Bác Hồ đã kêu gọi toàn dân từ tháng 11/1959, tưởng như rất bình

thường nhưng cùng với thời gian chúng ta càng thấy ở đó những ý nghĩa sâu xa

bắt nguồn từ truyền thống lâu đời của dân tộc cũng như những ý tưởng đi trước

thời đại trong việc giữ gìn môi trường thiên nhiên.

“Tết trồng cây” đưa đến cho mỗi người, mỗi gia đình việc làm, niềm vui

trong tình cảm truyền thống Việt Nam đón Tết cổ truyền dân tộc “vui Tết trồng

cây, nơi nơi phấn khởi, người người thi đua”. “Mùa Xuân là Tết trồng cây”, chính

là loài người lợi dụng cái luật tự nhiên của tạo hóa để làm sôi động cuộc sống của

tạo hóa, của con người, cho nên “Tết trồng cây mùa Xuân thì trời vui, đất vui,

người càng vui”...

Điều Bác dạy ta Tết trồng cây là vậy, việc Bác làm để nêu gương sáng là

Tết năm 1960 - Tết mừng Đảng ta 30 tuổi trẻ, mừng Nhà nước ta 15 Xuân xanh,

Bác Hồ đi trồng cây tại Công viên Hồ Bảy mẫu (nay là Công viên Thống Nhất).

Bắt đầu từ bấy đến nay và mãi mãi về sau, Bác Hồ cho chúng ta những mùa

Xuân có ý nghĩa nhân văn: Cứ ngày Tết đến, đất nước, nhân dân lại nô nức Tết

trồng cây mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước; và để đền ơn trả nghĩa công

lao Bác Hồ đã cho ta “mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày

càng Xuân”.

Suốt 24 năm làm Chủ tịch nước, mỗi lần Tết đến, Xuân về Bác Hồ lại nghĩ

đến dân, lo sao cho dân có một mùa Xuân ấm no, hạnh phúc. Thường thì trước

Tết 3 tháng Bác đã nhắc các cơ quan, các ngành chuẩn bị Tết cho dân. Riêng Bác

cũng tự mình chuẩn bị sớm: Tìm ý thơ cho bài Thơ mừng năm mới; Soạn thảo

bài viết “Tết trồng cây”; và cuối cùng là một chương trình đi thăm dân không thể

thiếu đối với Bác - Một chương trình riêng mà chỉ có Bác và các đồng chí cảnh

vệ biết.

Nhớ Bác Hồ, trong cuộc “vi hành” đêm 30 Tết Bính Tuất (1946) của mùa

Xuân độc lập đầu tiên, Bác đã chứng kiến cảnh gia đình một người đạp xích lô

Tết mà không có Tết ngoài một nén hương đang cháy dở trên bàn, còn chủ nhà

thì đang nằm đắp chiếu mê mệt vì ốm. Bác đã xúc động lấy khăn lau nước mắt,

lặng lẽ bước ra khỏi nhà bảo đồng chí thư ký ghi lại địa chỉ để hôm sau báo lại

cho đồng chí chủ tịch Hà Nội biết; Nhớ Bác Hồ, tối 30 Tết Canh Tý (1960), Bác

đến thăm gia đình mẹ con chị Tin, một lao động nghèo ở phố Hàng Chĩnh Hà

Nội; Chiều mồng 2 Tết Tân Sửu (1961), Bác đến Văn Miếu dự buổi bình thơ
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Tuyên truyền phổ biến

giáo dục pháp luật
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Ngày Kỷ niệm

Tháng 2

Kỷ niệm ngày sinh của đồng chí 

Nguyễn Đức Cảnh

Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Kỷ niệm khởi nghĩa Lam Sơn 

2/2/1908

3/2/1930

7/2/1418 

Ngày mất anh Kim Đồng- Người đội viên 

đầu tiên của Đội Nhi đồng cứu quốc 

Ngày thầy thuốc Việt Nam

15/2/1943

27/2/1955

8/2/1941 Lãnh tụ Hồ Chí Minh trở về nước trực 

tiếp lãnh đạo cách mạng VN 
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Kim Đồng
NGƯỜI THIẾU NIÊN DŨNG CẢM

Kim Đồng - Đội trưởng đầu tiên của Đội Thiếu niên nhi đồng

cứu quốc làng Nà Mạ, tham gia cách mạng từ nhỏ. Với lòng gan

dạ, dũng cảm, tấm gương hy sinh anh dũng của Kim Đồng đã

được ghi vào lịch sử của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Tượng đài Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng tại Khu di tích Anh hùng liệt sỹ

Kim Đồng, làng Nà Mạ, xã Trường Hà (Hà Quảng).

Kim Đồng (1929 – 15 tháng 2 năm 1943) là bí danh của Nông 

Văn Dèn (một số sách báo ghi nhầm thành Nông Văn Dền), một 

thiếu niên người dân tộc Nùng, ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Anh là người đội trưởng đầu tiên của tổ 

chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đội TNTP HCM 

được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1941. Bí danh của năm đội 

viên đầu tiên là: Kim Đồng, Cao Sơn, Thanh Minh,Thanh 

Thủy, Thủy Tiên.

https://vi.wikipedia.org/wiki/1929
https://vi.wikipedia.org/wiki/15_th%C3%A1ng_2
https://vi.wikipedia.org/wiki/1943
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%AD_danh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_N%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Qu%E1%BA%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_B%E1%BA%B1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_Thi%E1%BA%BFu_ni%C3%AAn_Ti%E1%BB%81n_phong_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/15_th%C3%A1ng_5
https://vi.wikipedia.org/wiki/1941
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cao_S%C6%A1n_(%C4%91%E1%BB%99i_thi%E1%BA%BFu_ni%C3%AAn)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thanh_Minh_(%C4%91%E1%BB%99i_thi%E1%BA%BFu_ni%C3%AAn)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thanh_Th%E1%BB%A7y_(%C4%91%E1%BB%99i_thi%E1%BA%BFu_ni%C3%AAn)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BB%A7y_Ti%C3%AAn_(%C4%91%E1%BB%99i_thi%E1%BA%BFu_ni%C3%AAn)&action=edit&redlink=1
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Tên thật

Kim Đồng, tên thật là Nông Văn Dèn. Dèn tiếng Tày, Nùng có

nghĩa là Tiền. Một số sách báo đội mũ cho chữ Dèn thành chữ Dền, tuy

nhiên Dền không có nghĩa gì cả. Có thể khi sinh Dèn, cha mẹ Dèn mong

đứa con trai của mình sau này sẽ có cuộc sống tốt, có nhiều tiền bạc nên

mới đặt tên như vậy. Ngoài ra cái tên Dèn còn mang ý nghĩa là đứa con

yêu, đứa con quý như tiền bạc vậy.

Gia đình Kim Đồng

Cha của Kim Đồng, người làng Nà Mạ, tên là Nông Văn Ý. Trong

một lần sang quê vợ ở làng Kép Ké (Nà Sác) bị nạn, chết không xác

định được nguyên nhân chính xác.

Mẹ Kim Đồng tên là Lân Thị He, quê làng Kép Ké, sinh năm

1890. Bà là một phụ nữ chăm chỉ, hết lòng vì chồng con, giỏi nghề dệt

và làm giấy bản (chỉa sla), là hội viên Hội phụ nữ cứu quốc. Sức khỏe bà

yếu (bị bệnh khớp) nên từ nhỏ Kim Đồng đã làm nhiều việc của người

lớn, điều đó sớm hình thành trong Kim Đồng những tính cách của

"người lớn": Quyết đoán, năng động, không ngại khó...

Kim Đồng có hai chị gái, một anh trai và một em gái. Chị gái cả

tên là Nông Thị Nhằm (Nhằm, tiếng Tày, Nùng là Mong nhớ). Lấy

chồng trong làng tên là Lý Văn Kinh thường được gọi là Kinh Xình, nhà

anh Kinh Xình là nơi hội họp, đón tiếp, bảo vệ cán bộ cách mạng. Trong

ngôi nhà này, ngày 14/2/1943, lãnh đạo chủ chốt Châu uỷ Hà Quảng

họp, nhờ hành động dũng cảm của Kim Đồng mà thoát cả lên núi phía

sau nhà. Chị gái thứ hai là Nông Thị Lằng cũng lấy chồng trong làng.

Anh trai là Nông Văn Tằng (bí danh là Phục Quốc) sớm tham gia cách

mạng, là đội viên giải phóng quân, chiến đấu và hy sinh ở Chợ Đồn (Bắc

Kạn). Để anh Phục Quốc có điều kiện hoạt động cách mạng, 12 tuổi,

Kim Đồng đã thay anh đi làm phu, chặt cây, trồng cỏ ở đồn Sóc Giang.

Em gái là Nông Thị Slấn (Slấn tiếng Tày, Nùng có nghĩa là tin tưởng),

xinh đẹp, chăm chỉ. Một lần qua suối, không may trượt chân ngã, chết

đuối.
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Hi sinh

Kim Đồng đã cùng đồng đội làm nhiệm vụ giao liên, đưa đón Việt

Minh và chuyển thư từ. Trong một lần đi liên lạc, khi cán bộ đang có

cuộc họp, anh phát hiện có quân Pháp đang tới nơi cư trú của cán bộ,

Kim Đồng đã đánh lạc hướng họ để các bạn của mình đưa bộ đội về căn

cứ được an toàn. Kim Đồng chạy qua suối, quân Pháp theo không kịp

liền nổ súng vào anh. Kim Đồng ngã xuống ngay bên bờ suối Lê Nin

(Cao Bằng) ngày 15 tháng 2 năm1943, khi vừa tròn 14 tuổi.

Danh hiệu

Tháng 7 năm 1997, Kim Đồng được truy tặng danh hiệu Anh hùng

lực lượng vũ trang.

https://vi.wikipedia.org/wiki/15_th%C3%A1ng_2
https://vi.wikipedia.org/wiki/1943
https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh_h%C3%B9ng_l%E1%BB%B1c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_v%C5%A9_trang_nh%C3%A2n_d%C3%A2n
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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” chuyên đề năm 2019 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. Chuẩn bị các hoạt động hướng tới 88 năm Ngày Thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019), Tháng Thanh niên 2019, các
hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ
đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”.

4. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động, công trình, phần việc mừng Đảng
- mừng Xuân với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, an toàn,
tiết kiệm, phù hợp với từng điều kiện địa phương đơn vị, phát huy các giá trị
văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và
con người Hưng Yên. 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. Tích cực tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà, giao lưu văn
hóa văn nghệ với tân binh trước khi lên đường nhập ngũ đảm bảo đủ chỉ tiêu
giao quân năm 2019.

6. 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

Định hướng


