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Phong cách nêu gương của Bác qua những lần về thăm và làm việc tại Hưng Yên 

Học tập phong cách nêu gương của Người qua lời nói chuyện nhân trong những lần về thăm và 

qua những lá thư gửi đồng bào tỉnh Hưng Yên là việc làm cần thiết, giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân 

dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thấu hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Không lâu sau khi nước nhà giành được độc lập, giữa bộn bề công việc của chính 

quyền non trẻ, ngày 10/01/1946, Bác đã tranh thủ về thăm hỏi cán bộ và nhân dân Hưng 

Yên. Mười tháng sau, tức ngày 21/10/1946, kết thúc chuyến thăm nước Pháp, trên đường 

từ Hải Phòng trở về Hà Nội, Bác nói chuyện với nhân dân huyện Văn Lâm tại ga Đình Dù. 

Trong những năm miền Bắc nói chung, tỉnh Hưng Yên nói riêng đang ra sức đẩy mạnh 

phong trào cải tạo và xây dựng xã hội chủ nghĩa, Bác đã tám lần về thăm Hưng Yên vào 

các ngày 5/1/1958; ngày 3/7/1958; ngày 20/9/1958; ngày 16/10/1958; ngày 25/10/1958; 

ngày 20/02/1959; ngày 15/9/1961; ngày 5/2/1966. Mỗi lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm 

và làm việc thực sự là niềm vinh dự to lớn, sự cổ vũ, động viên, khích lệ quý báu để cán 

bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết tâm đi đầu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở miền Bắc. 

1. Tại những cuộc gặp mặt và làm việc với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong 

tỉnh, Bác gần gũi nói chuyện ân cần, qua đó gửi gắm những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng 

của mình. Những lời nói của Người được Tỉnh ủy, Ủy ban tiếp thu, thực hiện nghiêm túc 

trong lãnh đạo, chỉ đạo; được nhân dân lắng nghe, hăng say làm theo để xây dựng quê 

hương Hưng Yên “đoàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Giờ đây, tư tưởng đó của Người vẫn 

luôn là tư liệu quý, những trang vàng vô giá và càng trở nên cần thiết trong tình hình hiện 

nay, khi toàn Đảng và toàn dân đang đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính 

trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết 12-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây 

dựng Đảng hiện nay”.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh 
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Học tập phong cách nêu gương của Người qua lời nói chuyện nhân những lần về thăm 

và qua những lá thư gửi đồng bào tỉnh Hưng Yên là việc làm cần thiết, giúp cho cán bộ, 

đảng viên, nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thấu hiểu, học tập và làm 

theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - một tấm gương ngời sáng 

về những phẩm chất cao quý của người cộng sản luôn giản dị, tiết kiệm, "tận trung với 

nước, tận hiếu với dân"... 

Là người am hiểu văn hóa, tâm lý, tính cách của người Á Đông vốn rất giàu tình cảm, 

trọng nhân cách đạo đức, nên trong quá trình hoạt động cách mạng, Bác cho rằng nêu 

gương là cần thiết, phải coi trọng và thực hiện linh hoạt. Người nhận định: “Nói chung 

thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn 

giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thực tiễn cho thấy, khi người cán bộ, 

đảng viên gương mẫu đều được “dân tin, dân phục, dân yêu”. Theo Người, cán bộ, đảng 

viên muốn giáo dục mọi người phải tự mình nêu gương trước, sau đó mới giáo dục bằng 

lời nói. Từ đó, Bác yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cần phải 

gương mẫu để nhân dân học tập, noi theo "đảng viên đi trước, làng nước đi sau”. Người 

từng dạy: “Nói miệng, ai cũng nói được. Ta cần phải thực hành... Trước hết, mình phải 

làm gương, gắng làm gương trong anh em, và khi đi công tác, gắng làm gương cho nhân 

dân. Làm gương cả về ba mặt: tinh thần, vật chất và văn hóa... Muốn làm được ta phải: 

quyết tâm, trí tâm và đồng tâm” 

 Để trở thành những tấm gương sáng cho quần chúng học tập và noi theo, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đặt ra những tiêu chuẩn người cán bộ, đảng viên từ đời công đến đời tư cần 

hướng đến là “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Theo Người, cán bộ, đảng viên 

“gái cũng như trai” phải luôn gương mẫu đi đầu đối với mình, đối với việc và đối với 

mọi người để trở thành mực thước cho nhân dân và “nhân dân ta và Đảng ta rất tự hào 

vì có những con người xứng đáng như thế”. Nhân những chuyến về thăm và làm việc tại 

Hưng Yên, Bác thường xuyên yêu cầu cán bộ, đảng viên cần phải  nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, không được vì khó khăn mà bi quan ngại khó, ngại khổ, không được xa rời 

quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh mà trở thành xa lạ với nhân 

dân, nội bộ phải đoàn kết và đoàn kết với nhân dân. 

2. Trong lá thư kêu gọi nông dân và cán bộ quyết tâm chống hạn, đẩy mạnh sản xuất vụ 

Đông – Xuân, ngày 5/1/1958, Bác viết: “Cán bộ không được vì khó khăn mà bi quan 

ngại khó, thiếu quyết tâm lãnh đạo... Cán bộ các ngành, các cấp phải thi đua làm tròn 

mọi nhiệm vụ” với tinh thần trách nhiệm và tinh thần đấu tranh khắc phục khó khăn. Tại 

công trường thủy lợi Bắc – Hưng – Hải, Bác yêu cầu cán bộ tỉnh ta: “Cán bộ lãnh đạo và 

cán bộ các ngành, tư tưởng phải thông, phải thật thông. Phải có quyết tâm khắc phục 

khó khăn, làm tròn nhiệm vụ. Phải đồng cam cộng khổ với nhân dân. Khuyến khích và 

giúp đỡ nhân dân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất... Cuối cùng, 

mọi người phải đoàn kết chặt chẽ. Đoàn kết giữa cán bộ với cán bộ, giữa cán bộ với dân 

công, giữa dân công với dân công, giữa cán bộ và dân công với đồng bào địa phương”. 

Hơn nữa, Bác yêu cầu người cán bộ làm việc phải công tâm, khách quan, minh bạch, 

tránh lối tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa, tham danh trục lợi, chỉ mong nhận được bổng 

lộc mà vi phạm kỷ luật của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
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Thấm nhuần quan điểm của Người “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực 

thước cho người ta bắt chước”; “Tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác 

chính”, sau khi Bác về thăm, ngày 6/1/1958 Tỉnh ủy đã triệu tập ngay cuộc họp mở rộng 

và ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU, yêu cầu cán bộ cần nêu cao tinh thần, trách 

nhiệm của người đảng viên gương mẫu, chiến sĩ tiên phong, từ đó mới có thể tập hợp, 

biến sự quyết tâm của quần chúng thành sức mạnh tập thể ra sức chống hạn sản xuất: 

“Phải xây dựng tư tưởng quyết tâm chống hạn cho cán bộ, đảng viên tham gia ra thực sự 

làm nòng cốt trong phong trào để thúc đẩy lực lượng thanh niên, nông hội tích cực công 

tác chống hạn sản xuất đảm bảo được kế hoạch và lương thực... phải tập trung mọi lực 

lượng các ngành giới, trừ một số bộ phận thật cần thiết còn tất cả đảng viên, cán bộ từ 

tỉnh đến huyện, xã phải tập trung vào công tác chống hạn”. Trong Quyết tâm thư ngày 

3/7/1958 gửi Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác, tập thể cán bộ trong tỉnh đoàn kết 

một lòng, gương mẫu đi đầu cùng nhân dân sản xuất: “Mỗi cán bộ lãnh đạo từ tỉnh đến 

xã thiết thực tham gia một tổ đổi công, hợp tác xã để củng cố và phát triển đến cuối năm 

đạt 60% gia đình nông dân lao động và tổ đổi công và xây dựng thêm hợp tác xã nông 

nghiệp”. 

Theo Người, muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm, đảng viên phải làm kiểu 

mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi để quần chúng noi theo. Phương 

pháp lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên để giáo dục lẫn 

nhau, lấy quần chúng giáo dục quần chúng là rất sinh động và có sức thuyết phục lớn. 

Chính thế, Người chủ trương: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn 

nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, 

xây dựng cuộc sống mới, con người mới”. Điều này được thể hiện nhất quán trong cả 

cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người nói: “Chính phủ sẵn 

sàng khen thưởng cho những huyện, xã và cá nhân nào xuất sắc nhất trong việc chống 

hạn. Việc chống hạn là một chiến dịch, cho nên phải có thưởng, có phạt. Cá nhân cán 

bộ, đồng bào nào xuất sắc nhất sẽ được khen thưởng. Những người nào lười biếng, trốn 

tránh trách nhiệm là phải phạt”. 

Khoảng gần 14h ngày 5/1/1958, Bác về thăm công trường vét ngòi Triều Dương và 

công trường khai sông Chợ Thi – Phố Giác thuộc huyện Tiên Lữ. Sau lời hô “Chiến sĩ 

thủy lợi muôn năm” và hỏi han ân cần “Các cô, các chú làm thủy lợi có vất vả không?.. 

Làm thủy lợi khó nhọc trong vài năm để được sung sướng muôn đời”, Bác tiến lại gần, 

bắt tay và thưởng Huy hiệu của Bác cho cụ Đoàn Văn Kiêu (thôn Hoàng Xá, xã Trung 

Dũng). Cụ Kiêu là người già nhất công trường, với tuổi 83 song cụ vẫn là người thủ mai 

cừ khôi. Đoạn Quán Chiềng, Bác xuống tặng Huy hiệu cho một cụ già thôn Trịnh Mỹ 

(xã Ngô Quyền) cùng con cháu làm thủy lợi. Sau đó Bác trao Huy hiệu cho đồng chí 

Trần Văn Liễn, Bí thư Huyện ủy để thưởng cho các cụ già làm thủy lợi17. Hai nữ đảng 

viên, đồng chí Dền xã Quyết Tiến (Phù Cừ) và đồng chí Điềm ở Nhật Quang (Phù Cừ) 

đã nêu cao tinh thần xung phong, góp phần lãnh đạo đơn vị vượt khó khăn, hoàn thành 

tốt nhiệm vụ đúng thời hạn. Hai thanh niên ở Văn Lâm, anh Tèo và anh Nguyệt đạt năng 

suất 2,700m3.  
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Bác vui lòng thưởng Huy hiệu cho những cá nhân cố gắng... Ngoài việc trực tiếp thưởng 

Huy hiệu cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất, Bác cũng 

dành nhiều lời khen cho các tập thể như: tặng Cờ thi đua luân lưu “Chống hạn khá nhất” 

cho huyện Khoái Châu (1958); tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tám tập thể 

đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xản xuất vụ mùa (1959); tặng Cờ “Làm 

thủy lợi khá nhất” cho huyện Phù Cừ (1960); tặng Huân chương lao động hạnh Ba cho 

đồng bào, cán bộ tỉnh Hưng Yên, cho cán bộ huyện Mỹ Hào, cho đồng bào và cán bộ 

Trưng Trắc của huyện Văn Lâm đã đạt nhiều thành tích trong phong trào bổ túc văn hóa 

(1960); tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho cán bộ nhân dân Hưng Yên có thành 

tích làm thủy lợi giỏi (1961); tặng Cờ luân lưu “Làm thủy lợi khá nhất” cho cán bộ và 

nhân dân Hưng Yên... 

Nêu gương là một mệnh lệnh không lời, có hiệu ứng lan tỏa, lôi kéo quần chúng noi 

theo. Vì thế, khắp nơi trong toàn tỉnh đã dấy lên các phong trào thi đua “Tiến quân làm 

thủy lợi”; thi đua chống hạn “vắt đất ra nước, thay trời làm mưa”; thi đua chống úng 

“nghiêng đồng đổ nước ra sông”... đã đưa Hưng Yên trở thành tỉnh làm thủy lợi khá 

nhất, là tỉnh được vinh dự tổ chức Hội nghị Thủy lợi toàn miền Bắc, nhiều lần được 

Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác khen ngợi và tặng thường nhiều huân huy chương 

cao quý. 

Chiều ngày 16/9/1961, sau khi nói chuyện với hơn mười lăm nghìn cán bộ, nhân dân, 

đại biểu tham dự Hội nghị Thủy lợi toàn miền Bắc được tổ chức tại Hưng Yên, Bác về 

thăm xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động. Bác khen các cụ, các cô, các chú, các cháu đã có 

nhiều cố gắng làm cho đời sống nhân dân, xã viên bằng hoặc cao hơn đời sống cả đồng 

bào trung nông lớp trên, song làm thế vẫn chưa đủ, cần phải hăng hái trong sản xuất, 

thực hành tiết kiệm, học tập để mỗi ngày nâng cao đời sống, làm gương cho những xã 

khác. Bác huấn thị: “Những việc trong hợp tác xã thì Ban Quản trị và xã viên nhất trí 

mới làm được, phải công bằng, phải cùng làm, không được chọn việc, thu hoạch phải 

chia đều. Không nên chia phần tốt cho vợ hoặc con mình, còn phần xấu chia cho xã 

viên. Phải minh bạch tất cả các tài khoản chi, thu trong hợp tác xã... chi thu việc gì xã 

viên phải biết như mua lưới thuyền xã viên phải biết, tài chính phải công khai... Ban 

Quản trị không được quan liêu tư túi, tiêu xài không báo cáo để xã viên biết, Ban Quản 

trị, xã viên đều phải chống tham ô, lãng phí”… 

3. Nhân chuyến công tác về Hưng Yên, Bác đã ghi nhận những thắng lợi của vụ chiêm 

mặc dù thời tiết không ủng hộ. Tuy nhiên, Bác cũng chỉ ra những khuyết điểm của cán 

bộ cần phải sửa chữa là một số đảng viên và đoàn viên thanh nhiên chưa làm tròn nhiệm 

vụ gương mẫu. Vì thế, Bác yêu cầu phải kiên quyết động viên và dựa vào lực lượng vô 

cùng tận của quần chúng: “Chúng ta cần phải phát triển và củng cố lực lượng ấy, làm 

cho họ hăng hái thật sự”. Muốn vậy, theo Người, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán 

bộ lãnh đạo cần gương mẫu đi đầu theo phương châm giáo dục bằng tấm gương sống 

của chính mình: “Các đảng viên và đoàn viên thanh niên phải tham gia tổ đổi công hoặc 

hợp tác xã; các đồng chí bộ đội cần phải góp phần xứng đáng vào công cuộc phát nông 

nghiệp, “thực túc binh cường” và phải cố gắng làm tròn nhiệm vụ của người cách mạng, 

của đội tiên phong...  
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các đồng chí bí thư và ủy viên, các đồng chí chủ tịch các cấp từ tỉnh đến xã cần phải thật 

sự tham gia vào một tổ đổi công hoặc một hợp tác xã nông nghiệp, phải lao động thật sự 

để rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm... Đảng viên, đoàn viên, các chiến sĩ thi đua 

nông nghiệp, chị em phụ nữ phải làm đầu tầu. Tại công trường thủy lợi Bắc – Hưng – 

Hải, Bác nhấn mạnh: “Đảng viên và đoàn viên thanh niên phải xung phong làm đầu tầu, 

làm gương mẫu” để nhân dân hăng hái ra sức xây dựng công trình thủy lợi khó nhọc 

trong vài năm để hưởng hạnh phúc lâu dài trăm năm. Nói chuyện với hơn một vạn cán 

bộ và dân công của các huyện Thuận Thành, Gia Lương (Bắc Ninh) và các huyện Văn 

Lâm, Ân Thi, Phù Cừ, thị xã Hưng Yên, Tiên Lữ (Hưng Yên) đang đào, nạo vét sông 

Đình Dù (Văn Lâm), Bác đã thân mật động viên và không quên nhắc nhở: “Đảng viên, 

đoàn viên thanh niên lao động phải gương mẫu làm đầu tàu, tích cực học hỏi kinh 

nghiệm và truyền bá kinh nghiệm cho anh chị em dân công”. 

Thời gian càng lùi xa, những điều Người nói, những việc Người làm cùng tâm tư, 

nguyện vọng của Người vẫn còn nguyên giá trị thời sự mà mỗi người cần phải học tập 

và noi theo. Đó không chỉ là nhiệm vụ, một yêu cầu bức thiết của công cuộc xây dựng 

và chỉnh đốn Đảng hiện nay, đó còn là mệnh lệnh từ trái tim mỗi người. Với ý nghĩa đó, 

để đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 

hiện nay" vào cuộc sống, từ tấm gương và những chỉ dẫn của Người, mỗi cán bộ, đảng 

viên của Đảng càng phải nghiêm túc thực hiện những Quy định 101-QĐ/TW ngày 

7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 

viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là 

cán bộ lãnh đạo phải thường xuyên "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh" theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, phải quán triệt sâu sắc những 

nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013, để không chỉ 

học, làm theo hàng ngày mà cao hơn nữa là “học được ở cuộc đời Người để làm người 

cách mạng và người dân tốt hơn”./. 

Thùy Dung 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên 



Những hiểu biết cơ bản về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt 

Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo 

và rèn luyện. Thanh niên Việt Nam tuổi từ 15 đến 30, tích cực học tập, lao động 

và bảo vệ Tổ quốc, được học và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động 

trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp Đoàn. 

1. Huy hiệu Đoàn: 

Ý nghĩa: Biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích 

của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Cờ Đoàn: 

Nền đỏ 

Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần 3(2/3) chiều dài. 

Ở chính giữa có huy hiệu Đoàn. 

Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều dài cờ. 

3. Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca): 

“Thanh niên làm theo lời Bác” 

Nhạc và lời của Hoàng Hòa. 

Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, giơ nắm tay thề, gìn giữ 

hòa bình độc lập tự do. 

 

Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước, đánh tan quân thù, 

xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no. 

Đi lên thanh niên, chớ ngại ngần chi. 

Đi lên thanh niên làm theo lời Bác 

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền 

Đào núi và lấp biển, quyết chí cũng làm nên 

Đoàn ca được sử dụng trong các dịp lễ, hội của Đoàn: Đại hội và trong 

sinh hoạt Đoàn. 
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4. Ngày thành lập Đoàn: 26-03-1931. 

Sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc 

xây dựng tổ chức Đoàn. Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai họp từ ngày 20 đến 26/3/1931, 

Trung ương Đảng đã giành 1 ngày trong thời gian hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề 

quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự 

đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày 22 đến 

25/3/1961 tại Hà Nội) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn. 

MỤC ĐÍCH LÝ TƯỞNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc 

lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

TÍNH CHẤT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Điều lệ Đoàn khẳng định: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã 

hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh 

đạo và rèn luyện”. Điều này phản ánh đầy đủ Đoàn là một tổ chức thanh niên Cộng sản mang tính 

tiên tiến của giai cấp công nhân và tính quần chúng rộng rãi của thanh niên Việt Nam thông qua 

việc mở rộng các hoạt động có tính chất xã hội, mỗi đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn thể hiện tính 

tiên tiến, vai trò nòng cốt của mình trong phong trào thanh niên và các hội của thanh niên. 

CHỨC NĂNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Đoàn có 3 chức năng: 

Đoàn là Đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, Nhà 

nước và các ngành. Đoàn luôn luôn xác định nhiệm vụ của mình là đội quân xung kích cách mạng 

tích cực tham gia xây dựng Đảng và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của 

Đảng và của Bác Hồ. 

Đoàn là Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, tạo môi trường đưa thanh niên vào các 

hoạt động giúp học tập rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù 

hợp với yêu cầu cảu xã hội hiện nay. 

Đoàn là Người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ. Chức năng này 

khẳng định rõ tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên. 
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VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp 

và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là 

người lãnh đạo, Đoàn là một trong các tổ chức thành viên. 

Đối với Đảng: Đoàn là hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị 

tin cậy của Đảng, nguồn cung cấp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng. 

Đối với Nhà nước: Đoàn là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây 

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ 

quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh 

thiếu nhi. 

Đối với các tổ chức xã hội của thanh niên và phong trào thanh niên: Đoàn giữ vai trò 

làm nòng cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam và các 

thành viên khác của Hội. 

Đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh: Đoàn giữ vai trò là người phụ trách Đội và có 

trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thiếu 

nhi, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội. 

NGUYÊN TẮC CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức 

cơ bản, được thể hiện như sau: 

Cơ quan lãnh đạo cao cấp của Đoàn đều do bầu cử lập ra, thực hiện nguyên tắc tập 

thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo 

của Đoàn ở mỗi cấp là Đại hội đại biểu hoặc Đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ Đại 

hội, cơ quan lãnh đạo là Ban chấp hành do Đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp 

Ban chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban thường vụ do Ban chấp hành cùng cấp bầu ra. 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

2023 

Tháng 3 Tài liệu 

SINH HOẠT CHI ĐOÀN 

TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN 



Ban chấp hành Đoàn các cấp có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của mình với Đại 

hội hoặc hội nghị đại biểu cùng cấp, với Ban chấp hành Đoàn cấp trên, với các cấp ủy 

Đảng cùng cấp và thông báo cho Ban chấp hành Đoàn cấp dưới. 

Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cấp 

trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức. 

Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết của Đoàn, các thành viên đều được 

cung cấp thông tin và phát biểu ý kiến của mình, ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo 

lưu các báo cáo lên Đoàn cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc song phải nghiêm 

chỉnh chấp hành nghị quyết hiện hành. 
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Logo Đoàn Thanh niên 



Các hoạt động trọng tâm  

tháng thanh niên 
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03/3    Ngày truyền thống bộ đội biên phòng 

08/3 

19/3 

26/3 

Ngày quốc tế phụ nữ 

Ngày truyền thống binh chủng đặc công 

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Ngày kỷ niệm Tháng 3 
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27/3 
Ngày truyền thống ngành  

Thể dục thể thao Việt Nam 

28/3 
Kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí 

Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2023) 



2023 

1.Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 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 xây dựng tổ chức 

Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”; Đối 

với đoàn viên, thanh niên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”.  

2. Triển khai sâu rộng tới các cấp bộ đoàn đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và noi 

theo tấm gương đồng chí Lê Văn Lương, đồng chí Tô Hiệu”  

3. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) 

4. Tổ chức hiệu quả các hoạt động trong Tháng thanh niên 2023 

5.Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, ĐVTN tiếp tục duy trì cuộc vận động “Mỗi ngày một 

tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang cá nhân, Fanpage của các 

cấp bộ Đoàn - Hội trên mạng xã hội. 
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