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      Với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, thanh niên, học sinh, sinh viên chính là tương lai của
đất nước, là lực lượng nòng cốt để xây dựng đất nước giàu mạnh, phát triển. Chính vì vậy, lúc
sinh thời, Bác Hồ hết sức quan tâm tới học sinh, sinh viên – thế hệ tương lai của đất nước của
nước nhà.
       Khoảng tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi các em học sinh nhân ngày
khai trường đầu tiên của nước Việt Nam, Bác đã khẳng định: “Nước nhà trông mong, chờ đợi ở
các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có thể trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có
bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ
một phần lớn ở công học tập của các cháu”.
     Theo Bác, công tác giáo dục thế hệ trẻ ngay từ bậc mầm non, tiểu học có vai trò rất quan
trọng trong việc hình thành, rèn luyện đạo đức và nhân cách con người đồng thời cung cấp kiến
thức, kỹ năng để trẻ có nền tảng phát triển. Bác đã nói, cách dạy trẻ phải “giữ toàn vẹn cái tính
vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của chúng, chớ nên làm cho chúng hóa ra những
người già sớm”. Bác thường nhắc nhở: “chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn”. Tư
tưởng tiến bộ đó của Bác đã cho chúng ta nhận thấy giá trị quan trọng của công tác giáo dục nhi
đồng nói riêng và sự nghiệp giáo dục nói chung – sự nghiệp đó phải thực sự khoa học và nghiêm
cách.
       Đối với việc chăm lo đào tạo, giáo dục và bồi dưỡng thanh niên, trong đó có lớp thanh niên
trí thức – những thanh niên, sinh viên đang được đào tạo từ các trường đại học, cao đẳng được
Bác dành sự quan tâm đặc biệt. Ở lứa tuổi thanh niên, sinh viên, việc giáo dục đào tạo không
phải là “cầm tay chỉ việc”, uốn nắn từng chút một, mà quan trọng là phải truyền được cho các em
tinh thần tự học, tự khám phá, chủ động, sáng tạo, giúp các em định hướng được mục đích của
việc tự học tập, tự xác định được con đường phấn đấu cho tương lai. Chỉ như vậy các em mới có
thể kiên trì trên con đường học tập theo phương châm “học, học nữa, học mãi” của lãnh tụ Lê nin
vĩ đại.
       Bác yêu cầu sinh viên: “Phải hiểu rõ học thế nào? Học cái gì? Học để làm gì?”. Tại Đại hội
sinh viên Việt Nam lần thứ II, ngày 7.5.1958, Bác nhấn mạnh: “Đối với thanh niên trí thức như các
cháu ở đây thì cần đặt hai câu hỏi: Học để làm gì? Học để phục vụ ai? Đó là hai câu hỏi cần phải
trả lời dứt khoát thì mới có phương hướng”. Bác chỉ rõ: “Dưới chế độ thực dân, phong kiến, mục
đích đi học là cốt được mảnh bằng để làm ông thông, ông phán, lĩnh lương nhiều, ăn ngon, mặc
đẹp. Thế thôi. Số phận dân tộc thế nào, tình hình thế giới biến đổi thế nào, không hay, không biết
gì hết. Mục đích giáo dục nô lệ hầu hạ chúng. Ngày nay ta đã được độc lập, tự do, thanh niên
mới thật là người chủ tương lai của nước nhà. Muốn xứng đáng vai trò là người chủ thì phải học
tập. Học bây giờ với học dưới chế độ thực dân, phong kiến khác nhau”, “Học tập nâng cao trình
độ chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật và quân sự” và “Học để phụng sự ai? Để phụng sự Tổ
quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, tức là để làm tròn nhiệm vụ người chủ
của nước nhà”. 
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      Từ đó có thể thấy, nhiệm vụ của thanh niên trí thức thời đại mới không chỉ là ra sức học tập

để làm chủ được tri thức, công nghệ mới, mà còn phải xác lập được cho mình lý tưởng cộng sản

đúng đắn. Lý tưởng đúng đắn chính là cứu cánh, là vũ khí sắc bén trong đấu tranh chống lại cái

xấu, chống lại những cám dỗ bên ngoài, giúp thanh niên vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn để

hoàn thành mục tiêu.

     Trong vấn đề học tập, Bác nhắc nhở học sinh, sinh viên Việt Nam rằng: “Làm nghề gì cũng

phải học” và mục đích của việc học là để “nâng cao năng lực làm cho kinh tế phát triển, chiến đấu

thắng lợi, đời sống nhân dân càng no ấm, vui tươi”. Điều đó có nghĩa rằng ngay cả đối với một bộ

phận thanh niên không theo học đại học, cao đẳng, thì việc học cũng luôn là việc hết sức quan

trọng. Học từ các lớp dạy nghề, học từ kinh nghiệm cuộc sống, từ người đi trước, tự học…để

nâng cao lối sống tích cực, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp để ứng dụng được kiến thức vào lao

động sản xuất và làm ăn kinh tế nhằm làm giàu cho bản thân cũng như xã hội.

      Bác cũng luôn lưu ý học sinh, sinh viên rằng, để việc học tập thành công và trở nên hữu ích

thì học phải đi đôi với hành, lý thuyết phải đi cùng thực tiễn. Bác nói: “Chỉ biết lý thuyết mà không

biết thực hành thì cũng là trí thức có một nửa, lý luận phải gắn liền với thực tế”.

     Ngoài việc học tập, trau dồi kiến thức, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn căn dặn thế hệ trẻ phải

thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống. Bác nhấn mạnh: “Có tài mà

không có đức là người vô dụng”. “Đức”, ở đây như Bác nói là đạo đức, đạo lý làm người mà với

thời đại chúng ta, Bác yêu cầu rèn luyện để có đạo đức cách mạng. Bác giải thích đạo đức cách

mạng rất giản dị, cụ thể: “Đạo đức cách mạng không phải là những điều cao siêu, xa lạ mà đối

với mỗi người bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm một việc gì đều không sợ khó, không sợ khổ, đều

một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích xây dựng

chủ nghĩa xã hội”.

     “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng

ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng

trong”. Bác coi “đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Để làm tròn trách nhiệm, thanh niên ta

phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân, chớ phô trương hình thức, chớ

kiêu ngạo tự mãn”.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các thế hệ trẻ Việt Nam tình yêu thương bao la, sâu sắc

nhất. Người đã khẳng định: "Thanh niên là chủ nhân tương lai của nước nhà…Chính vì thế, việc

chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ luôn là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của toàn xã hội,

“muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có những con người xã hội chủ nghĩa, tức là phải có

những người có đạo đức xã hội chủ nghĩa”.  

Nguồn: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
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Tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ theo tinh thần Cương lĩnh xây

dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và

Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Thực hiện tốt,

có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ

hưởng”.

Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm

nòng cốt để nhân dân làm chủ. Phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, trí tuệ, quyền và trách

nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng đội ngũ đảng viên,

cán bộ, công chức.

 Động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế; góp phần quản lý xã hội thông qua các tổ

chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các hoạt động tự quản cộng đồng.

Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, gây rối nội bộ, làm mất

ổn định chính trị - xã hội hoặc vi phạm dân chủ, làm phương hại đến quyền làm chủ của nhân

dân

Một là, bảo đảm chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, môi trường hòa bình,

tạo thuận lợi cho phát triển đất nước.

Hai là, giải quyết tốt các mối quan hệ giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững, tăng

trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô trong phát triển kinh tế - xã hội; giữa kinh tế thị trường và

định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế… phải kịp thời đổi mới

tư duy và hành động, thực hiện tốt công tác dự báo, bảo đảm đánh giá đúng, đầy đủ, kịp thời,

chủ động thích ứng với những biến động khó lường của thế giới; phát huy tối đa và sử dụng

hiệu quả các nguồn lực, trong đó nội lực là quyết định.

Câu hỏi 1: Nội dung cơ bản về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ
của nhân dân?
 Trả lời:

Câu hỏi 2: Những bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội?
 Trả lời:

 Năm bài học kinh nghiệm là:

Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
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Ba là, thể chế pháp luật phải được xây dựng cơ bản đầy đủ, đồng bộ với tư duy mới, phù

hợp với thực tiễn và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; cải cách bộ máy chính quyền

các cấp, xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển. Coi trọng tính cân đối, hiệu quả trong tất cả

các khâu huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Phải coi

trọng đổi mới quản trị quốc gia hiệu quả, nhất là quản lý phát triển và quản lý xã hội.

Bốn là, lấy con người là trung tâm của phát triển và được chia sẻ những thành quả của quá

trình phát triển kinh tế. Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh toàn dân

tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển và sức mạnh của nhân dân.

Năm là, xác định giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo là nền tảng

quan trọng và là động lực chủ yếu trong phát triển đất nước để bắt kịp sự phát triển của khu

vực và thế giới, tránh nguy cơ tụt hậu.

Một là, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị,

đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy

mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy

định về trách nhiệm nêu gương.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây

dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất,

năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ba là, tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính

trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.        

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị,

nhất là công tác tổ chức, cán bộ. 

Hai là, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng

tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Ba là, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; đẩy mạnh

phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền

lực.

Câu hỏi 3: Ba nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII được
nêu trong Báo cáo là gì?
 Trả lời:

 Ba nhiệm vụ trọng tâm là:

Câu hỏi 4: Ba giải pháp đột phá của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII được
nêu trong Báo cáo là gì?
 Trả lời:

 Ba giải pháp đột phá là:
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         Hơn nửa thế kỷ qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch

Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội sinh viên Việt Nam đã có

những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm

tự hào của thế hệ học sinh, sinh viên ngày nay. 

         Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường sau Cách

mạng Tháng Tám 1945: “… Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam

có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần lớn ở

công học tập của các em…” và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và

đào tạo đã cổ vũ học sinh, sinh viên nước ta thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt và tình nguyện

chung sức cùng cộng đồng.

         Trong giai đoạn 1925-1945, được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giác ngộ, các tổ chức học sinh,

sinh viên yêu nước lần lượt ra đời, như: Tổ chức Học sinh Đoàn, Đội Ngô Quyền, Tổng Hội Sinh

viên đã lãnh đạo phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ

kính yêu. Tự hào đối với các thế hệ học sinh, sinh viên là việc thành lập chi bộ Đảng đầu tiên,

thành lập và hợp nhất các tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng Sản Đảng và

Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn và các chi bộ Đoàn, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản mà

hầu hết đảng viên, đoàn viên đều là những đồng chí xuất thân từ học sinh, sinh viên, như: Trần

Phú, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng… 

         Ngày 28/01/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bí mật về nước để cùng Trung ương Đảng trực

tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng, cuộc vận

động hình thành Tổng Hội Sinh viên hoạt động công khai nhằm liên kết lực lượng sinh viên yêu

nước, có cảm tình với cách mạng. Cùng với sự phát triển của phong trào sinh viên, phong trào

học sinh các trường trung học ngoài Bắc, trong Nam cũng phát triển ngày càng mạnh bởi được

ảnh hưởng của cuộc đấu tranh chung do Mặt trận Việt Minh và các Đoàn thể cứu quốc hướng

dẫn.

         Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng

sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã giành thắng lợi hoàn toàn. Đó là thành quả to lớn của cuộc

đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh, trong đó các tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên có

nhiều đóng góp xứng đáng, với biết bao tấm gương anh dũng, kiên cường đã được khắc ghi.

SINH HOẠT CHI ĐOÀN
TÀI  L I ÊU

72 năm ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên và 
Hội Sinh viên Việt Nam  (09/01/1950 - 09/01/2022)
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         Sau cách mạng Tháng Tám, học sinh, sinh viên hăng hái học tập, rèn luyện và tham gia

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, xung kích thực hiện 3 nhiệm vụ lớn: Diệt giặc dốt,

diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm do Bác Hồ và Chính phủ đề ra. 

         Từ năm 1947 đến 1949, ở Sài Gòn, Huế, Hà Nội đã thành lập Hội Học sinh kháng chiến,

Đoàn sinh viên kháng chiến sau đó phát triển ra nhiều trường ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam; số

lượng học sinh, sinh viên được kết nạp vào Đoàn và Đảng khá đông. Các hoạt động của học

sinh, sinh viên kháng chiến ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Với khẩu hiệu: “Tích cực cầm

cự chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công” đã tiếp thêm sinh lực mới cho phong trào học

sinh, sinh viên. Cuộc đấu tranh của học sinh đã lan ra cả Đông Dương. 

        Ngày 09/11/1949, học sinh Huế bãi khoá. Phan Văn Giáo, Tổng trấn bù nhìn Trung bộ đã

thẳng tay khủng bố. Học sinh, sinh viên quyết định bãi khoá để phản đối.

       Ngày 22/11/1949, trong lúc tại Huế đang tranh đấu, học sinh Sài Gòn bí mật vận động kỷ

niệm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và đề xướng hưởng ứng phản đối việc các nữ sinh Huế bị bắt,

đồng thời yêu sách cải tổ chính sách giáo dục.

      Các cuộc bãi khóa của học sinh, sinh viên Sài Gòn liên tiếp nổ ra, đưa ra các yêu sách:

Chấm dứt khủng bố, đàn áp bắt bớ học sinh; trả tự do cho các học sinh bị bắt sau ngày chống bù

nhìn Bảo Đại; bảo đảm an ninh và quyền lợi học tập của học sinh.

       Giữa lúc ở Huế, Sài Gòn không khí tranh đấu đang sôi nổi, tại Hà Nội, học sinh cũng đang

căm tức vì Pháp và bù nhìn bắt bớ một số anh chị em sau kỳ nghỉ học kỷ niệm Cách mạng

Tháng Tám. Học sinh Chu Văn An quyết định bãi khoá ngày 25/11/1949, trong các lớp trên tường

la liệt khẩu hiệu. Toàn trường vang dậy những khẩu hiệu “học sinh bãi khóa”, “trả lại tự do cho

bạn chúng ta”, “đả đảo bù nhìn”.

        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 cùng nhiều giáo viên và 7.000

Nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, sinh viên học tập và

trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt và mở lại trường học. Đoàn biểu tình đã bị đàn áp

dã man. Cuộc đàn áp đẫm máu ngày 09/01/1950 và tinh thần chiến đấu hy sinh oanh liệt của anh

Trần Văn Ơn làm dấy lên trong học sinh, sinh viên và Nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn lòng căm thù

giặc và ý chí đấu tranh kiên quyết chống thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai.

       Với sự kiện lịch sử đó, noi gương và ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần

Văn Ơn và học sinh, sinh viên trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội toàn quốc Liên đoàn

thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 2 năm 1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9 tháng 1

hàng năm làm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên

Việt Nam lần thứ V (22-23/11/1993) tại Thủ đô Hà Nội đã quyết định đồng thời lấy ngày 9 tháng 1

làm Ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam.

Nguồn: Trang điện tử BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
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          Được trực tiếp theo dõi Hội thi "Báo cáo viên giỏi tỉnh Hưng Yên năm 2021" do Ban

Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức, tôi đặc biệt ấn tượng với Trương Thị Thúy - báo cáo viên thuộc

đơn vị Văn Lâm đã giành giải Nhất tại Hội thi. Với phong cách rất tự tin, cuốn hút trong từng câu,

từng từ của bài dự thi, Thúy đã mang đến cho những khán giả và cả Ban Tổ chức cuộc thi một

ấn tượng rất sâu đậm. 

            

             

            

             Qua tìm hiểu, tôi được biết chức vụ đầu tiên của Đoàn mà Trương Thị Thúy đảm nhận

đó là vị trí Bí thư Chi đoàn số 2 thôn Thục Cầu, xã Việt Hưng cách đây 10 năm, sau đó là Ủy viên

Ban Chấp hành Đoàn xã. Thời điểm đó, Đoàn xã cũng như Chi đoàn thôn vẫn còn nhiều khó

khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động. Đồng chí đã cùng BCH đoàn xã bắt tay

ngay vào xây dựng các phong trào, hoạt động Đoàn tại địa phương. Đặc biệt, đồng chí đã tham

mưu cho Ban Thường vụ Đoàn xã tổ chức các hoạt động xã hội hóa, vận động gây quỹ lấy

nguồn kinh phí tổ chức được nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa cho các em thanh thiếu nhi

trên địa bàn như: Tổ chức hoạt động hè, Tết trung thu, Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6… đồng thời

phối hợp tổ chức, triển khai hiệu quả nhiều hoạt động phát huy thế mạnh của các chi đoàn tại địa

phương. 

Gương báo cáo viên giỏi
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          Từ đó góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, đóng góp tích cực vào kết quả

chung trong công tác Đoàn và phong trào TTN của xã Việt Hưng và huyện Văn Lâm, được Đoàn

cấp trên ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Đến nay, với 10 năm tham gia công tác phong trào

đoàn, 5 năm làm cán bộ Văn phòng Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Việt Hưng, Văn Lâm,

đồng chí Trương Thị Thúy luôn nỗ lực trong bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và không ngừng

nỗ lực sáng tạo, cống hiến cho công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi xã Việt Hưng cũng như

các phong trào, hoạt động Đoàn cấp huyện.

         Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi "Báo cáo viên giỏi tỉnh Hưng Yên

năm 2021" nhằm đưa Nghị quyết và Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại

hội Đảng các cấp đi vào đời sống thanh niên. Đây là cơ duyên đưa Trương Thị Thúy đến với Hội

thi và giành giải cao nhất. Với chuyên đề: "Công tác giáo dục tập hợp thanh niên qua mạng xã

hội". Từ đề tài đến các nội dung, giải pháp mà Thúy chọn đều là vấn đề mới, khó và đang được

quan tâm trong giai đoàn hiện nay đã thể hiện sự sáng tạo, tư duy và tinh thần dám nghĩ, dám

làm của một cán bộ Đoàn. Không những thế, Thúy còn tạo ấn tượng với Ban Tổ chức và khán

giả Hội thi bởi phong cách báo cáo trẻ trung, cuốn hút, sự ứng biến linh hoạt trên sân khấu và sự

tương tác, giao lưu với khán giả. Bài báo cáo đồng chí Thúy sử dụng tối đa sự hỗ trợ của công

nghệ thông tin để minh họa cho phần thuyết trình, làm tăng sự lôi cuốn và hiệu quả. Góp phần

làm tăng hiệu quả tuyên truyền, đáp ứng được thị hiếu của đoàn viên, thanh niên giai đoạn hiện

nay. 

          Có thể thấy, Trương Thị Thúy dường như có sẵn tố chất của một báo cáo viên, ở tuổi 29,

Thúy đã những thành tích có rất đáng nể: Giải Nhất cuộc thi báo cáo viên cấp huyện năm 2019

do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức; Giải Nhì cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp

huyện năm 2021 do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức. Dù đạt được nhiều thành tích, nhưng

Thúy tâm niệm, để trở thành báo cáo viên giỏi của Đoàn cần có những yếu tố nhất định, phải qua

trau dồi, học hỏi, sáng tạo để đáp ứng được yêu cầu của công tác giáo dục của Đoàn trong giai

đoạn hiện nay, để báo cáo viên không được “đi sau thanh niên”.

          Với những cố gắng, nỗ lực trong công tác chuyên môn cũng như tham gia công tác Đoàn,

Trương Thị Thúy đã được Huyện ủy tặng Giấy khen có thành tích trong 4 năm thực hiện Chỉ thị

05 - CT/TW; 3 năm liên tiếp được nhận giấy khen của Đảng ủy xã Việt Hưng cho đảng viên hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ; Giấy khen của Ban Tuyên giáo huyện ủy cá nhân có thành tích xuất sắc

năm 2019. Được tuyên dương là Đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Hưng Yên nhân dịp kỉ niệm 90 năm

ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Trong thời gian tới, với vinh dự đại diện cho tuổi trẻ

Hưng Yên tham gia Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 3, tin tưởng rằng, Trương Thị Thúy

sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng trong dự thi, đóng góp nhiều giải pháp sáng tạo trong công tác tuyên

truyền giáo dục thanh niên hiện nay.
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Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh 01/01/1914

 06/01/1946

07/01/1979

09/01/1950

11/01/1960

27/01/1973

Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Ngày chiến thắng Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây
Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia

chiến thắng chế độ diệt chủng
 

Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên

Ngày Tết trồng cây

Ngày Ký hiệp định Paris

Ngày kỷ niệm
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Quyền lợi khi tham gia 
nghĩa vụ quân sự 

 Dễ gây sát thương

 Khi làm pháo, khi vận chuyển, khi đốt, trong một số bước tiến hành nếu có sơ suất có thể

làm nổ một lượng lớn thuốc pháo hoặc pháo thành phẩm, có thể gây thương vong lớn.

 Viêm cuống phổi, dị ứng, mẩn ngứa, gây kích thích đường hô hấp do hít phải tàn kim loại có

trong pháo

     Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các cấp bộ Đoàn

tuyên truyền đến đoàn viên, thanh thiếu nhi một số nội dung sau:

 1. Tác hại của sử dụng pháo
       Pháo nổ gây ra rất nhiều những tác hại, ảnh hưởng trực tiếp đến con người như:

Nguyên liệu để làm pháo là thuốc nổ có thành phần chủ yếu là lưu huỳnh, bột than, muối nitrat

(kali nitrat) hoặc kali clorat. Khi đốt pháo, ngoài các tiếng nổ đùng đoàng, tạch tạch, cùng ánh

sáng nhiều màu, nhiều vẻ của pháo hoa còn có các đám bụi khói. Trong đó lưu huỳnh đioxit, nitơ

đioxit là những chất có tính ăn mòn, tính axit và tính oxi hoá – khử rất mạnh. Chính các chất khí

này khi hoà tan vào nước mưa sẽ tạo nên các đám mưa axit. Và khi phát nổ,bụi khói pháo tuỳ

thuộc thành phần phối thuốc pháo mà có thể khác nhau. Một lượng lớn khí lưu huỳnh đioxit, nitơ

đioxit, cacbon đioxit, cacbon monoxit là những khí có hại cho sức khỏe con người và bụi của các

oxit kim loại, bên cạnh đó tàn pháo có khả năng gây kích thích mạnh đường hô hấp khiến người

ta ho, viêm, thắt khí quản.

 Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 
trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 
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Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 137/2020/NĐ-CP những hành vi sau đây bị pháp luật nghiêm

cấm:

Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử

dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ; trừ trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung

cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định tại Nghị định này.

Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử

dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo.

Mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ.

Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội,

tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc

pháo để sản xuất pháo trái phép; vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không bảo đảm an

toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường.

Chiếm đoạt, mua, bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, làm giả,

sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép về pháo.

Giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy

định.

Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng trái phép

pháo dưới mọi hình thức.

Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo; không báo cáo hoặc

báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin về việc mất, thất thoát, tai nạn,

sự cố về pháo, thuốc pháo.

 Thứ nhất: Xử phạt hành chính với hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng

trái phép pháo nổ, thuốc pháo

2. Những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm

 3. Chế tài khi tàng trữ, sử dụng pháo trái pháp luật
    Hiện nay, pháp luật có những quy định rất cụ thể về xử phạt đối với việc tàng trữ, sử dụng

pháo bao gồm cả xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể:

 - Tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP có quy định về mức xử phạt liên quan đến hành vi mua bán,

tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ:

 - Tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 quy định: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và tịch

thu tang vật đối với hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép;
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 Thứ hai: Truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ,

sử dụng trái phép pháo nổ, thuốc pháo

Tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ luật Hình sự

Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ

theo Điều 232 Bộ luật Hình sự

Tội buôn lậu theo Điều 153 Bộ luật Hình sự

Tội buôn bán hàng cấm theo Điều 155 Bộ luật Hình sự

 - Tại Điểm d Khoản 4 Điều 10 quy định: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và

tịch thu tang vật, phương tiện đối với một trong những hành vi: Sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận

chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm.

 - Tại Điểm d Khoản 4 Điều 10 quy định: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng và

tịch thu tang vật, phương tiện đối với hành vi mang vào hoặc mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trái

phép vũ khí, súng săn, công cụ hỗ trợ, các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm.

Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 và Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-

VKSNDTC-TANDTC thì những hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái

phép pháo nổ, thuốc pháo có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với những tội danh sau:

      Như vậy, việc tàng trữ, vận chuyển, sản xuất, sử dụng pháo nổ không chỉ gây tác hại xấu đến

sức khỏe mà còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mọi người dân hãy nghiêm túc thực hiện

các quy định về phòng chống các loại pháo nổ là góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì

bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa, mừng Đảng, mừng xuân, đón

năm mới tươi vui, an toàn và tiết kiệm.

     Những năm gần đây, tình hình giao thông đang ngày càng trở nên bất cập và trở thành
vấn đề báo động đỏ ở Việt Nam nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ
hội xuân gần kề.
     Tai nạn giao thông diễn ra hết sức phức tạp và đa dạng: vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, phóng

nhanh vượt quá tốc độ quy định… Tùy theo mức độ nặng nhẹ mà những thiệt hại do tai nạn giao

thông để lại là khác nhau. Nhẹ có thể là xước xát mình mẩy, nặng hơn là gãy chân tay, chấn

thương sọ não, thậm chí có thể gây tử vong. Nhưng nhìn chung, tất cả đều gây ra những thiệt

hại lớn về người và của, để lại những thương tật vĩnh viễn cho các cá nhân và biến họ trở thành

gánh nặng cho gia đình, nhiều người là trụ cột, mầm non tương lai của đất nước ra đi để lại nỗi

đau thương mất mát vô bờ cho người thân.
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     Nguyên nhân của tai nạn là ý thức tham gia giao thông của người dân còn hạn chế, thiếu hiểu

biết và không chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông. Sự thiếu hiểu biết về các quy định an

toàn giao thông gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng làm bị thương đến chục người. Nhiều

người vì lòng tham ích kỉ, rải đinh trên đường đi nhằm trục lợi cũng đã để lại những hậu quả

không lường trước được.

     Bên cạnh đó, cơ sở vật chất cho giao thông của nước ta còn nhiều hạn chế cũng là một phần

nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, hiện nay, một bộ phận không nhỏ những bạn

học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường do còn non trẻ và thiếu tự chủ, thích đua đòi, đua xe,

lạng lách,... cũng đã gây ra những hậu quả đáng tiếc.

    Để giảm thiểu tai nạn giao thông, thì việc nắm rõ luật giao thông và tuân thủ luật là điều cần

thiết. Luật giao thông cần được đưa vào nhà trường để học sinh có thể tiếp cận một cách dễ

dàng. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần có tinh thần tự giác chấp hành đồng thời tuyên truyền, tham

gia các hoạt động phổ biến luật giao thông tới những người xung quanh.

     An toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi người mỗi gia đình và toàn xã hội. Thế hệ trẻ là chủ

nhân tương lai của đất nước, cần có những suy nghĩ đúng đắn và gương mẫu thực hiện những

giải pháp thiết thực để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
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 Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đảng các cấp.

 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam 09/01.

 Tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân.

 Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027.

 Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, giao lưu tân binh lên đường nhập ngũ.

1.

2.

3.

4.

5.

Định hướng
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