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           Trong cuộc đời hoạt động của mình, với 30 năm đi khắp thế giới tìm con đường cứu
nước, Bác Hồ của chúng ta đã có biết bao những mùa Xuân đáng ghi nhớ. Bác đã từng đón rất
nhiều cái Tết Nguyên đán Việt Nam ở xứ người. Những cái Tết đạm bạc nhiều khi chỉ là bát cháo
và cái bánh mỳ rẻ tiền ở một quán ăn nhỏ. Những ngày Tết, Bác nhớ đất nước quê hương da
diết cùng với bao những dự định lớn lao. Nhưng mùa Xuân năm 1930 có thể nói là mùa Xuân
lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là mùa Xuân lịch sử của cách mạng Việt Nam.
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Bác Hồ làm việc tại Phủ Chủ tịch

             Mùa Xuân Canh Ngọ 1930, nhận được liên lạc của Quốc tế cộng sản, Bác Hồ của chúng
ta từ một vùng quê ở Thái Lan, đáp xe lửa đi Băng Cốc, rồi đi tàu thuỷ đến Sing-ga-po. Tại đây,
Người chuyển sang một con tàu khác đi Hồng Kông. Ngồi trên tàu, qua cánh cửa, Bác được nhìn
thấy bờ biển Tổ quốc thấp thoáng nơi chân trời. Nỗi nhớ nước, thương nhà làm tim Người thắt
lại! Nỗi đau riêng của gia đình (cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh ra Người đã qua đời)
hoà trong nỗi đau chung của cả một dân tộc. Bác nghĩ đến những đêm dài nô lệ, biết bao sĩ phu
yêu nước đã tập hợp nhân dân, giương cao ngọn cờ chống giặc ngoại xâm. Nhưng những cuộc
nổi dậy ấy đều bị dìm trong biển máu. Và trách nhiệm lịch sử nặng nề ấy đã đặt lên vai những
người cộng sản. Ba tổ chức cộng sản ở Bắc, Trung, Nam được thành lập. Song yêu cầu bức
thiết của cách mạng Việt Nam lúc này là phải có một Đảng thống nhất trong nước. Các đồng chí
Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn đã bí mật ra tận cảng biển để đón Bác. 
           Sau khi bàn bạc với các đồng chí của mình, liên lạc với các đồng chí quen biết cũ của
Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bác quyết định tổ chức Hội nghị hợp nhất các Đảng Cộng sản ở
Việt Nam vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Ở Việt Nam và Trung Quốc, Tết Nguyên đán là ngày hội
cổ truyền, thường kéo dài hàng tuần, người đi lại rất đông



              Chính trong dịp này, những đại biểu tham dự Hội nghị có thể đi khỏi đất nước mà không

ai để ý. Hội nghị họp từ ngày 3 đến mồng 7 tháng 2 năm 1930 tại Cửu Long (Trung Quốc) thành

lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế là kể từ ngày rời bến Nhà Rồng năm 1911, ước mơ thiêng

liêng của Người nay đã thành sự thật. Ngày cuối cùng của Hội nghị, Bác tổ chức một bữa cơm

nhỏ ngay tại phòng ở của mình. Khi các đại biểu đã ngồi xung quanh bàn. Người xúc động nói:

"Các đồng chí! Hôm nay là ngày lịch sử của chúng ta. Lênin vĩ đại đã nói: Chỉ Đảng nào có được

một lý luận tiên phong, mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong. Bây giờ chúng ta đã

có một Đảng như thế rồi - Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. Nhân dân ta từ xưa đã có

truyền thống đấu tranh anh dũng, nhưng suốt những năm ấy nhân dân ta lại thiếu người cầm lái

sáng suốt. Giờ đây, Đảng của chúng ta phải gánh lấy vai trò này, và tôi tin rằng Đảng ta sẽ dẫn

dắt nhân dân ta đến thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành Độc lập, Tự do cho Tổ quốc thân yêu".

Thế là mơ ước thiêng liêng và mục tiêu cao cả, mà gần hai mươi năm qua, kể từ khi Người ra đi

từ bến Nhà Rồng để tìm đường cứu nước, nay đã trở thành sự thật. Cách mạng Việt Nam từ nay

đã có một đội quân tiên phong đoàn kết chiến đấu.

            Trong suốt những năm tháng lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng, Đảng ta luôn luôn

làm theo lời Bác, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết nhân dân thành một khối vững

chắc để đánh giặc giữ nước và xây dựng nước nhà. Đảng ta luôn coi ý kiến, nguyện vọng của

nhân dân là nguồn gốc hình thành đường lối đổi mới của Đảng.

             Đón Xuân mới, cùng với kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta lại

nhớ đến Bác Hồ kính yêu - Nhà lãnh đạo thiên tài. Không những chúng ta mà bạn bè thế giới đã

nói: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là "một cuộc đời, một bước ngoặt kỳ diệu, một sự nghiệp vĩ

đại...".

Nguồn: Trang tin điện tử Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
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      Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bước ngoặt vĩ đại của cách mạng nước ta: 
           Sau nhiều năm bôn ba khắp năm châu bốn biển, vừa lao động, kiếm sống vừa nghiên cứu
lý luận và thực tiễn các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới, Nguyễn Ái Quốc nhận ra một
chân lý, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách
mạng vô sản và để thực hiện mục tiêu đó, phải có đảng cách mạng. Từ đó, Người sáng lập ra
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (tháng 6-1925); tích cực huấn luyện cán bộ, tổ chức truyền
bá tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào nước ta qua các
phong trào công nhân, phong trào yêu nước. Với sự phát triển mạnh mẽ của các phong trào cách
mạng Việt Nam, tháng 3-1929, tại nhà số 5D, phố Hàm Long, Hà Nội, Chi bộ Cộng sản đầu tiên
ở Việt Nam được thành lập. Chủ trương là tích cực vận động thành lập một Ðảng Cộng sản, thay
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, để lãnh đạo cách mạng. Ba tháng sau, ngày 17-6-1929, tại
nhà số 312 phố Khâm Thiên, Hà Nội, đại biểu các tổ chức cơ sở đảng ở miền bắc, họp và quyết
định thành lập Ðông Dương Cộng sản Ðảng. Sau đó, tháng 8-1929, An Nam Cộng sản Ðảng
được thành lập ở Nam Kỳ và ngày 1-1-1930, Ðông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành
lập.Chỉ một thời gian ngắn, ở Việt Nam có ba tổ chức cộng sản ra đời phản ánh tất yếu của xu
thế cách mạng lúc bấy giờ, nhưng cũng báo hiệu nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ rất lớn. Trong khi
đó, yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam là phải có một Ðảng Cộng sản thống nhất trong
cả nước lãnh đạo. Theo đề nghị của Quốc tế Cộng sản và với tư cách là phái viên của tổ chức
này, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập, chủ trì Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản thành một
đảng. Từ ngày 6-1 đến đầu tháng 2-1930, Hội nghị họp tại Cửu Long, Hồng Công (Trung Quốc),
với sự tham dự của các đại biểu Ðông Dương Cộng sản Ðảng và An Nam Cộng sản Ðảng, đã
nhất trí hợp nhất hai tổ chức cộng sản này, thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam; thông qua
Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Ðiều lệ vắn tắt của Ðảng do
Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Hội nghị chủ trương xây dựng các tổ chức Công hội, Nông hội, Hội
phản đế và Hội cứu tế. Ngày 3-2-1930 trở thành Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam.
Sau Hội nghị này, ngày 24-2-1930, Ðông Dương Cộng sản Liên đoàn đã đề nghị và được chấp
nhận nhập vào Ðảng Cộng sản Việt Nam.
Gắn liền với tên tuổi Nguyễn Ái Quốc, Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của
cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp ở nước ta; kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác -
Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm đầu thế kỷ 20. Sự
kiện lịch sử trọng đại này đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình của cách mạng Việt
Nam, chấm dứt thời kỳ dài bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước. Từ đây, cách mạng
nước ta chuyển sang một thời kỳ phát triển mới.
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      Những thành tựu vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam:
           Thứ nhất: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã xoá bỏ chế
độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ
nghĩa xã hội.
Thứ hai: Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử
Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất
nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.
    Thứ ba: Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập
quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy
mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.
     Với những thắng lợi đã giành được trong 92 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong
kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Nhân
dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra
khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, có
quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.
     Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 92 năm qua; ôn lại những khó
khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành
được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu gìn giữ những
thành quả cách mạng và công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; càng thấu hiểu, tin yêu và
tự hào thêm về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, vị tha, thông minh và sáng tạo; tự hào về
Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam
trong suốt 92 năm qua đã chứng minh rằng sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân
tố hàng đầu, quyết định thắng lợi cách mạng nước ta; đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo
cách mạng, Đảng ta được tôi luyện thử thách và không ngừng trưởng thành, ngày càng xứng
đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Vì lẽ đó,
bao thế hệ người dân Việt Nam đã dành trọn niềm tin, niềm kính yêu vô hạn cho Đảng quang
vinh bằng ngôn từ giản dị: “Đảng ta”.
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Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là

nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung

bình thấp.

Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp

hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Câu hỏi 1: Mục tiêu cụ thể phát triển đất nước trong giai đoạn tới được Đảng ta xác định
như thế nào? 
 Trả lời:

 Đại hội XIII xác định mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn là:

Câu hỏi 2:  Chủ đề Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 là gì?
 Trả lời:

 Chủ đề của Chiến lược là:

 Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam

và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát

triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát

triển, thu nhập cao.

Câu hỏi 3:  Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025?
 Trả lời:

 Bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình

quân của 5 năm 2016 - 2020, đến năm 2025[1]  là nước đang phát triển có công nghiệp theo

hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Nâng cao năng suất, hiệu quả và sức

cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện các giải pháp khắc phục tác động của đại dịch Covid-19,

nhanh chóng phục hồi kinh tế. Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức

sáng tạo của mỗi cá nhân. 

Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
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 Từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn

minh; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Bảo đảm an sinh xã hội và nâng

cao đời sống nhân dân. Chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ

quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát

triển đất nước. Chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế, uy tín

của Việt Nam trên trường quốc tế.

Câu hỏi 4: Những nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII
được nêu trong Báo cáo như thế nào?
 Trả lời:

 Một là, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị.

 Hai là, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng.

 Ba là, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức.

 Bốn là, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ

thống chính trị.

 Năm là, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

 Sáu là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu.

 Bảy là, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

 Tám là, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để

xây dựng Đảng.

 Chín là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 Mười là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.
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Ngày Thầy thuốc Việt Nam

.

Thương yêu người bệnh – Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô các chú. Chính

phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khoẻ cho đồng bào. Đó là

nhiệm vụ rất vẻ vang.

Xây dựng một nền y học của ta – Trong những năm nước ta bị nô lệ thì y học cũng như các

ngành khác đều bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập tự do, cán bộ cần giúp đồng bào, giúp

chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta. Y học cần phải dựa

trên nguyên tắc: khoa học dân tộc và đại chúng.

            Nếu như năm 2020 là năm không có lễ kỷ niệm chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

27/2 do toàn ngành y tế phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 (mới

bùng phát lúc bấy giờ), thì năm 2021 là năm đáng nhớ của các Thầy thuốc vì có đến 365 ngày

được cả thế giới tôn vinh, cho dù là năm thứ hai liên tiếp nhân viên y tế không có lễ kỷ niệm Ngày

Thầy thuốc Việt Nam do tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Y đức là phẩm

chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy

phục vụ, hết lòng thương yêu chǎm sóc người bệnh, coi họ đau đớn như mình đau đớn, như lời        

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Lương y phải như từ mẫu”.

          Phải thật thà đoàn kết, khắc phục khó khǎn, học tập vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ,

toàn tâm toàn ý xây dựng nền Y học Việt Nam. Y đức phải thể hiện qua những tiêu chuẩn,

nguyên tắc đạo đức được xã hội thừa nhận.

           Ngày 27/2/1955, nhân dịp tổ chức hội nghị cán bộ y tế, Bác Hồ đã gửi thư cho Hội nghị

căn dặn ba điều:

             Trước hết là phải thật thà đoàn kết – Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta.

             Đoàn kết thì vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích.

             Đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành y

tế, từ các bộ trưởng, thứ trưởng, bác sĩ, dược sĩ cho đến các anh chị em giúp việc. Bởi vì công

việc và địa vị tuy có khác nhau, nhưng người nào cũng là một bộ phận cần thiết trong ngành y tế,

trong việc phục vụ nhân dân.

            Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình,

coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. “Lương y phải như từ mẫu”, câu nói ấy rất đúng.

          Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc ta,

thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô, các chú cũng nên chú trọng nghiên cưú và phối

hợp thuốc “Đông” và thuốc “Tây”.
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          Do đó ý nghĩa sâu sắc của bức thư này, từ năm 1955, ngày 27 tháng 2 được chọn là Ngày

thầy thuốc Việt Nam.

         Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách

nhiệm cao, tận tụy phục vụ, hết lòng thương yêu chǎm sóc người bệnh, coi họ đau đớn như mình

đau đớn, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Lương y phải như từ mẫu”. Phải thật thà đoàn

kết, khắc phục khó khǎn, học tập vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ, toàn tâm toàn ý xây dựng

nền Y học Việt Nam. Y đức phải thể hiện qua những tiêu chuẩn, nguyên tắc đạo đức được xã hội

thừa nhận.

1. Chǎm sóc sức khỏe cho mọi người là nghề cao quý. Khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ y

tế phải nghiêm túc thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Phải có lương tâm và trách nhiệm cao, hết lòng

yêu nghề, luôn rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức của thầy thuốc. Không ngừng học tập và

tích cực nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn. Sẵn sàng vượt qua mọi khó

khǎn gian khổ vì sự nghiệp chǎm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

2. Tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn. Không được sử dụng

người bệnh làm thực nghiệm cho những phương pháp chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học

khi chưa được phép của Bộ Y tế và sự chấp nhận của người bệnh.

3. Tôn trọng quyền được khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân. Tôn trọng những bí mật riêng tư

của người bệnh; khi thǎm khám, chǎm sóc cần bảo đảm kín đáo và lịch sự. Quan tâm đến những

người bệnh trong diện chính sách ưu đãi xã hội. Không được phân biệt đối xử với người bệnh.

Không được có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề nghiệp và gây phiền hà cho người bệnh. Phải

trung thực khi thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
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4. Khi tiếp xúc với người bệnh và gia đình họ, luôn có thái độ niềm nở, tận tình; trang phục phải

chỉnh tề, sạch sẽ để tạo niềm tin cho người bệnh. Phải giải thích tình hình bệnh tật cho người

bệnh và gia đình họ hiểu để cùng hợp tác điều trị; phổ biến cho họ về chế độ, chính sách, quyền

lợi và nghĩa vụ của người bệnh; động viên an ủi, khuyến khích người bệnh điều trị, tập luyện để

chóng hồi phục. Trong trường hợp bệnh nặng hoặc tiên lượng xấu cũng phải hết lòng cứu chữa

và chǎm sóc đến cùng, đồng thời thông báo cho gia đình người bệnh biết.

5. Khi cấp cứu phải khẩn trương chẩn đoán, xử trí kịp thời không được đùn đẩy người bệnh.

6. Kê đơn phải phù hợp với chẩn đoán và bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý an toàn; không vì lợi

ích cá nhân mà giao cho người bệnh thuốc kém phẩm chất, thuốc không đúng với yêu cầu và

mức độ bệnh.

7. Không được rời bỏ vị trí trong khi làm nhiệm vụ, theo dõi và xử trí kịp thời các diễn biến của

người bệnh.

8. Khi người bệnh ra viện phải dặn dò chu đáo, hướng dẫn họ tiếp tục điều trị, tự chǎm sóc và

giữ gìn sức khỏe.

9. Khi người bệnh tử vong, phải thông cảm sâu sắc, chia buồn và hướng dẫn, giúp đỡ gia đình

họ làm các thủ tục cần thiết.

10. Thật thà, đoàn kết tôn trọng đồng nghiệp, kính trọng các bậc thầy, sẵn sàng truyền thụ kiến

thức, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau.

11. Khi bản thân có thiếu sót, phải tự giác nhận trách nhiệm về mình không đổ lỗi cho đồng

nghiệp, cho tuyến trước

12. Hăng hái tham gia công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, cứu

chữa người bị nạn, ốm đau tại cộng đồng; gương mẫu thực hiện nếp sống vệ sinh, giữ gìn môi

trường trong sạch.

Hằng năm cứ đến ngày 27/2 là mọi người dân Việt nam lại có dịp được thể hiện lòng kính trọng

và sự biết ơn của mình đến các Y - Bác sĩ, những người một lòng tận tâm cống hiến không quản

hi sinh vì sức khỏe của những bệnh nhân của họ. Họ xứng đáng với sự quan tâm và chia sẻ của

xã hội. Đây cũng là dịp để những người làm ngành y cùng nhớ đến và cố gắng làm theo lời căn

dặn của Bác Hồ
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           Thời gian qua, Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “về đẩy mạnh học

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được triển khai sâu rộng tới các

cấp bộ Đoàn và đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao về

nhận thức và hành động trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về ý nghĩa, tầm quan trọng của

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cần thiết trở thành việc

làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là của

người đứng đầu, cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp.

         Nhận thức sâu sắc về nội dung trên, trong thời gian qua, các đồng chí cán bộ Đoàn cơ

quan Huyện đoàn Tiên Lữ đã tích cực học tập và triển khai thực hiện các nội dung trong học tập

và làm theo Bác, điển hình trong đó có đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Phó Bí thư Huyện đoàn,

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện với nhiều đóng góp cũng như đạt những thành tích nổi bật.

Đồng chí cùng Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện các nội

dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh và triển khai tới 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc để triển khai thực hiện và

xây dựng các tiêu chí cụ thể cho đoàn viên, thanh thiếu nhi đồng thời tổ chức đánh giá, lựa chọn

các g ương tiêu biểu ghi vào Sổ vàng làm theo lời Bác; xây dựng Hướng dẫn chỉ đạo cơ sở thực

hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn,

đoàn viên, thanh niên theo chuyên đề từ năm. Gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai các phong trào hành động cách mạng của tuổi

trẻ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. 

Gương cán bộ Đoàn tiêu biểu

.

TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN

Tháng 02
2022



SINH HOẠT CHI ĐOÀN
TÀI  L I ÊU

              Bên cạnh đó, trên cương vị là Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện, đồng chí tích cực chỉ

đạo thực hiện theo các Kế hoạch và Hướng dẫn học tập của Ủy ban Hội tỉnh và Huyện ủy, tổ

chức học tập hiệu quả các chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ

Chí Minh hàng năm trong thanh niên; xây dựng và duy trì các hoạt động của đội tuyên truyền ca

khúc cách mạng cơ sở, biểu diễn các tiết mục văn nghệ, hát các ca khúc ca ngợi về Đảng, về

Bác Hồ.

             Với mục đích tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo

đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên thông qua học tập và làm

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện

đoàn tích cực triển khai những hoạt động tập thể trong đoàn viên thanh niên mang ý nghĩa, thiết

thực như các cuộc thi hái hoa dân chủ, thi thuyết trình, thi liên hoan văn nghệ hát các ca khúc ca

ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tuổi trẻ, lồng ghép tại các buổi sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, tổ chức

các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ đoàn, trong đó có các nội dung học tập

chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn,

Hội chủ chốt của huyện; chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong huyện duy trì hoạt động của Đội tuyên

truyền ca khúc cách mạng cơ sở, vận động thanh niên khối trường học sáng tác tác phẩm văn

học, báo chí, viết tin bài tuyên truyền về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

cách chủ tịch Hồ Chí Minh…Với trách nhiệm và tinh thần chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ

thị số 05-CT/TW trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, đồng chí đã góp phần cùng tập thể Ban

Thường vụ Huyện đoàn tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đoàn viên,

thanh thiếu nhi về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán

bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là của người đứng đầu, cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp.

                Với những nỗ lực và thành tích đã đạt được, năm 2019, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

- Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện đã được BCH Đảng bộ huyện Tiên

Lữ tặng Giấy khen có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

và trong năm 2020, đồng chí tiếp tục được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tặng Bằng

khen có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

tặng Bằng khen cho cá nhân có thành ích xuất sắc trong đợt hoạt động kỷ niệm 190 năm thành

lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh, tham gia Cuộc thi “Hưng Yên

truyền thống và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đạt giải Khuyến khích. Đó là nguồn động

viên, khen thưởng để đồng chí tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác cũng như có những ý

kiến chỉ đạo tâm huyết, quyết tâm trong thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung cơ bản và

giá trị to lớn của của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới các cấp bộ Đoàn. 
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Huyện đoàn Tiên Lữ
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Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam03/02/1930

07/02/1418

15/02/1943

17/02/1979

27/02/1955

24/02/1848 -
24/02/2022

Ngày Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn

Ngày mất anh Kim Đồng - Người đội viên đầu tiên
của Đội Nhi đồng cứu quốc 

(tiền thân của Đội TNTP Hồ Chí Minh)

Kỷ niệm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới 
phía Bắc của Tổ quốc

Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Kỷ niệm 174 năm Ngày tác phẩm “Tuyên
ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời

Ngày kỷ niệm
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Quy định mới về sử dụng pháo hoa 
không gây tiếng nổ
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Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

Tổ chức các hoạt động thăm, động viên tân binh lên đường nhập ngũ và đón quân nhân hoàn

thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Tổ chức tốt Đại hội đoàn cấp cơ sở.

Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống COVID-19. 

1.

2.

3.

4.

Định hướng
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