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Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 

đã thành công tốt đẹp. Để kịp thời tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân, 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên thông báo nhanh kết quả Đại hội, cụ thể như sau: 

Thời gian Đại hội: từ ngày 14 - 16/12/2022 

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội. 

Nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; xác định mục tiêu, nhiệm vụ 

và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu Ban 

Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bổ sung, sửa đổi Điều lệ 

Đoàn và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung. 

 Về Đại biểu đại hội: Tham dự Đại hội có 981 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên 

ưu tú đại diện cho hơn 5,6 triệu đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên Việt Nam trong và 

ngoài nước. Trong đó: Đại biểu đương nhiên là các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đoàn khóa XI: 117 đồng chí (chiếm 11,93%); Đại biểu được bầu tại Đại hội 

các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc: 818 đồng chí (chiếm 83,38%); Đại biểu được chỉ 

định: 46 đồng chí (chiếm 4,69%). Độ tuổi bình quân của đại biểu tham dự Đại hội là 30,38 

tuổi, đại biểu trẻ nhất là 15 tuổi 09 tháng (đại biểu A Khuyến, sinh ngày 16/3/2007, học 

sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Kon Plông, tỉnh Kon 

Tum); Có 417 đại biểu là nữ (chiếm 42,51%); 174 đại biểu là người dân tộc thiểu số 

(chiếm 17,74%). Trình độ học vấn từ thạc sĩ trở lên có 343 đại biểu (chiếm 34,96%, trong 

đó có 02 Phó giáo sư, 26 tiến sĩ). Trình độ lý luận chính trị trung, cao cấp và cử nhân có 

812 đại biểu (chiếm 82,78%). Có 04 đại biểu là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu về dự 

Đại hội. 
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Chủ đề đại hội cũng là tiêu đề báo cáo chính trị: Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục 

đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát 

huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên, góp phần hiện 

thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

 

Khẩu hiệu hành động của Đại hội là: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo 

 

Đại hội đã tín nhiệm bầu 144 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực 

vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần 

thứ nhất khóa XII đã bầu 33 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; bầu 06 đồng 

chí vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khoá XII; bầu đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự 

khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương 

Đoàn khóa XI, tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII; các 

đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI: đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, 

đồng chí Ngô Văn Cương, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, 

đồng chí Nguyễn Minh Triết tái đắc cử Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII; 

bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khoá XII gồm 19 đồng chí, bầu đồng chí Ngô Văn Cương, 

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI làm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung 

ương Đoàn khoá XII. 
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 Lời dạy của Bác Hồ với học sinh, sinh viên 

Trong cuộc đời hoạt động các mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc 

chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng con người. Bác coi con người là nhân tố hàng đầu, nhân tố quyết định 

mọi thành công. Khái niệm và tiêu chí về con người mới, con người xã hội chủ nghĩa được Bác đặt 

ra và ngày một được bổ sung, hoàn thiện trong xã hội. Tại buổi nói chuyện với cán bộ, sinh viên 

đang công tác và học tập tại Matxcova ngày 1/2/1959, nhân Bác sang dự Đại hội lần thứ XXI Đảng 

Cộng sản Liên Xô, Bác khẳng định: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, phải 

xây dựng con người chủ nghĩa xã hội, con người cộng sản chủ nghĩa”. Trong xây dựng con người 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bác quan tâm đến 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. Bác đã nhiều lần nói chuyện trực tiếp với sinh viên đang học tập trong 

nước, ở nước ngoài và sinh viên các nước đến dự hội nghị chuyên đề sinh viên quốc tế tại Việt 

Nam. 

 

Từ những bài nói, những huấn thị, thư gửi… chúng ta tìm hiểu Bác đã dạy thanh niên sinh 

viên những gì và thanh niên sinh viên thấm nhuần và phấn đấu thực hiện lời Bác dạy. Đó là: 

 

1. Học và  Hành: Đối với học sinh, sinh viên nhiệm vụ đầu tiên là học, học tốt và học giỏi, 

học để thành người hữu ích xây dựng xã hội, kiến thiết đất nước. Bác nói: “Nhiệm vụ chính của 

thanh niên là học”, đồng thời Bác đặt vấn đề rõ ràng để giúp thầy giáo và sinh viên nghiên cứu: 

“Phải hiểu rõ học thế nào” Học cái gì? Học để làm gì?”. Tại Đại hội sinh viên lần thứ hai, ngày 

7/5/1958, một lần nữa Bác nhắc lại và 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”.  

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 
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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 dự 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”. Bác còn nói: “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”. Làm theo lời Bác dạy, đại bộ phận 

thanh niên sinh viên hiện nay đang ra sức học tập, tích lũy, nắm vững kiến thức cơ bản, 

kiến thức chuyên môn để đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Bác 

cũng căn dặn, nhắc nhở thanh niên, nhất là những đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh cần 

ghi nhớ lời di huấn của Lênin: “Không học thì không thể trở thành người cộng sản”, 

“người ta chỉ có thể trở thành người cộng sản khi biết làm giàu trí óc của mình bằng sự 

hiểu biết tất cả những kho tàng tri thức mà nhân loại đã tạo ra”. Tuy nhiên, hiện nay vẫn 

còn một bộ phận không nhỏ thanh niên sinh viên chưa chăm chỉ học tập, còn hiện tượng 

chạy điểm, chạy bằng; một số thanh niên sinh viên mắc vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp 

luật.  

 

 Bác dạy học phải đi đôi với hành. Bác chỉ rõ tầm quan trọng của thực hành. Hành cũng 

chính là một nửa của học. Bác nói: “Chỉ biết lý luận (lý thuyết) mà không biết thực hành 

thì cũng là trí thức có một nửa. Vì vậy cho nên các cháu trong lúc học về lý luận thì 

cũng phải kết hợp với thực hành”, “lý luận phải gắn liền với thực tế”. Bác cũng đồng 

thời nhấn mạnh sự cần thiết để xây dựng chủ nghĩa xã hội: “Cần có lao động, lao động 

trí óc và lao động chân tay. Và cần lao động trí óc kiêm lao động chân tay, nghĩa là lao 

động chân tay cũng phải có văn hoá, mà người lao động trí óc cũng phải làm được lao 

động chân tay. Nếu lao động trí óc không làm được lao động chân tay và lao động chân 

tay không có trí óc thì đó là người lao động bán thân bất toại…”. Bác nhắc nhở các nhà 

trường “không nên đào tạo ra những con người thuộc sách làu làu…”. Chúng ta rất vui 

mừng trước những thành công của các đội Robocon của các trường Đại học Bách Khoa 

Hà Nội, Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 

Đại học Kỹ thuật Quân sự, Đại học Công nghiệp Hà Nội… đã đạt được các giải thưởng 

trong nước và khu vực, chứng tỏ những sinh viên này đã đạt được trình độ cả lý thuyết 

và thực hành, lý thuyết và lao động sản xuất… Nhưng hiện tại, nhiều trường, trong đào 

tạo và nhiều sinh viên chưa kết hợp nhuần nhuyễn được giữa học và hành, lý thuyết và 

lao động sản xuất. 
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 2. Đức và Tài: Tại Đại hội Sinh viên lần thứ hai, ngày 7/5/1958, Bác nhấn mạnh hai 

phẩm chất hàng đầu của học sinh, sinh viên phải rèn luyện trong nhà trường là đức và 

tài. Sau này Bác còn dùng khái niệm hồng và chuyên. Đức và tài, hồng và chuyên phải 

đi đôi với nhau, song hành tồn tại cùng nhau trong một con người. 

     Về 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” và Bác chỉ rõ cách thức phấn đấu, rèn luyện đạo đức cách mạng: 

“Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, tức là học tập, lao động, sinh hoạt theo đúng đạo 

đức của thanh niên xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa”, “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”. Sở dĩ Bác chỉ rõ cụ thể để mọi người hiểu 

thấu đáo nước ta xây dựng xã hội chủ nghĩa từ một nước nông nghiệp lạc hậu, nền sản 

xuất chủ yếu là thủ công phân tán cùng với chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi là một lực cản 

lớn, hạn chế năng lực sáng tạo của tuổi trẻ. Bác coi trọng việc giáo dục thanh niên nói 

chung và thanh niên sinh viên nói riêng phải xoá bỏ chủ nghĩa cá nhân, xây dựng tinh 

thần làm chủ. Đương nhiên xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân không có nghĩa là xóa bỏ lợi ích 

cá nhân chính đáng mà là sự hài hoà giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, lợi ích xã 

hội. Phấn đấu làm việc ích nước lợi nhà. Bác nói: “Muốn sửa chữa chủ nghĩa cá nhân thì 

phải làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, mà phải nghĩ đến đồng bào, đến 

toàn dân đã. Ta có câu nói: “khó nhọc thì mình nên đi trước, khi hưởng thụ thì mình nên 

đi sau”; làm việc gì mình cũng nghĩ đến lợi ích chung trước và lợi ích riêng sau. Đối với 

thanh niên trí thức như các cháu ở đây thì cần đặt lại 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 sửa 

chữa khuyết điểm của mình”. 

 

     Về Tài, tức là năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được tích luỹ và phát huy tác 

dụng, đóng góp thiết thực, làm lợi ích cho xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. 

Bác mong muốn thanh niên sinh viên học tập, rèn luyện để thực sự có tài. Bác mong 

muốn xã hội có nhiều người tài và người tài đem hết tài năng, tâm huyết phục vụ xã hội. 

 

 Bác yêu cầu thanh niên, sinh viên phải có đức, có tài nhưng Bác đặt đức trước tài, hồng 

trước chuyên. Bởi vì theo Bác, đạo đức cách mạng là cái gốc, cái nền. Bác nói: “Có tài 

mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két 

thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội mà còn có hại cho xã hội nữa. 

Nếu có đức mà không có tài ví như ông bụt không làm hại gì nhưng cũng không lợi gì 

cho loài người”. 



2023 

Tháng 1 Tài liệu 

SINH HOẠT CHI ĐOÀN 

TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN 

3. Lý tưởng và Tình yêu: Giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt 

Nam nói chung và cho thanh niên sinh viên nói riêng là một trong những vấn đề được 

Bác Hồ đặc biệt quan tâm. Bác ân cần khuyên nhủ: “Chúng ta không một chút nào được 

quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ 

nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta”. Lý tưởng cách mạng đối với tuổi trẻ 

như ánh sáng mặt trời với sự sống, là sự gắn bó hữu cơ, là sự tự nguyện, tự giác, là sự 

đòi hỏi tự thân, nó thường trực, hướng tới: “Không một chút nào được quên”. Theo Bác, 

để thanh niên sinh viên có lý tưởng cách mạng, trước nhất phải giáo dục nhận thức để 

giác ngộ lý tưởng. Thanh niên sinh viên là nhân vật trung tâm của nhà trường, hoạt động 

chính của thanh niên sinh viên là học tập. Vì thế giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh 

niên sinh viên trước hết là thông qua hoạt động học tập nhằm giúp cho họ tự trả lời câu 

hỏi: Học để làm gì? Học để phụng sự ai? Đương nhiên lý tưởng sống của thanh niên 

sinh viên không chỉ dừng lại ở nhận thức, ý thức và quan niệm, mà phải được tôi rèn 

trong thực tiễn học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tế, phải thành hành động, thông 

qua hành động, và hiệu quả của hành động. Bác dạy: “Điều gì phải thì cố làm cho kỳ 

được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái, thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ”. Học để làm 

người cách mạng, học để phụng sự nhân dân là như thế. Giác ngộ lý tưởng vì nước, vì 

dân, vì chủ nghĩa xã hội và thực hiện lý tưởng cao đẹp đó bằng tình cảm, trí tuệ, tài 

năng, ý chí và nhiệt tình của tuổi trẻ lấy phục vụ sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhân 

dân là lẽ sống cao quý của mình, đó chính là giá trị nhân cách của tuổi trẻ, là mục tiêu 

phấn đấu trở thành người trí thức cách mạng của thanh niên sinh viên hiện nay. 

 

     Về tình yêu: Khái niệm tình yêu mà Bác dạy hàm nghĩa rộng, nhưng rất thiết thực và 

Bác giải thích rất kỹ càng, cụ thể khi Bác nói tại Đại hội sinh viên toàn quốc lần thứ hai: 

1- Yêu Tổ quốc;  2-Yêu nhân dân;  3- Yêu chủ nghĩa xã hội; 4- Yêu lao động; 5- Yêu 

khoa học;  6- Yêu kỷ luật. Tại buổi lễ khai mạc trường Đại học Nhân dân Việt Nam, Bác 

huấn thị các học viên 7 điều phải và 6 điều chống: 1- Phải yêu Tổ quốc yêu nhân dân; 2- 

Phải có tinh thần dân tộc vững chắc và tinh thần quốc tế đúng đắn; 3- Phải yêu và trọng 

lao động; 4- Phải giữ gìn kỷ luật; 5- Phải bảo vệ của công; 6- Phải quan tâm đến đời 

sống của nhân dân; 7- Phải chủ ý đến tình hình thế giới.  6 điều chống là: 1- Chống tâm 

lý tự ti tư lợi, chỉ lo lợi ích riêng và sinh hoạt riêng của mình; 2-Chống tâm lý ham sung 

sướng và tránh khó nhọc; 3- Chống thói xem khinh lao động; 4- Chống lười biếng, xa 

xỉ; 5- Chống sinh hoạt uỷ mị; 6- Chống kiêu ngạo, giả dối, khoe khoang. Bác nói rõ, xây 

đi liền với chống, yêu đi liền với ghét. 

 

     Di huấn của Bác Hồ cho thanh niên sinh viên Việt Nam cũng là di huấn cho thế hệ 

trẻ Việt Nam, đó là tình cảm, là tư tưởng, là lời dạy, là định hướng cho lớp người sẽ làm 

chủ tương lai của đất nước. Vậy điều đơn giản nhất có thể làm được của các bạn sinh 

viên hiện nay là gì? 5 tốt: đạo đức tốt - học tập tốt - thể lực tốt - kỹ năng tốt - hội nhập 

tốt sinh viên Việt Nam cần đạt được. Và đây chính là hành động cụ thể thực hiện di chúc 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 



Lịch sử ngày Truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam 

Sau ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946, hưởng ứng lời kêu gọi của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tầng lớp nhân dân cả nước đứng lên chống thực dân 

Pháp xâm lược, bảo vệ nền Cộng hòa non trẻ. 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, chống “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 khắp hai miền Nam - Bắc. 

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 

Pháp - Việt tại Sài Gòn như  Pétrus Ký, Chasseloup Laubat, Marie Curie, 

Taberd, Gia Long, Huỳnh Khương Ninh, Việt Nam học đường, Lê Bá Cang, 

Nguyễn Văn Khuê, Mỹ thuật Gia Định, trường Pháp lý, Y Dược,… 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 đạo học sinh cứu quốc Sài Gòn. 

 Ngày Truyền thống   
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 Đoàn biểu tình kéo đến Nha học chính và Dinh thủ hiến bù nhìn đưa đơn thỉnh 

nguyện. Bọn cảnh sát và lính đã đàn áp dã man đoàn biểu tình. Thái độ đó đã làm đám 

đông phẫn nộ và 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 cảnh sát Bình Xuyên. Nhiều 

em học sinh ngã gục trước sự đàn áp dã mãn. 

 

 Trần Văn Ơn - người thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất 

khuất của học sinh, sinh viên, sau khi đã dũng cảm hứng chịu những xô đẩy và dùi cui để 

che chở cho các em học sinh nhỏ tuổi hơn, anh đã bị trúng đạn. Anh hy sinh vào lúc 15 giờ 

30 phút chiều ngày 09/01/1950 khi chưa tròn 19 tuổi. Thi thể anh Trần Văn Ơn được đưa 

về bệnh viện Chợ Rẫy, được lực lượng học sinh cùng các y, bác sĩ, công nhân ở bệnh viện 

túc trực canh bảo vệ không cho bọn địch phi tang.Tin Trần Văn Ơn mất đã ngay lập tức 

gây náo động trong giới học sinhsinh viên Sài Gòn, trở thành tâm điểm và đồng loạt các tờ 

báo lớn của Sài Gòn đã đưa tin. 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. 

Trước linh cữu anh là hương án có 2 câu viết bằng máu của học sinh: 

 

“Chết vì tổ quốc, chết mà vẫn sống, 

Sống kiếp Việt gian, ô nhục muôn đời”. 

 

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 giặc và ý chí đấu 

tranh kiên quyết chống thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai. Trong số đó, điếu văn của 

đại biểu các học sinh, sinh viên có đoạn: “Chúng ta sẽ không bao giờ quên được ngày 9 

tháng 1- ngày mà anh Ơn và các bạn học sinh, sinh viên đã vui lòng đem xương máu, sinh 

mạng của mình đổi lấy tự do cho các bạn bị giam cầm. Tinh thần Trần Văn Ơn bất diệt!” 

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS  
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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 09/01 hàng năm là Ngày truyền thống học sinh - sinh viên. 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V diễn ra ngày 22 - 

23/11/1993 tại thủ đô Hà Nội đã quyết định đồng thời lấy ngày 09/01 làm ngày truyền 

thống của Hội Sinh viên Việt Nam. 

 Trải qua 73 năm thành lập, các thế hệ học sinh - sinh viên Việt Nam luôn kế tục và 

phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, được Đảng và Nhà nước dày 

công bồi dưỡng, đó là: ”Truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó với chế độ XHCN, trung 

thành với Đảng, với nhân dân, tự hào về dân tộc và Bác Hồ kính yêu, về lực lượng vũ 

trang anh hùng, về Đoàn, về Hội. Truyền thống hiếu học, say mê sáng tạo, nghiên cứu để 

vươn tới đỉnh cao của khoa học, công nghệ, văn học - nghệ thuật, thể dục thể thao… 

Truyền thống đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong học tập nghiên cứu khoa học, 

chia sẻ khó khăn với nhân dân, không đòi hỏi cho riêng mình khi đất nước còn nghèo, 

nhân dân còn thiếu thốn”. 

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam, Hội sinh 

viên Trường Đại học Tân Trào đã không ngừng phấn đấu, học hỏi, phát huy sức trẻ, sự 

năng động sáng tạo đạt nhiều thành tích cao trong học tập, rèn luyện. 

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS  
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1. Kỹ năng tham mưu, lãnh đạo: 

 

- Tham mưu với cấp uỷ Đảng, Đoàn cấp trên những vấn đề liên quan đến công tác thanh 

niên, những vấn đề phát sinh cần sự hỗ trợ giúp đỡ. 

 

- Lãnh đạo trong công tác, định hướng hoạt động của chi đoàn. 

 

- Lãnh đạo về mặt tư tưởng, nắm bắt tư tưởng đoàn viên thanh niên, tác động, tổ chức 

sinh hoạt tư tưởng. 

 

2. Kỹ năng điều hành, quản lý: 

 

- Điều hành sinh hoạt chi đoàn, hoạt động của Ban chấp hành, phân công phân nhiệm vụ 

cho ủy viên Ban chấp hành. 

 

- Quản lý cán bộ chi đoàn về công việc, về tư tưởng. 

 

- Quản lý hồ sơ đoàn viên, cán bộ, sổ chi đoàn, các văn bản quyết định. 

 

3. Kỹ năng tổ chức hoạt động: 

 

- Biết thiết kế nội dung chương trình một hoạt động, đợt hoạt động, tổ chức phát động 

một phong trào. 

 

- Biết làm công tác đoàn vụ, các hội nghị, buổi lễ kết nạp, trưởng thành Đoàn, đại hội, 

hội nghị chi đoàn. 

 

- Biết phân công đoàn viên phụ trách các công việc trong chương trình hoạt động 

 

- Tổ chức sinh hoạt trò chơi, múa, hát, sinh hoạt tập thể, kể chuyện vui, đọc, ngâm thơ . 

 

- Thiết kế một tiết mục sân khấu hóa, tiểu phẩm. 
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4. Kỹ năng soạn thảo văn bản, trình bày, triển khai một vấn đề: 

 

- Soạn thảo các loại văn bản của chi đoàn như: chương trình, kế hoạch, báo cáo, kiểm 

điểm, biên bảnnnn 

 

- Biết tổ chức triển khai trình bày một nội dung, một chủ trương, quan điểm, nghị quyết 

của Đoàn, Đảng. 

 

5. Kỹ năng ứng xử, xử lý các mối quan hệ: 

 

- Xử lý các tình huống trong công tác Đoàn. 

 

- Xử lý các tình huống phát sinh trong quan hệ cá nhân của đoàn viên thanh niên. 

 

- Xác định vai trò vị trí của chi đoàn, Bí thư chi đoàn trong mối quan hệ với với Đoàn 

cấp trên, với cấp ủy, với các tổ tổ chức đoàn thể khác. 

 

6. Kỹ năng trình bày: 

 

Trong rất nhiều kỹ năng cần thiết đối với người cán bộ Đoàn, một kỹ năng không thể 

thiếu được đó là kỹ năng trình bày. 

 

Để trình bày tốt một vấn đề đặt ra, người cán bộ Đoàn cần có các kỹ năng cụ thể sau: 

 

+ Lắng nghe chăm chú 

 

+ Diễn đạt đơn giản 

 

+ Định nghĩa trong sáng, rõ ràng 

 

+ Quan tâm đến phản ứng của người nghe 

 

+ Gây ảnh hưởng 

 

+ Giải quyết thắc mắc 
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Người cán bộ Đoàn là thủ lĩnh của Thanh niên, để làm tốt nhiệm vụ đó họ phải là người có 

tâm huyết với nghề nghiệp hoạt động chính trị xã hội. Nắm vững phương pháp luận khoa 

học, có kiến thức xã hội đủ rộng. Thông thạo nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội và có kỹ năng 

công tác thanh thiếu niên. 

Chúng ta đều biết, nghe thật tốt những ý người khác đang nói với chúng ta thì chúng ta 

mới có thể nói chuyện tốt được. Có ba yếu tố trong việc lắng nghe chăm chú đó là nghe - 

hiểu và vận dụng. Để hiểu được nghĩa chúng ta phải có một số kiến thức hoặc kinh nghiệm 

để có thể liên hệ với những điều mà chúng ta đang nghe. Nếu chúng ta có thể thiết lập 

được các mối liên hệ thì sự am hiểu của chúng ta sẽ phát triển và có được thông tin. Khi có 

được thông tin chúng ta nên vận dụng nó, có nghĩa là đặt thông tin vào trong từ ngữ với 

mối liên hệ với những điều đã biết. Điều đó thể hiện mức độ của sự am hiểu về thông tin 

mới. 

Diễn đạt thông tin đơn giản có nghĩa sử dụng ngôn ngữ thông dụng bằng cách xây dựng 

những câu mang một thông điệp đơn giản. Các từ và câu càng đơn giản bao nhiêu thì 

người nghe càng dễ hiểu và dễ nắm bắt bấy nhiêu. 

Định nghĩa trong sáng, rõ ràng có nghĩa là nếu trong khi đang nói chúng ta có thể làm rõ ý 

nêu ra thì rất có ích cho những người nghe. Có thể làm rõ những điều ta đang nói bằng 

cách đưa ra những ví dụ trực quan để minh họa. 

Trong khi trình bày hãy quan tâm đến phản ứng của người nghe: Nếu người trình bày quan 

tâm đến phản ứng của người nghe bằng những biểu hiện cụ thể của họ như: sự mỉm cười, 

động tác gật đầu, vẻ không mệt mỏi... Thì bản thân người trình bày có thể điều chỉnh 

những điều họ đang nói để đáp ứng lại các phản ứng của người ngồi nghe một cách tích 

cực hơn. Người trình bày có thể dừng lại và bình luận về một phản ứng của người nghe, để 

người nghe được giải thích một cách rõ ràng hơn. Đây là cách tiếp cận tốt hơn nhiều so với 

việc bỏ qua những phản ứng kể cả với phản ứng tiêu cực của người  nghe. 

Gây ảnh hưởng: Để mọi người chăm chú lắng nghe là một việc khó, nếu người trình bày 

không có sự tác động thêm vào để thu hút sự chú ý thì người nghe chỉ có thể tập trung lắng 

nghe trong vòng vài phút đầu. Để gây ảnh hưởng, cứ 05 phút một người trình bày nên đưa 

ra một câu nói tác động đến người nghe là điều rất quan trọng. Người nghe sẽ chăm chú 

lắng nghe nếu người trình bày nói với tốc độ khoảng 100 từ/ phút, nếu nhanh hơn tốc độ 

đó họ sẽ khó lắng nghe, còn chậm hơn thì người nghe sẽ cảm thấy sốt ruột. Với tốc độ 

trình bày như vậy, cho phép người trình bày có khoảng thời gian nhấn mạnh, ngắt quãng 

và tận dụng được khoảng thời gian im lặng. Giá trị của điều chúng ta nói ra là thông điệp 

gửi tới người nghe, giá trị của chúng ta nói là người nghe lắng nghe chăm chú và hiểu 

được thông điệp đó. 

Giải quyết thắc mắc: Những người nghe có thể đặt câu hỏi với người trình bày, những câu 

hỏi này chủ yếu để người nghe khẳng định lại những hiểu biết của mình. Để giải đáp người 

trình bày cần đưa ra thêm nhiều thông tin cụ thể hơn là việc nhắc lại những điều đã nói. 

Điều quan trọng là nên giải quyết thắc mắc từ quan điểm thực tế của mỗi cá nhân. 

Hiểu được kỹ năng trình bày và biết vận dụng nó một cách thường xuyên giúp người cán 

bộ Đoàn hoàn thành tốt hơn công việc của mình đặc biệt với vai trò là người thủ lĩnh của 

Thanh niên. 
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Kỷ niệm Chiến thắng Ấp Bắc 

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên  

của nước Việt Nam DCCH 

Chiến thắng biên giới Tây Nam  

chống quân xâm lược 

Kỷ niệm ngày truyền thống học sinh,  

sinh viên Việt Nam 

Khởi nghĩa Đô Lương 
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Kỷ niệm chiến thắng Nguyên – Mông  

lần thứ nhất 

Ký hiệp định Paris, về chấm dứt chiến  

tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam 

2023 

27/01 

29/01 

Tài liệu 

SINH HOẠT CHI ĐOÀN 

TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN 



2023 

Bài hát thanh niên 

Tháng 1 Tài liệu 

SINH HOẠT CHI ĐOÀN 

TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN 



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.Tổ chức các hoạt động chào xuân Quý Mão 2023; chào mừng kỷ niệm 93 năm 

ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023) 

3.Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên 

Việt Nam (09/01/1950-09/01/2023) 

4. Phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi động viên, các hoạt động giao lưu văn hóa 

văn nghệ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ năm 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. 

Định hướng 
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