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Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn
vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối
cảnh hiện nay, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

 

        Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng, nhất là thực tiễn 35 năm đổi mới dưới sự lãnh

đạo của Đảng đã thể hiện một cách sinh động ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc ta. Đại hội

XIII của Đảng đã xác định các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới hiện nay, trong đó nhấn

mạnh: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết

toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ

nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam,

bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động

lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

       Trên tinh thần đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến,

phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và

người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cách

mạng trong các giai đoạn lịch sử.

       Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới

đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, cần tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác

và nêu gương của cán bộ, đảng viên, cần thực hiện đồng bộ 8 giải pháp chủ yếu sau:

      Một là, cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi

đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Nâng cao nhận

thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng,

kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Học tập và làm theo Bác để Đảng ta và mỗi đảng viên

xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự tin cậy của nhân dân.

     Hai là, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng

bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị . Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị

và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng,
 đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2021
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      Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi

đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, gắn việc học tập và

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua

yêu nước của các cấp, các ngành, nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát

triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn

dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và tự giác

thực hiện bổn phận, trách nhiệm của bản thân, gắn bó chặt chẽ, liên hệ mật thiết với nhân dân,

“trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, thực

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

hưởng”, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh

thần vững chắc của đời sống xã hội. Nghiên cứu tổ chức cuộc vận động “Toàn Đảng, toàn dân

khơi dậy khát vọng phát triển đất nước”, với quyết tâm “sánh vai với các cường quốc” như tâm

nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

       Bốn là, nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh

trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu

gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Uỷ viên Bộ

Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo phương châm cán

bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong,

gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Mỗi cán bộ, đảng

viên cần phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của bản thân và

của cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên tự nêu gương sáng, hàng triệu đảng viên là những

tấm gương sáng, toàn Đảng ta sẽ thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Đây là điều kiện tiên quyết để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong

Đảng và xã hội.

        Năm là, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với

điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Đẩy mạnh giáo dục

đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình,

nêu cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh

quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, mất đoàn kết nội bộ, chống suy thoái về tư

tưởng chính trị, nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường

xuyên “tự soi”, “tự sửa”.
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      Sáu là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát

triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với

thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng. Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ

giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị

gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

      Bảy là, nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai

trái, thù địch, cơ hội chính trị. Chủ động thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định

hướng chính trị để cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến

hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

     Tám là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc

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 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn

với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vi phạm kỷ

luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thực chất. Phát huy vai trò giám

sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân

đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện nêu gương.

                                                                                               PGS.TS. Nguyễn Viết Thông
Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương
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Hỏi đáp về Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Câu hỏi 1: Đại hội XIII của Đảng đánh giá tổng quát 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới,
30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã
hội như thế nào?
Trả lời:

         Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất

nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được

hiện thực hóa. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh

mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời

sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có

được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây là niềm tự hào, là động lực,

nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó

khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát triển

nhanh và bền vững đất nước.

Câu hỏi 2: Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt trong
10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) có ý nghĩa như thế nào?
Trả lời:

           Những thành tựu đó đã tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn,

sáng tạo. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân

dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt

Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố

hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạnh Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới có

nhiều biến động nhanh, phức tạp, Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ

chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam

“dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
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Câu hỏi 3: Nội dung cơ bản về quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi
trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu?
Trả lời:

       - Xây dựng chiến lược, hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên,

trọng tâm là đất đai. Hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách về đất đai.

       - Xây dựng chiến lược an ninh nguồn nước quốc gia. Hoàn thiện chính sách, pháp luật, nhất

là cơ chế tài chính về khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

       - Xây dựng hệ thống và cơ chế giám sát tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu; dự báo,

cảnh báo thiên tai, ô nhiễm và thảm họa môi trường, dịch bệnh. Cải thiện chất lượng môi trường

và điều kiện sống của nhân dân.

       - Chủ động, tích cực hợp tác quốc tế trong việc chia sẻ thông tin, phối hợp nghiên cứu, quản

lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên, bảo đảm an ninh sinh thái, an

ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng

thời giảm thiểu các tác động bất lợi từ quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Câu hỏi 4: Nội dung cơ bản về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc?
 Trả lời:

      - Mọi hoạt động của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải

phục vụ lợi ích của nhân dân. Giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích trong xã hội; bảo vệ quyền

và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật

chất và tinh thần của nhân dân.

       - Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học

vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng với

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Định hướng, quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ

chức của công nhân tại doanh nghiệp ngoài tổ chức công đoàn hiện nay.

      - Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông

thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

      - Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát

triển đất nước trong tình hình mới. Trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa

học và công nghệ Việt Nam có trình độ chuyên môn cao ở trong nước và nước ngoài, nhất là các

nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học có khả năng chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

đặc biệt quan trọng. Thật sự tôn trọng, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản

biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức.
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        - Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có tinh thần cống hiến

cho dân tộc, có chuẩn mực văn hóa, đạo đức tiến bộ và trình độ quản trị, kinh doanh giỏi. Khuyến

khích doanh nhân thực hiện trách nhiệm xã hội và tham gia phát triển xã hội.

       - Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng

cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao

tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao

động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị

thẩm mỹ. Bảo đảm quyền của trẻ em; giành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất

cho trẻ em.

       - Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của

các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

       - Động viên cựu chiến binh, công an hưu trí phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

và Công an nhân dân Việt Nam cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân

và chế độ xã hội chủ nghĩa.

       - Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của người cao tuổi trong xã hội, cộng

đồng và gia đình.

       - Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển.

      - Vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống “tốt đời đẹp đạo”,

đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kiên quyết đấu tranh và xử lý

nghiêm minh những đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ

nghĩa; chia rẽ, phá hoại đoàn kết tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

      - Hỗ trợ để người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển kinh tế và

đời sống, hòa nhập xã hội nước sở tại, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc.

      - Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính

trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.



 
         Ngày nhà giáo Việt Nam (hay ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm

được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam.

       Đây là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là Ngày Nhà giáo, ngày "tôn sư trọng đạo" nhằm

mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành này.

      Ngày này là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy cô giáo.

Trong ngày này, các học sinh thường đến tặng hoa và biếu quà cho các thầy cô giáo. Ngành giáo

dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao

chất lượng giáo dục.

      Việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt nam 20-11 hằng năm đã sớm trở thành ngày hội truyền

thống của giáo giới Việt Nam. Điều này hoàn toàn phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc

ta, một dân tộc có mấy nghìn năm văn hiến và có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.

        Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người thầy,

để mọi ngành, mọi nghề và toàn xã hội chia sẻ niềm vui, tri ân với những người đã góp bao công

sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người cao cả, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh,

hạnh phúc.
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Ngày Nhà giáo Việt Nam 

https://bnews.vn/tag/ngay-nha-giao-viet-nam/28762/1.html
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Mô hình hiệu quả

TUỔI TRẺ ÂN THI PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

                                                                             
        Thời gian qua, Huyện đoàn Ân Thi đã đẩy mạnh triển khai phong trào "Tuổi trẻ Ân Thi chung

tay xây dựng nông thôn mới" được đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, phong trào đã

phát huy các nguồn lực, triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc của thanh niên. Qua đó,

đã góp phần hiệu quả trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn

mới và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Với tinh thần nhiệt

huyết, không ngại khó, ngại khổ và phương châm "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh

niên", thời gian qua, đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện đã hăng hái tham gia thực hiện

nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, phát triển kinh tế

- xã hội địa phương. 

     Huyện đoàn Ân Thi đã chỉ đạo 100% Đoàn xã, thị trấn triển khai kế hoạch, phổ biến các chỉ

tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến từng đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức như

tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt Đoàn, qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trang mạng xã hội

hoặc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền qua các buổi họp tại các thôn,

phố... Từ đó nâng cao nhận thức và ý thức của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng

nông thôn mới.

      Trong năm 2021, 100% Đoàn xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc đăng ký xây dựng, thực hiện

các công trình, phần việc thanh niên như: khơi thông, dọn rác, khơi thông dòng chảy tại các

sông, kênh mương;  hỗ trợ nâng cấp, mở rộng hàng trăm mét đường giao thông nông thôn, quét

dọn, thu gom rác thải vệ sinh môi trường trên các tuyến đường thanh niên tự quản, phát quang

bụi rậm, bóc bóc rỡ tờ rơi, biển quảng cáo trên các trục đường chính của xã, thị trấn, tuyên

truyền cho người dân kinh doanh tại khu vực chợ cóc, chợ tạm không lấn chiếm, vi phạm hành

lang an toàn giao thông, trồng mới hơn 2.000 cây xanh các loại… 

       Riêng trong tháng 3/2021, Tuổi trẻ Ân Thi đã xây dựng 01 công trình “Con đường bích họa”

tại thôn Ninh Thôn, xã Cẩm Ninh chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí

Minh và 80 năm thành lập Chi bộ đảng đầu tiên của huyện trị giá 30 triệu đồng, 01 công trình

“Hành trình thứ 2 của lốp xe” cấp huyện trị giá 10 triệu đồng, 09 công trình điểm vui chơi cấp xã,

thị trấn. 
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        Phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong phát triển các mô hình kinh tế

hiệu quả, làm giàu chính đáng, vươn lên thoát nghèo, nhiều đoàn viên, thanh niên đã áp dụng

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi..., từ đó xuất hiện nhiều mô hình

thanh niên phát triển kinh tế như: Mô hình làm tủ nhựa Đài Loan của anh Nguyễn Xuân Quỳnh,

mô hình phân phối tấm nhựa, kinh doanh nước và đá sạch của anh Mai Văn Minh ở thôn Hồng

Lương, xã Phù Ủng cho thu nhập bình quân hàng năm từ 600 - 800 triệu đồng; mô hình trồng

nhãn của anh Nguyễn Văn Vững ở  xã Đa Lộc cho thu nhập bình quân hàng năm từ 200 - 300

triệu đồng; mô hình xưởng mộc của anh Hoàng Văn Sơn ở thị trấn Ân Thi cho thu nhập bình

quân hàng năm từ 200 – 400 triệu đồng...

        

         

 Cùng với các hoạt động đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế, các cấp bộ Đoàn

và Ủy ban Hội LHTN các cấp còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Công tác “Đền ơn đáp

nghĩa”, chăm lo, giúp đỡ cho đoàn viên, thanh niên, yếu thế, đội viên có hoàn cảnh khó khăn

vươn lên trong học tập... Từ đầu năm 2021 đến nay, Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội đồng

Đội huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 10 gia đình chính sách, người có công với cách mạng,

mỗi suất quà trị giá 550.000 đồng; thăm tặng quà 07 đối tượng cựu TNXP, 20 thiếu nhi nghèo

vượt khó và 10 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, thị trấn, mỗi suất quà trị

giá từ 300.000 - 500.000 đồng… 

        

        

TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN
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          Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn cùng với 21 Đoàn xã, thị trấn trong toàn huyện

tổ chức tuyên truyền lưu động về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân

các cấp khóa 2021-2026 và đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền người

dân thực hiện yêu cầu 5K. trước tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, Ban Thường

vụ Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội đồng Đội huyện Ân Thi đã tổ chức đi thăm, động viên,

hỗ trợ các chốt kiểm dịch và các em đội viên có hoàn cảnh khó khăn tại 08 xã: Bắc Sơn, Hoàng

Hoa Thám, Vân Du, Xuân Trúc, Hạ Lễ, Hồ Tùng Mậu, Cẩm Ninh và Nguyễn Trãi, tặng tổng số

510 mặt nạ chống giọt bắn, 3.000 khẩu trang, 48 chai nước sát khuẩn, 100 thùng nước tinh khiết,

88 thùng sữa cho các em đội viên có hoàn cảnh khó khăn tại các khu cách ly trong toàn huyện trị

giá gần 40 triệu đồng.              

            Có thể nói, bằng những hoạt động sôi nổi, những công trình, phần việc thanh niên ý

nghĩa, thiết thực, các cấp bộ Đoàn, Hội và tuổi trẻ Ân Thi đã và đang tham gia tích cực thực hiện

xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Ân

Thi tạo sự chuyển biến, làm thay đổi diện mạo nông thôn, thực hiện đạt các tiêu chí về xây dựng

nông thôn mới theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra.
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Kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga7/11/1917

9/11/1946

18/11/1930

20/11/1982

23/11/1940

23/11/1946

Quốc hội khóa I kỳ họp thứ hai thông qua 

Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa

Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống 
nhất Việt Nam

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Kỷ niệm Ngày Khởi nghĩa Nam kỳ

Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Chữ 

Thập đỏ Việt Nam

Ngày kỷ niệm Tháng 11
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Bài hát về Hưng Yên

 

Hưng Yên trên đường mới

Sáng tác: Vũ Minh Vỹ

---

Bên nhau một chiều bờ đê lộng gió

Nghe lời chim hót nhớ chuyện ngày xưa ớ ơ

Trên sông cánh buồm mộng mơ bờ cát

nghe con sóng hát khúc ca ân tình

Ơi quê hương mình thuở xưa lầm than

bao lần đê vỡ, bao lần ngoại xâm ớ ơ

Hôm nay quê mình rộn vui mùa lúa

Dập dìu tiếng máy xốn xang đất trời

 

Em là cô gái quê hương của chuyện tình huyền thoại Tiên Dung

Nàng Cúc Hoa sớm hôm tảo tần, thủy chung nhân nghĩa xiết bao

Anh là chàng trai quê hương ghi dấu thời vua Triệu Việt Vương

Bao nhiêu anh hùng nguyện tiếp bước xả thân vì nước quên mình

Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì, thứ nhì Phố Hiến

Hưng Yên quê mình nghĩa tình, nghĩa tình sau trước

Ngọt thơm là trái nhãn lồng để ai xa rồi vẫn nhớ

Dắt tay ta về cùng nhau bước lên đường mới huy hoàng

 

Quê mình nay vẫn chưa quên về một thời Bãi Sậy, Hoàng Ngân

Từ đường Năm đến bên sông Luộc

Đảm đang trung dũng xiết bao

Cánh cò chở câu ca dao cho chúng mình biết tìm về nhau

Đưa em qua nhịp cầu mới bắc kịp sang vui hội Trống quân

Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì, thứ nhì Phố Hiến

Hưng Yên quê mình nghĩa tình, nghĩa tình sau trước

Ngọt thơm là trái nhãn lồng để ai xa rồi vẫn nhớ

Dắt tay ta về cùng nhau bước lên đường mới

Gọi ngàn ước mơ xa
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Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tuyên truyền, vận động Đoàn viên Thanh niên tham gia hưởng ứng

cuộc thi trực tuyến “Tôi yêu Hưng Yên”.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11.

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động của Đoàn, thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đảng các cấp.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển

kinh tế sau dịch bệnh.

1.

2.

3.

4.

Định hướng


