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Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên 

 Hồ Chí Minh cho rằng, thanh niên là lớp người trẻ tuổi, có hoài bão, ước mơ, giàu nghị lực và rất

khát khao với lý tưởng cao đẹp, có đức xả thân vì nghĩa lớn và lòng vị tha sâu sắc. Đó là lứa tuổi

có tính nhạy cảm cao với những cái mới, đẹp và tiến bộ. Do vậy, nếu được giáo dục tốt, phù hợp

với tâm lý và tính cách, giáo dục tiến hành trên cơ sở tạo ra những điều kiện vật chất, tinh thần

cho sự phát triển của tâm lý, tính cách đó và biết định hướng, động viên đúng mức, thanh niên sẽ

say sưa với lý tưởng sống cao đẹp, phát huy tài năng, tính sáng tạo, sẵn sàng hy sinh vì đại

nghĩa.

 Trong thư “Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc” (năm 1946), Hồ Chí Minh viết: “Một năm khởi

đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Ở đây, Người đã

chỉ ra thanh niên là thời kỳ đẹp nhất, sống động nhất, như mùa xuân trăm hoa đua nở, tràn đầy

nhựa sống. Đó là hình ảnh nói lên sức trẻ có thể dời núi, lấp biển, cả dân tộc luôn kỳ vọng, tin

yêu.

 Trong nhiều bài nói, bài viết, mỗi khi đề cập tới thanh niên, Hồ Chí Minh cho rằng thanh niên là

lớp người trẻ tuổi, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, nhưng còn thiếu kinh nghiệm do chưa từng

trải, cần phải được xã hội quan tâm, chăm sóc, vun trồng để họ trở thành người công dân hữu

ích cho đất nước. Khi nói về thanh niên với tính chất là một lực lượng xã hội, Hồ Chí Minh đã xác

định, thanh niên là công dân của nước Việt Nam. Đó là lực lượng đông đảo, luôn hăng hái xung

phong đi đầu trong mọi nhiệm vụ khó khăn, gian khổ và có khả năng hoàn thành tốt những nhiệm

vụ được giao. Ở một số bài nói, bài viết, Hồ Chí Minh chỉ rõ, thanh niên là nguồn xung lực mạnh

mẽ của đất nước, là lực  lượng quan trọng của cách mạng.
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 Như vậy, khi nói về thanh niên, Hồ Chí Minh đều cho rằng thanh niên là một lực lượng năng

động, sáng tạo, giàu nghị lực, có lý tưởng cao đẹp, có thể đảm trách và hoàn thành tốt các nhiệm

vụ khó khăn, gian khổ khi cách mạng giao phó.

 Bồi dưỡng thanh niên một cách toàn diện

 Trước hết, cần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Đây là một trong những định

hướng giáo dục XHCN cơ bản và quan trọng. Bồi dưỡng thanh niên có nhận thức đúng đắn về

CNXH, nâng cao ý chí phấn đấu vì lý tưởng cao cả là độc lập dân tộc và tiến lên xây dựng thành

công CNXH trên đất nước ta. Lý tưởng cao đẹp mà chúng ta đang phấn đấu thực hiện đã được

Hồ Chí Minh xác định khi gắn liền sự nghiệp giải phóng dân tộc với cách mạng vô sản, khi kết

hợp chặt chẽ độc lập dân tộc với CNXH. Lý tưởng độc lập dân tộc, tự do và CNXH trở thành

niềm tin, lẽ sống của nhiều thế hệ tiếp nối. Có giác ngộ lý tưởng cách mạng, thanh niên mới đảm

đương được sứ mệnh đưa lá cờ bách chiến, bách thắng của Đảng và của dân tộc đến thắng lợi

cuối cùng.

 Giáo dục thanh niên thấm nhuần sâu sắc lý tưởng giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột,

xây dựng một xã hội mới tốt đẹp, công bằng và hạnh phúc. Lý tưởng hướng tới của Hồ Chí Minh

mang tư tưởng nhân văn, lấy hạnh phúc của con người làm nguyên tắc cao nhất. Người khẳng

định: Học “để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh”. Đây chính

là lý tưởng phấn đấu của thanh niên trong điều kiện mới.

 Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên. Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục

đạo đức cách mạng cho thanh niên. Trong mối quan hệ đức - tài, Hồ Chí Minh coi đạo đức là cái

gốc của người cách mạng, là vấn đề có ý nghĩa quyết định của việc xây dựng con người mới.

Người yêu cầu thanh niên phải học tập, trau dồi đạo đức cách mạng. Bởi vì: “Cũng như sông thì

có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo.

Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo

được nhân dân”. Người đã nêu những nội dung cụ thể về giáo dục, rèn luyện đạo đức cách

mạng cho thanh niên như sau:

 Đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và hiếu với Nhân dân;

 Đạo đức cách mạng là ra sức thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và khiêm tốn, giản

dị;

 Đạo đức cách mạng là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trí tuệ của tập thể, của Nhân dân và

kiên quyết đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân.
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 Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo để nâng cao trình độ văn

hóa, khoa học - kỹ thuật và nghề nghiệp cho thế hệ trẻ. Chính vì thế, Hồ Chí Minh thường căn

dặn thanh niên phải “ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật và

quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho Nhân dân”. Vì thế, thanh niên phải học

nữa, học mãi, bởi vì “nếu không chịu khó học tập thì không tiến bộ. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã

hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc

hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình”.

Để việc học tập văn hóa, kỹ thuật và nghề nghiệp đạt hiệu quả tốt, Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi thanh

niên phải xác định mục đích, động cơ học tập đúng đắn. Người cho rằng, học tập là công việc

suốt đời của mỗi thanh niên, tấm gương học tập và những điều dạy bảo của Người là bài học cho

thanh niên nước ta noi theo, làm theo.

 Tăng cường sức khỏe và thể chất cho thanh niên. “Nhân sinh vô bệnh thị chân tiên” (nghĩa là:

Người không bệnh tật có khác gì tiên), đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ tầm quan trọng

của sức khỏe như là tài sản quý báu của con người. Thanh niên là lực lượng quan trọng của xã

hội, do đó họ phải có sức khỏe và trí tuệ tốt thì mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Vì vậy, Hồ

Chí Minh luôn nhắc nhở thanh niên phải tích cực rèn luyện sức khỏe và thể chất. Người căn dặn

đoàn viên thanh niên: “Phải rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì mới có đủ sức để

tham gia một cách dẻo dai, bền bỉ những công việc ích nước lợi dân”.
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Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 Thống nhất và nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa.

 Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tập

trung tháo gỡ các điểm nghẽn.

 Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

 Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân

dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ

thống chính trị. Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi,

công khai, minh bạch, ổn định.

 Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan

đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Tiếp tục đổi mới,

nâng cao chất lượng quy trình lập pháp.

 Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên

nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch. Tiếp tục đổi mới tổ chức và

hoạt động của Chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

 Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh,

liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nghiên cứu, ban hành Chiến lược xây

dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định

hướng đến năm 2045, trong đó có Chiến lược pháp luật và cải cách tư pháp.

 Tiếp tục hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương. Gắn kết và đổi mới tổ chức bộ máy và

cơ chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp.

 Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ

nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Câu hỏi 1:  Những nội dung cơ bản về hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? 
Trả lời:

Câu hỏi 2:  Nội dung cơ bản về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa Việt Nam?
Trả lời:
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 Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật. Thúc đẩy xây dựng

chính quyền điện tử, tăng cường sự kết nối, trao đổi thông tin thường xuyên giữa chính

quyền các cấp, giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. 

 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.

 Có cơ chế, chính sách, giải pháp để xây dựng môi trường văn hóa thật sự trong sạch, lành

mạnh, cải thiện điều kiện hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Khắc phục sự chênh lệch về

trình độ phát triển và đời sống văn hóa giữa các vùng miền, các giai tầng xã hội.

 Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của các loại hình văn hóa, văn nghệ. Chú trọng

nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, đồng thời bảo đảm tự do, dân chủ trong sáng tạo văn

học, nghệ thuật.

 Khẩn trương triển khai phát triển có trọng tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và

dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, vận

dụng có hiệu quả các giá trị, tinh hoa và thành tựu mới của văn hóa, khoa học, kỹ thuật, công

nghệ của thế giới. Gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch, đưa du lịch thành một ngành

kinh tế mũi nhọn, đồng thời bảo vệ, gìn giữ tài nguyên văn hóa cho các thế hệ mai sau.

 Tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực,

hiệu quả quản lý của Nhà nước về văn hóa.

Câu hỏi 3:   Nội dung cơ bản về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người
Việt Nam?
Trả lời:

Câu hỏi 4:  Mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 -
2030 là gì?
Trả lời:

 Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là:

 Phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình

cao; có thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả; kinh tế phát triển năng động,

nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với

nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển

đất nước, phát huy sức sáng tạo, ý chí và sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng xã hội phồn vinh,

dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh

phúc của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo vệ vững chắc

Tổ quốc, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt

Nam trên trường quốc tế. Phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
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Kỷ niệm 91 năm
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng

lần thứ 2, Trung ương Đảng đã  dành  một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn

về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ

Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Trước

sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ

chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn

từ xã, huyện đến cơ sở.

 Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào

thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời,

phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã

sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác

Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn

quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời

gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề

rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở

thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang

vinh.

 Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng,

Đoàn đã đổi tên nhiều lần:

 - Từ 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương

 - Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

 - Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương

 - Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

 - Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

 - Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh

 - Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

 Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì

chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc và trưởng thành vượt bậc.

                                                                                                            Nguồn: doanthanhnien.vn
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Gương thanh niên làm theo lời Bác 

 Đến công tác tại Chi đoàn cơ quan, Bộ CHQS tỉnh, chúng tôi được nghe cán bộ, đoàn viên kể về

Đại úy Nguyễn Văn Phong, Đoàn viên, Chi đoàn cơ quan với sự trân trọng và lòng khâm phục.

 Với tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đại úy Nguyễn Văn Phong, Chi đoàn cơ

quan Bộ CHQS tỉnh luôn nỗ lực cống hiến hết sức mình vào các hoạt động công tác Đoàn, không

ngừng rèn luyện, trau dồi bản thân để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với tinh thần trách

nhiệm một người Đoàn viên và cán bộ tận tụy và tâm huyết trong công việc.

 Trò chuyện với đồng chí Nguyễn Văn Phong, chúng tôi được biết, năm 2008, anh nhập ngũ tại

Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2, sư đoàn 395. Năm 2009 được tổ chức cử đi học và được điều động

về làm Trung đội trưởng tại Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên. Năm 2013 được cấp

trên tin tưởng giao nhiệm vụ làm Nhân viên, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên. Dù ở

cương vị công tác nào, anh cũng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Đồng chí Phong chia sẻ: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ dựa vào trình độ chuyên môn thôi thì

chưa đủ mà quan trọng nhất là tinh thần trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ được giao.

Với tôi, chất lượng công việc phải luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, trước mỗi nhiệm vụ, tôi

luôn trăn trở, nghĩ cách để làm cho thật tốt. Quá trình thực hiện, những gì chưa biết, chưa hiểu,

tôi chủ động hỏi cấp trên, đồng đội và tự nghiên cứu”. Tuy nhiên, không phải nhiệm vụ nào anh

cũng hoàn thành tốt. Có những lần, bị cấp trên nhắc nhở, anh đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và

xem đây là bài học để lần sau cố gắng làm tốt hơn. Chính điều đó càng giúp anh tiến bộ và

trưởng thành.



Tháng 02
2022SINH HOẠT CHI ĐOÀN

T À I  L I Ệ U

TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN

Tháng 03
2022

 Năm 2021, hưởng ứng  Cuộc  thi  tìm hiểu về quê hương Hưng Yên  do Ban Thường vụ Tỉnh ủy

tổ chức với chủ đề “Hưng Yên truyền thống và phát triển” đồng chí Phong  đã chủ động,  nghiên

cứu tìm hiểu, sưu tập các tài liệu, xây dựng  ý tưởng và làm một bài dự thi với một mô hình đầy ý  

tưởng và một bài viết tâm huyết, trong thời gian đồng chí Phong đang thực hiện nhiệm vụ tại khu

vực cách ly của tỉnh tại Trường Đại học Thủy Lợi nhưng đồng chí vẫn tranh thủ thời gian cặm cụi,

nắn nót viết từng trang với tinh thần trách nhiệm của một người con quê hương Hưng Yên, vai

trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ. Trong Cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên bài dự thi

của đồng chí Phong đã  đạt  giải Ba. Ngoài ra, bản thân anh luôn gương mẫu trong lời nói và việc

làm, thường xuyên xây dựng mối đoàn kết giữa cấp trên với cấp dưới. Phát huy tinh thần xung

kích sáng tạo của tuổi trẻ đồng chí Nguyễn Văn Phong đã không ngừng  học  hỏi   nâng cao trình

độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình  hình  mới, đồng chí luôn động viên, khích lệ

tinh thần của  đoàn viên, phấn đấu  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giỏi kỹ năng - vững

nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội và đơn vị,  Đại úy Nguyễn 

 VănPhong  luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng cương vị, là một Đoàn  viên  tiên phong trong

các phong trào Đoàn. Từ nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần trách nhiệm của người  đoàn viên,

nhiều năm liền   Nguyễn  Văn Phong luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được

cấp  ủy cấp   trên nhiều lần  khen thưởng.
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Ngày kỷ niệm 

03/03/1959

03/03/1989

08/03/1910

19/03/1967

1912

26/03/1931

27/03/1946

Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 

Ngày Biên phòng toàn dân  

Ngày Quốc tế Phụ nữ 

Ngày truyền thống Binh chủng Đặc công 

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu
(1912-2022)

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Ngày truyền thông Ngành Thể dục
Thể thao Việt Nam

28/03/1912
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí

 Lê Văn Lương (28/03/1912-28/03/2022)
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Hưởng ướng đợt sinh hoạt chính trị "Học tập và noi theo tấm gương đồng chí 
Lê Văn Lương, đồng chí Tô Hiệu". Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gửi tới các cấp bộ đoàn và

đoàn viên thanh niên một số thông tin về quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Tô
Hiệu. Đề nghị các cấp bộ đoàn triển khai tốt đợt sinh hoạt chính trị.

Đồng chí Tô Hiệu
Người chiến sĩ Cộng sản thế hệ đầu của Đảng

Đồng chí Tô Hiệu sinh năm 1912 trong một gia đình có truyền thống yêu nước ở làng Xuân Cầu,

xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, Hưng Yên. Hoạt động cách mạng từ năm 14 tuổi, hy sinh tại nhà

tù Sơn La ngày 07/3/1944. Người chiến sỹ cộng sản Tô Hiệu là tấm gương chói lọi trọn đời chiến

đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Với

32 tuổi đời, 18 năm hoạt động cách mạng, dù 2 lần bị địch bắt tù đày nhưng đồng chí Tô Hiệu

vẫn kiên trung bất khuất, “Tinh thần Tô Hiệu” là tài sản vô giá là biểu tượng của ý chí cách mạng,

của niềm tin chiến thắng.

Năm 1926: Thừa hưởng truyền thống tốt đẹp của gia đình, với tình yêu quê hương, đất nước khi

còn đang học tại trường Pháp - Việt ở thị xã Hải Dương, đồng chí Tô Hiệu đã tham gia các phong

trào yêu nước đòi bãi khoá, tổ chức lễ truy điệu nhà yêu nước Phan Chu Trinh, nên bị đuổi học

khi chỉ mới 14 tuổi.

Năm 1929: Đồng chí Tô Hiệu học Cao đẳng tiểu học tại Hà Nội, tiếp tục tham gia hoạt động đấu

tranh cách mạng. Trưởng thành trong hoạt động thực tiễn. Đồng chí được kết nạp vào Học sinh

đoàn, một đoàn thể của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên ở Hà Nội tổ chức.

Năm 1930: Đầu năm 1930, đồng chí Tô Hiệu vào Sài gòn hoạt động cách mạng, Đồng chí bị thực

dân Pháp bắt và kết án 4 năm tù, đày đi Côn Đảo. Trong thời gian này, đồng chí kiên cường

tham gia đấu tranh trong tù, tích cực học tập lý luận cách mạng, nhanh chóng giác ngộ và có bản

lĩnh chính trị vững vàng.

Năm 1934: Hết bạn tù, đồng chí bị thực dân Pháp đưa về quản thúc tại quê hương. Mặc dù bị

quản thúc nhưng đồng chí Tô Hiệu không chịu khuất phục vừa tìm hiểu tình hình và xây dựng

phong trào cách mạng ở quê hương vừa tìm mọi cách vượt qua sự bao vây, phong tỏa của địch

để liên lạc với Đảng.

Đợt sinh hoạt chính trị "Học tập và noi theo tấm
gương đồng chí Lê Văn Lương, đồng chí Tô Hiệu"  
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Năm 1936: Đồng chí Tô Hiệu cùng các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Hạ Bá Cang (Hoàng Quốc

Việt), Đặng Xuân Khu (Trường Chinh) và nhiều đồng chí khác xây dựng lại hệ thống tổ chức

Đảng và chỉ đạo phong trào đấu tranh của quần chúng đòi dân sinh, dân chủ ở Hà Nội và vùng

phụ cận. Khi thành lập Xứ ủy Bắc Kỳ, đồng chí Tô Hiệu được bầu là Ủy viên Thường vụ Xứ ủy,

phụ trách các tỉnh miền duyên hải, lấy Hải Phòng làm trung tâm. Trên cương vị mới, đồng chí Tô

Hiệu đã tiến hành nhiều chuyến đi tới Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương chăm lo công tác xây

dựng cơ sở cách mạng xây dựng tổ chức Đảng ở các địa phương này.

Tháng 2/1939: Được Trung ương phân công về phụ trách Liên khu B (bao gồm các tỉnh miền

duyên hải Bắc Bộ và Hải Dương, Hưng Yên), trực tiếp làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đồng chí

Tô Hiệu đã tích cực chỉ đạo, đưa phong trào cách mạng ở đây lên cao, gây tiếng vang mạnh mẽ

trong và ngoài nước.

Ngày 01/12/1939: Đồng chí Tô Hiệu bị địch bắt khi đang kiểm tra việc in truyền đơn chuẩn bị cho

phong trào đấu tranh mới, tại xóm thợ Thượng Lý (Hải Phòng). Bị tra tấn dã man, ra sức mua

chuộc nhưng không thể lay chuyển được ý chí cách mạng kiên cường của đồng chí Tô Hiệu.

Cuối tháng 12-1939, thực dân Pháp đã kết án 5 năm tù và đày đồng chí đi Nhà tù Sơn La. Cũng

thời gian này, Chi bộ nhà tù Sơn La được thành lập. Tháng 02-1940, đồng chí Tô Hiệu được cử

làm Chi uỷ viên. Tháng 5-1940, Đại hội Chi bộ bí mật của nhà tù quyết định các chủ trương công

tác mới và bầu đồng chí Tô Hiệu làm Bí thư chi bộ.

Tháng 10/1941: Đồng chí Tô Hiệu thôi không giữ chức Bí thư chi bộ Nhà tù vì lý do sức khỏe,

song đồng chí vẫn làm cố vấn đặc biệt tin cậy của Chi ủy, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện

và tuyên truyền.

Do chế độ hà khắc của nhà tù và căn bệnh hiểm nghèo, đồng chí Tô Hiệu đã hy sinh vào hồi 10

giờ 15 phút, ngày 7-3-1944 tại Nhà tù Sơn La và được an táng tại Vườn Ổi (nghĩa trang Nhà tù

Sơn La) trong niềm tiếc thương vô hạn của anh em, đồng chí.

Cuộc đời tuy ngắn ngủi, song tấm gương, tinh thần cách mạng hào của đồng chí Tô Hiệu là tài

sản vô giá, là bài học to lớn về truyền thống cách mạng của Đảng và của lịch sử dân tộc. Tấm

gương hy sinh anh dũng, bất khuất của đồng chí là sự tiếp nối những gương anh hùng trong lịch

sử nước nhà. Tinh thần yêu nước, “thà chết chứ không chịu làm nô lệ” của con dân nước Việt

qua tấm gương Tô Hiệu ở thời đại Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được nối dài trường tồn cùng dân tộc.

Đánh giá về đồng chí Tô Hiệu, đồng chí Đỗ Mười - Cố Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương

Đảng đã viết: "Cuộc đời đồng chí tuy ngắn ngủi, nhưng những cống hiến của đồng chí cho dân

tộc và cho cách mạng thật là to lớn".
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Tuổi trẻ Hưng Yên hôm nay được sinh ra và lớn lên khi đất nước hoàn toàn hòa bình, độc lập và

đang trong quá trình phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Trước tấm gương của

đồng chí Tô Hiệu, thế hệ trẻ chúng tôi luôn mang trong mình niềm tự hào và cảm phục về tấm

gương sáng ngời của một chiến sĩ cách mạng; sự biết ơn sâu sắc về những công lao, sự hy sinh

anh dũng của một người con Hưng Yên ưu tú đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Đồng chí đã trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ về sự kiên định trong lý tưởng cách mạng,

niềm tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa; tinh thần chiến đấu kiên trung, quật cường, vượt qua mọi

khó khăn, gian khổ để công hiến sức trẻ, trí tuệ của bản thân bảo vệ lý tưởng của mình và con

đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ trao tặng thẻ và huy hiệu đoàn cho đoàn viên mới kết nạp 
nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu tại khu tưởng niệm Tô Hiệu
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Đồng chí Lê Văn Lương 
Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực của Đảng và cách mạng Việt Nam

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận xét "Đồng chí Lê Văn Lương là người kiên định, tận tụy, kín đáo,

cẩn thận, trầm tĩnh nhưng đi vào nội tâm mọi người với tình cảm chân thành"

Đồng chí: Lê Văn Lương

Ngày sinh: 28/3/1912

Quê quán: Làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Lê Văn Lương, tên thật là Nguyễn Công Miều, sinh ngày 28/3/1912 trong một gia đình

nhà nho tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Năm 1927, Đồng chí

gia nhập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. Tháng 6/1929, Đồng chí gia nhập Đông Dương

Cộng sản Đảng - một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và đến khi Đảng Cộng sản

ra đời, Đồng chí trở thành đảng viên Đảng.

Cuối năm 1929, thực hiện chủ trương “vô sản hóa”, Lê Văn Lương cùng một số đồng chí được

cử vào Nam Kỳ hoạt động. Cuối  năm 1930, Đồng chí được tổ chức điều động về hoạt động tại

hãng dầu Socony (hãng dầu Nhà Bè) với nhiệm vụ xây dựng cơ sở cách mạng, chỉ đạo phát triển

chi bộ đảng và xây dựng các tổ chức quần chúng trong công nhân. Tháng 01/1931, diễn ra Đại

hội Tổng Công hội Nam Kỳ lần thứ II, đồng chí Lê Văn Lương được bầu làm Ủy viên Tổng Công

hội Nam Kỳ.

Đến tháng 3/1931, Đồng chí bị chính quyền thực dân Pháp bắt và giam tại Khám Lớn Sài Gòn.

Năm 1933, Đồng chí bị kết án tử hình cùng với 7 người khác, sau đó được giảm xuống án chung

thân và bị đày ra Côn Đảo. Tháng 9/1945, sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Đồng chí

được đón về Nam Bộ, tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Nam Bộ.

Tháng 10/1945, Đồng chí được cử làm Ủy viên dự khuyết Xứ ủy Nam Bộ. Tháng 01/1946, Đồng

chí được Trung ương điều ra Bắc, giúp Tổng Bí thư Trường Chinh chỉ đạo Báo Sự thật và Nhà

xuất bản Sự thật. Đầu năm 1947, Đồng chí được cử làm Bí thư Văn phòng Thường vụ Trung

ương Đảng. Năm 1948 làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Năm 1949, đồng chí Lê Văn Lương được cử kiêm nhiệm Giám đốc đầu tiên của Trường Nguyễn

Ái Quốc - Trường Đảng ở Trung ương từ năm 1949 đến năm 1956.



Tháng 02
2022SINH HOẠT CHI ĐOÀN

T À I  L I Ệ U

TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN

Tháng 03
2022

Tháng 02/1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Đồng chí  được bầu vào Ban

Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư Trung

ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Năm 1953, Trung ương Đảng quyết định thành

lập Ban Cải cách ruộng đất Trung ương do đồng chí Trường Chinh làm Trưởng Ban, đồng chí Lê

Văn Lương được phân công tham gia Ban lãnh đạo Cải cách ruộng đất.

Hòa bình lập lại, năm 1954, Đồng chí giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ nước Việt

Nam Dân chủ Cộng hòa. Tháng 11/1956, Đồng chí được chỉ định làm Bí thư Khu ủy Tả ngạn.

Tháng 8/1957, Đồng chí làm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đầu năm 1959, Đồng chí giữ

chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 9/1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, Đồng chí được bầu vào Ban

Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Ban Bí thư. Năm 1973, Đồng chí được

phân công kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Tháng 12/1976, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, Đồng chí tiếp tục được bầu

vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ

Chính trị. Từ  năm 1976 đến năm 1986, đồng chí Lê Văn Lương được Trung ương Đảng, Bộ

Chính trị điều động và  phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đồng chí là đại biểu Quốc hội

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VI và khóa VII. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 110 năm ngày sinh 
đồng chí Lê Văn Lương tại nhà tưởng niệm đồng chí Lê Văn Lương
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Cuối năm 1986, do tuổi cao sức yếu, Đồng chí không tham gia Trung ương, thôi giữ chức Bí thư

Thành ủy Hà Nội. Trong thời gian này, Đồng chí tiếp tục được Bộ Chính trị phân công tham gia

tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ. 

Đồng chí Lê Văn Lương từ trần ngày 25/4/1995 tại Bệnh viện Quân y 108 Hà Nội, thọ 83 tuổi.

Với gần 70 năm hoạt động và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng

chí Lê Văn Lương được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 50

năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Tuổi trẻ Hưng Yên hôm nay được sinh ra và lớn lên khi đất nước hoàn toàn hòa bình, độc lập và

đang trong quá trình phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Trước tấm gương của

đồng chí Lê Văn Lương, thế hệ trẻ chúng tôi luôn mang trong mình niềm tự hào và cảm phục về

tấm gương sáng ngời của một chiến sĩ cách mạng; sự biết ơn sâu sắc về những công lao, đóng

góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
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TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN

Khi em cài huy hiệu Đoàn lên ngực.

Trái tim em lấp lánh một vì sao 

Vì sao ấy ngời trong đêm tối

Và bừng lên soi sáng những ước ao

Khi em cài huy hiệu Đoàn lên ngực. 

Trái tim em rạng rỡ một vần thơ

Vần thơ ấy bồi hồi rạo rực.

Hòa tình ta chung một sắc cờ

Hãy cài huy hiệu Đoàn lên ngực.

Trên chiếc áo xanh và trong trái tim

Em sẽ thấy rằng em rất đẹp.

Như hoa hướng dương chào đón bình minh

Đất nước gọi ta đi về phía trước.

Sáng tạo - Tiên phong - Xây dựng Tổ Quốc mình 

Hãy cài huy hiệu Đoàn lên ngực.

Mang hết tuổi xanh dâng cho quê hương

 

Hoài bão ấy như hồi kèn thúc giục.

Trên con đường dài vang dội không thôi

Đất nước gọi ta đi về phía trước.

Xung kích - Trung kiên - Bảo vệ Tổ Quốc mình

Sáng tác: Nhạc: Quỳnh Lệ, thơ: Thục Nguyên
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Định hướng

Tổ chức hiệu quả các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022.

Triển khai sâu rộng tới các cấp bộ Đoàn đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và noi theo tấm gương

đồng chí Lê Văn Lương, đồng chí Tô Hiệu”.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-

26/03/2022).

Đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, thanh thiếu niên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trọng

tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục tổ chức tốt Đại hội cấp cơ sở đảm bảo theo tiến độ đề ra.

1.

2.

3.

4.

5.


