
Cách mạng Tháng Tám thành công, nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng

hòa ra đời chƣa đƣợc bao lâu thì thực dân Pháp đã trở lại xâm lƣợc nƣớc

ta. Với ý chí kiên cƣờng, bất khuất “Thà hy sinh chứ không chịu mất nƣớc,

không chịu làm nô lệ”, quân và dân ta đã một lòng anh dũng chiến đấu

chống lại quân xâm lƣợc. Trong những tháng năm đầu của cuộc kháng

chiến quyết liệt, nhiều đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống, đã đổ máu trên các

chiến trƣờng.

Khu Di tích 27 tháng 7, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ – nơi công bố Ngày

Thương binh, Liệt sỹ toàn quốc 27/7/1947

Theo lời kêu gọi của Đảng, của Chính phủ và Bác Hồ, kế thừa truyền

thống “nhân ái, thủy chung” của dân tộc, nhân dân ta đã dành tất cả tình thương

yêu của mình cho các chiến sĩ và đồng bào đã vì sự nghiệp độc lập, tự do của

Tổ quốc mà bị thương, hy sinh.

Đầu năm 1946, “Hội giúp binh sĩ bị nạn” ra đời ở Thuận Hóa (Huế), rồi

đến Hà Nội và một số địa phương khác … Sau đó ít lâu được đổi thành “Hội

giúp binh sĩ bị thương”. Ở Trung ương có Tổng Hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh

được bầu là Chủ tịch danh dự của Tổng Hội.
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Chiều ngày 28 tháng 5 năm 1946 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, “Tổng Hội” tổ

chức một cuộc nói chuyện quan trọng để kêu gọi đồng bào gia nhập Hội và hăng

hái giúp đỡ các chiến sĩ bị thương.

Để giúp chiến sĩ trong mùa đông giá rét, cuộc vận động “Mùa đông binh

sĩ” được tổ chức trong cả nước, mở đầu bằng buổi lễ xung phong “Mùa đông

binh sĩ” do Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam tổ chức chiều ngày 17 tháng 11

năm 1946 tại Hà Nội. Hồ Chủ tịch đã đến dự buổi lễ và tặng chiếc áo mà Người

đang mặc (chiếc áo sau này bán đấu giá được 3.500 đồng).

Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ngày 19 tháng 12 năm 1946,

theo lời kêu gọi cứu nước của Bác Hồ, nhân dân cả nước nhất tề đứng dậy

kháng chiến với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Số người bị

thương và hy sinh trong chiến đấu tăng lên. Thương binh, liệt sĩ trở thành vấn đề

lớn.

Trước yêu cầu bức xúc đó, cùng với việc tiếp tục kêu gọi giúp đỡ thương

binh, gia đình tử sĩ, ngày 16 tháng 2 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc

lệnh số 20/SL “Quy định chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ”. Đây là

văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương

binh, liệt sĩ đối với công cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc.

Để chủ đạo công tác này trong cả nước, ngày 26 tháng 2 năm 1947,

Phòng Thương binh (thuộc Chính trị Cục, Quân đội Nhân dân Quốc gia Việt

Nam) được thành lập và đầu tháng 7 năm 1947 Bác Hồ đã đồng ý cho thành lập

Ban Vận động tổ chức “Ngày Thương binh toàn quốc”.

Cũng trong thời gian này, tại một địa điểm xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn

thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, các đại biểu Tổng bộ Việt Minh, Trung

ương Hội Phụ nữ cứu quốc, Trung ương Đoàn Thanh niên cứu quốc, Nha Thông

tin Tuyên truyền và một số địa phương đã dự một cuộc họp. Tại cuộc họp này,

theo đề nghị của đại diện Chính trị Cục, Quân đội Nhân dân Quốc gia Việt Nam,

các đại biểu đã nhất trí chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm là “Ngày Thương binh

toàn quốc”. Ông Lê Tất Đắc, đại diện Chính trị Cục, Quân đội Nhân dân Quốc

gia Việt Nam tham gia cuộc họp đã tóm lược về ngày đáng ghi nhớ này bằng

câu ca dao:

“ Dù ai đi Đông về Tây

27 tháng 7 nhớ ngày thương binh.

Dù ai lên thác xuống ghềnh

27 tháng 7 thương binh nhớ ngày ”.
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Chiều ngày 27 tháng 7 năm 1947, “Ngày Thương binh toàn quốc” mở đầu

bằng cuộc mit tinh lớn được tổ chức tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái

Nguyên. Tại cuộc mit tinh này, các đại biểu đã nghe:

Đồng chí Lê Tất Đắc, đại diện Chính trị Cục, Quân đội Nhân dân Quốc

gia Việt Nam đọc thư của Hồ Chủ tịch gửi Ban Thường trực của Ban tổ chức

“Ngày Thương binh toàn quốc”. Trong thư Người viết:

“… Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương

máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào, vì lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của

đồng bào mà các đồng chí đó bị ốm yếu …”.

“… Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những

người con anh dũng ấy”.

Đồng chí Lê Thành Ân, Phó Trưởng phòng Thương binh, thuộc Chính trị

Cục nói về mục đích, ý nghĩa của “Ngày Thương binh toàn quốc” và trách

nhiệm của toàn dân đối với thương binh, liệt sĩ.

Đồng chí Lê Tỵ, đại diện thương binh nói lên lòng biết ơn của thương

binh đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự giúp đỡ của nhân dân.

Đồng chí Bá Huy, Bí thư Phụ nữ cứu quốc xã Lục Ba, người sau này

được Bác Hồ gửi thư khen vì có nhiều thành tích giúp đỡ bộ đội, thương binh …

phát biểu, hứa hẹn ủng hộ và giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ.

Trong lời kêu gọi nhân “Ngày Thương binh toàn quốc”, ngày 27 tháng 7

năm 1948, Hồ Chủ tịch viết:

“… Thương binh và tử sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, đã hy sinh cho đồng

bào. Để báo đáp công ơn đó, Chính phủ phải tìm mọi cách để giúp đỡ anh em

thương binh và gia đình tử sĩ.

Tôi cũng rất mong muốn đồng bào sẵn sàng giúp đỡ họ về cả vật chất lẫn

tinh thần …”.

“Ngày Thương binh toàn quốc” đầu tiên cũng được tổ chức ở một số tỉnh

phía Nam, đặc biệt là Thành phố Sài Gòn. Tuy đang bị địch tạm chiếm và đàn

áp, khủng bố rất gắt gao nhưng đồng bào đã tổ chức theo cách riêng của mình:

Đến ngày đó các cửa hàng “đằng mình” đều đóng cửa nửa ngày và cũng trong

thời gian đó không ai ra đường để biểu thị thái độ bất hợp tác với địch.

Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

3
THÁNG 7  

2016



TRUYỀN THỐNG

SỰ RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA 

NGÀY THƢƠNG BINH, LIỆT SỸ 27/7

----------

Từ đấy, hàng năm đến ngày 27 tháng 7, Bác Hồ đều gửi thư thăm hỏi,

động viên, nhắc nhở mọi người phải biết ơn và hết lòng giúp đỡ các thương

binh, liệt sĩ và gia đình họ.

Bác Hồ đến thăm thương binh

Từ tháng 7 năm 1955, “Ngày Thương binh toàn quốc” được đổi thành

“Ngày Thương binh, Liệt sĩ” để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng bào,

chiến sĩ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, theo Chỉ thị 223/CT-

TƯ ngày 8 tháng 7 năm 1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1975,

ngày 27 tháng 7 hàng năm chính thức trở thành “Ngày Thương binh, Liệt sĩ” của

cả nước.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, với các tên gọi “Ngày Thương binh toàn quốc”,

“Ngày Thương binh, Liệt sĩ” và được tổ chức trong những hoàn cảnh khác nhau

(chiến tranh, hòa bình ở nửa đất nước, đất nước thống nhất, cả nước tiến hành

công cuộc đổi mới), nhưng đúng như mục tiêu đề ra ban đầu, mỗi năm đến

“Ngày Thương binh, Liệt sĩ” ngày 27 tháng 7, trên đất nước ta lại dấy lên nhiều

việc làm thiết thực, đầy tình nghĩa chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, gia

đình người có công với cách mạng, thể hiện truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”,

lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những

người đã vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì tự do và cuộc sống yên bình của

nhân dân mà hy sinh, cống hiến.

Tài liệu
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Nhân dịp kỷ niệm 50 năm “Ngày Thương binh, Liệt sĩ”, ngày 27 tháng 7

năm 1997, tại xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

nơi chứng kiến sự ra đời của “Ngày Thương binh toàn quốc”, Bộ Lao động –

Thương binh và Xã hội và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã khánh thành

Khu Kỷ niệm 27/7 và dựng bia kỷ niệm với nội dung được khắc trên bia như

sau:

“Nơi đây ngày 27 tháng 7 năm 1947, 300 cán bộ, bộ đội và đại diện các

tầng lớp nhân dân địa phương họp mặt nghe công bố bức thư của Bác Hồ ghi

nhận sự ra đời của Ngày Thương binh, Liệt sỹ”

Cũng nơi này đã được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử nhân dịp kỷ

niệm 50 năm “Ngày Thương binh, Liệt sĩ”, ngày 27 tháng 7 năm 1997.

Thông qua việc đề ra và thực hiện đầy đủ chính sách xã hội đối với

thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng tiếp tục đóng góp

công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực sự đã trở thành động

lực vật chất, tinh thần giúp họ vươn lên, vượt qua khó khăn thử thách, làm chủ

cuộc sống.

Đảng, Nhà nước ta luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ

công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của các thế hệ đối

với liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách

mạng. Sự cống hiến, hy sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh

phúc của nhân dân là vô giá, không chỉ cho ngày hôm qua, hôm nay mà cho

muôn đời con, cháu mai sau. Việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và

người có công là nghĩa vụ, trách nhiệm và niềm vinh dự của các cấp, các ngành,

các tổ chức xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau.

Làm tốt công tác đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách

mạng thể hiện tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta, củng cố niềm tin

của nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, góp phần

tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cơ sở cho giữ vững ổn định

chính trị – xã hội, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nguồn: Trang tin điện tử – Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tài liệu
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Gần nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày “đời tuôn nƣớc mắt, trời tuôn

mƣa”, nhƣng Bác Hồ vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của

Đảng và nhân dân ta; cuộc đời và nhân cách của Ngƣời vẫn là tấm gƣơng

để mỗi ngƣời Việt Nam phấn đấu và noi theo; tƣ tƣởng của Hồ Chí Minh là

cội nguồn sức mạnh, điểm tựa và niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân và toàn

quân ta trên con đƣờng đi đến tƣơng lai, “soi đƣờng cho cuộc đấu tranh

của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân

tộc ta”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Tăng cường quan hệ, hữu nghị

với các nước láng giềng bằng nhiều hình thức ngoại giao nhà nước đến việc

thiết lập quan hệ với chính quyền và nhân dân các địa phương sống chung cùng

đường biên giới, giải quyết xung đột bằng đàm phán thương lượng”, phong cách

đó nói lên tình cảm lớn lao, tư tưởng sâu sắc mà trong suốt cuộc đời hoạt động

cách mạng, Bác Hồ thường nhắc nhở đồng bào, đồng chí, đó là quan điểm về

mở rộng quan hệ đối ngoại - hội nhập và đoàn kết quốc tế để bảo vệ vững chắc

chủ quyền lãnh thổ, vùng trời, biển, đảo của Tổ quốc. Tư tưởng của Bác cũng

soi rọi cho nền ngoại giao cách mạng hiện đại của Việt Nam thực hiện thành

công đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ.

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, tổ tiên ta đã sớm khẳng

định chủ quyền lãnh thổ quốc gia, dù là biên giới đất liền, trên không hay trên

biển, đảo đều là bờ cõi giang sơn, là “phên dậu” của đất nước. Từ khi Đảng ta ra

Tài liệu
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đời lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là sau khi nước nhà giành được độc lập,

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề biên giới,

lãnh thổ, chủ quyền quốc gia; xác định đúng đắn vai trò quan trọng của biên

giới, vùng trời, vùng biển, đảo gắn liền với độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ;

gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế

độ xã hội chủ nghĩa. Làm theo tư tưởng của Bác Hồ, Đảng, Nhà nước ta đã coi

trọng và chủ động thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước có chung

đường biên giới với Việt Nam để giải quyết các vấn đề về biên giới lãnh thổ và

thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh; bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự

an toàn xã hội trên toàn tuyến biên giới, vùng trời, biển, đảo.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: Cần khắc phục biểu hiện

nhấn mạnh một chiều nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn

lãnh thổ và chỉ rõ: “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của

cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc

tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống

nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế

độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững

môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội”.

Bởi vậy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về

bảo vệ vững chắc biên giới, vùng trời, biển, đảo là nhiệm vụ chính trị quan

trọng, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Trƣớc hết, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị và phát triển bền

vững trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của

nhau.

Trong tuyên bố về chính sách ngoại giao của Chính phủ ta gửi Chính phủ

các nước trên thế giới năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chính phủ

nước Việt Nam dân chủ cộng hoà sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với Chính

phủ nước nào tôn trọng quyền bình đẳng và chủ quyền quốc gia của nước Việt

Nam, để cùng nhau bảo vệ hoà bình và xây đắp dân chủ thế giới”. Tư tưởng của

Người đã thể hiện rất rõ lập trường nhất quán trong chính sách đối ngoại của

Chính phủ Việt Nam là tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị nhưng phải tôn trọng

độc lập, chủ quyền lãnh thổ của nhau và mối quan hệ giữa các quốc gia phải

bình đẳng, chống sự áp đặt, cường quyền.
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Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng chỉ rõ mục tiêu đối ngoại và hội

nhập quốc tế với 3 thành tố cơ bản: Một là, giữ vững môi trường hòa bình, ổn

định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao

đời sống nhân dân. Hai là, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và

toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã

hội chủ nghĩa. Ba là, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và góp phần vào sự

nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Trong

giải quyết những vấn đề nảy sinh trên biên giới, biển, đảo có liên quan đến lợi

ích quốc gia, dân tộc, các địa phương và nhân dân trên tuyến biên giới, luôn

quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đối ngoại của Đảng,

tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trên tinh thần bình đẳng,

không áp đặt và can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; không làm phương hại

đến lợi ích quốc gia, tạo ra sự đồng cảm, nhất trí cao. Đồng thời, thường xuyên

tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền điạ phương quan hệ với chính quyền

địa phương đồng cấp của bạn để hợp tác phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội,

khoa học kỹ thuật,… và giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng trên tinh thần

đoàn kết, hiểu biết, hai bên cùng có lợi.

Để tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng mối quan

hệ tin cậy lẫn nhau, lực lượng vũ trang chuyên trách, cần tăng cường tuyên

truyền, giáo dục tinh thần trách nhiệm, ý thức quốc gia, quốc giới, chủ quyền,

độc lập dân tộc và vận động nhân dân tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của bạn, ứng

xử trên biên giới, biển, đảo với tinh thần bình đẳng, hữu nghị. Tích cực tham gia

xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận quốc

phòng toàn dân, gắn với thế trận biên phòng toàn dân và an ninh nhân dân tạo

nên sức mạnh tại chỗ để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển,

đảo; đồng thời cũng nâng cao vị thế của ta trong quan hệ đối ngoại. Chủ tịch hồ

Chí Minh luôn coi bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia là một bộ phận gắn liền

với bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ. Vì vậy, khi nói chuyện với cán bộ cao cấp

của lực lượng Công an vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng), Người đã căn dặn:

“Một mảnh đất, một ngọn suối, một rừng cây, một đảo nhỏ nơi biên giới, vùng

biển là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, ta phải kiên quyết bảo vệ”. Đồng

thời, Người cũng đề cao tình đoàn kết hữu nghị với các nước, đặc biệt là các

nước láng giềng, Người viết: “Quan sơn muôn dặm một nhà. Bốn phương vô

sản đều là anh em”.
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Đối với nhân dân Lào anh em, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Việt - Lào

hai nước chúng ta. Tình sâu như nước Hồng Hà, Cửu Long; với nhân dân Cam-pu-

chia, Người chỉ rõ: Hai dân tộc luôn đoàn kết chặt chẽ chống kẻ thù chung; với

nhân dân Trung Quốc, Người cho rằng: vừa là đồng chí vừa là anh em. Những mối

quan hệ truyền thống ấy phải được duy trì, củng cố, phát triển để làm cơ sở cho

quan hệ hợp tác quốc tế cho các thế hệ sau. Tư tưởng của Hồ Chí Minh là những

giá trị chân lý, bài học kinh nghiệm quý báu để lại cho dân tộc ta và quân đội ta.

Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội ta luôn kiên định về

nguyên tắc phải giữ vững độc lập chủ quyền lãnh thổ, đồng thời phải có những

biện pháp, giải pháp và đối sách linh hoạt, mềm dẻo; tuỳ trường hợp cụ thể mà xác

định mặt hợp tác, mặt đấu tranh cho phù hợp, không nên chỉ chú trọng đến đối sách

đấu tranh mà quan trọng là cần nắm bắt được chiều hướng phát triển của vấn đề -

sự kiện, phán đoán và dự báo được khả năng phát triển của tình hình trên khu vực

biên giới, biển đảo để chủ động đề xuất những phương án giải quyết trước mắt và

lâu dài vừa bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, vừa giữ được quan hệ hữu nghị với

các nước có chung đường biên giới, biển, đảo.

Hai là, giải quyết các vấn đề trên biên giới, biển, đảo bằng đàm phán

thƣơng lƣợng.

Bác Hồ là người rất yêu chuộng hoà bình và suốt đời phấn đấu cho hoà bình

độc lập của các dân tộc trên thế giới, trong đó có dân tộc Việt Nam; nhưng theo

Bác, hoà bình phải gắn với độc lập, tự do và chủ quyền đất nước; kiên trì quan

điểm lấy đối thoại thay cho đối đầu, đối thoại trên cơ sở tình, lý để phân giải các

mối bất hoà. Người căn dặn: “Phải nắm vững nguyên tắc cứng rắn với sách lược

nềm dẻo… lạt mềm nhưng buộc chặt”. Thực tiễn trên tuyến biên giới, biển, đảo

chủ quyền của nước ta do lịch sử để lại còn nhiều vấn đề nhạy cảm dễ dẫn đến

tranh chấp, xung đột vũ trang; hơn nữa, do điều kiện địa lý nên biên giới giữa nước

ta với các nước là biên giới mở; các mối quan hệ thân tộc, dân tộc hai bên biên giới

còn nhiều vấn đề cần phải được nghiên cứu giải quyết thấu đáo. Vì vậy, những nảy

sinh trên biên giới giữa hai bên như: xâm canh, xâm cư, nhu cầu hưởng lợi từ

nguồn nước trên sông, suối biên giới, thậm chí chỉ là những khu vực chăn thả gia

súc trên biên giới,… cũng là những nguyên nhân có thể dẫn đến bất đồng trong

quan hệ hai bên. Giải quyết những vấn đề trên phải bằng đối thoại trên cơ sở tôn

trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Đồng thời tạo ra bầu không

khí cởi mở, thông cảm và hiểu biết lẫn nhau, giúp cho đàm phán giải quyết mọi vấn

đề trên biên giới, biển, đảo được nhanh chóng, thuận lợi.
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Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giải

quyết các vấn đề về biên giới, biển đảo quốc gia, chúng ta đã phối hợp với các

ban, ngành tham mưu cho Đảng, Nhà nước đàm phán giải quyết với các nước về

vấn đề biên giới; ở các địa phương, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền cấp

tỉnh, huyện, xã biên giới, vùng, biển, đảo quan hệ với chính quyền đồng cấp của

bạn để trao đổi tình hình, bàn bạc giải quyết các vấn đề thấu tình, đạt lý. Trong

quan hệ với lực lượng bảo vệ biên giới các nước có chung biên giới với nước ta,

Bộ đội Biên phòng đã phát huy yếu tố tương đồng, nhu cầu về sự ổn định của

mỗi nước để phối hợp lẫn nhau. Theo đó, quan hệ với Trung Quốc đã dựa vào

quan hệ hữu nghị truyền thống và phương châm 16 chữ: “Láng giềng hữu nghị,

hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. Với Lào phát huy mối

quan hệ hữu nghị đặc biệt vốn có, củng cố vun đắp tình hữu nghị, đập tan mọi

âm mưu lợi dụng vấn đề biên giới chia rẽ, phá hoại của các thế lực thù địch. Với

Cam-pu-chia, trong quan hệ cần khơi dậy mối quan hệ truyền thống trong chiến

đấu chống kẻ thù chung, tranh thủ lực lượng tiến bộ của bạn làm thất bại mọi âm

mưu “diễn biến hoà bình”, gây mất ổn định trên biên giới, vùng biển.

Ba là, vừa hợp tác, vừa đấu tranh trên tinh thần tƣơng trợ giúp đỡ

lẫn nhau để cùng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo.

Hợp tác và đấu tranh là hai mặt của những quan hệ quốc tế trong tình

hình hiện nay. Trong hợp tác, các đối tác chưa hẳn đã thống nhất nhau về lợi ích,

vì vậy cần phải đấu tranh để bảo đảm lợi ích mỗi bên. Nghị quyết Đại hội XII

của Đảng xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ chiến lược của công tác đối

ngoại trong tình hình mới là: Trên cơ sở vừa hợp tác, vừa đấu tranh, hoạt động

đối ngoại nhằm phục vụ
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mục tiêu giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên

ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; “kiên quyết, kiên trì đấu

tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ

quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Các quan điểm

đổi mới trên bảo đảm tính nguyên tắc là một thể thống nhất, có mối quan hệ biện

chứng, chặt chẽ, có tầm định hướng, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo. Nắm bắt được tính tất

yếu của hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế, sinh thời, Bác Hồ đã dạy: “Sẵn

sàng thân thiện, hợp tác chặt chẽ trên nguyên tắc bình đẳng để ủng hộ lẫn nhau trong

sự xây đắp và giữ vững nền độc lập”. Học tập và làm theo tư tưởng của Người là hợp

tác không phải trên áp đặt, ảnh hưởng đến chủ quyền của nhau mà cần phải đấu tranh

hạn chế tối đa những tác động xấu, tạo sự tin tưởng lẫn nhau. Mặt khác, hợp tác là

thân thiện, tương trợ, ủng hộ, giúp đỡ nhau tạo ra sức mạnh cộng đồng có lợi cho các

bên.

Hoạt động đối ngoại biên phòng giải quyết các mối quan hệ trên biên giới, lãnh

thổ, biển, đảo quốc gia theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và phương châm vừa hợp

tác, vừa đấu tranh là nhiệm vụ quan trọng giữ vững chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc

gia, dân tộc, đồng thời cũng là mục tiêu xây dựng và củng cố biên giới hoà bình, hữu

nghị, ổn định và bền vững lâu dài.

Biên giới, biển, đảo của nước ta vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn định có thể

dẫn tới tranh chấp, căng thẳng. Các thế lực thù địch luôn có âm mưu lôi kéo các nước

láng giềng gây xung đột biên giới, tạo cớ can thiệt. Vì vậy, các đơn vị làm nhiệm vụ

chuyên trách theo dõi, nắm chắc tình hình, vận dụng quy luật hợp tác, đấu tranh trong

quan hệ quốc tế để giải quyết các vấn đề phát sinh trên biên giới đất liền và trên biển,

đảo với các nước láng giềng theo đúng luật pháp, tập quán quốc tế và bảo đảm lợi ích

các bên. Trong đấu tranh phải giữ vững nguyên tắc, không thoả hiệp, nhân nhượng,

nhưng không cứng nhắc, rập khuôn; linh hoạt về hình thức, phương pháp,mềm dẻo về

sách lược, lấy mục tiêu giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ làm mục tiêu cần đạt

được. Đẩy mạnh tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để tạo mối quan hệ hòa hiếu hai bên,

đồng thời thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực để đẩy lùi lấn chiếm, giảm tải căng thẳng

đối đầu trên biên giới, biển, đảo.

Giải quyết đúng đắn mối quan hệ hợp tác và đấu tranh trên biên giới đất liền và

các vùng biển, đảo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tạo được sự

tin cậy lẫn nhau, tăng điểm tương đồng và hạn chế bất đồng, đó cũng chính là điều

kiện môi trường để chúng ta xây dựng tuyến biên giới trên đất liền và biển, đảo hoà

bình, hữu nghị, ổn định lâu dài và phát triển bền vững.

Theo Tạp chí cộng sản
Tài liệu
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TÔN VINH 30 CÁ NHÂN TIÊU BIỂU 

TRONG PHONG TRÀO HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Đến nay, toàn tỉnh có 205/210 Ban chỉ đạo VĐHMTN cấp xã, phường, thị trấn

và 80 câu lạc bộ hiến máu với 1.369 người tham gia. Thực hiện kế hoạch năm 2016,

Ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh phối hợp với Viện Huyết học- truyền máu trung ương,

Bệnh viện đa khoa tỉnh, BCĐ các huyện, thành phố tổ chức 8 đợt Hiến máu tình

nguyện với 3.429 người đăng ký tham gia. Số đơn vị máu được tiếp nhận là 1.982 đơn

vị tương đương 544,8 lít máu, đạt 42% kế hoạch năm. Viện huyết học- truyền máu

trungương tiếp nhận 296,45 lít,Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận 250,95 lít máu.

Tại hội nghị Ban chỉ đạo VĐHMTN đã đề ra trọng tâm trong công tác 6 tháng

cuối năm như thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tổ chức Hiến máu tình nguyện đảm

bảo theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phối hợp với cơ quan thông tin đạo chúng đẩy mạnh

công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện bằng nhiều hình thức phong

phú, thiết thực để nâng cao nhận thức cho mọi người về phong trào Hiến máu tình

nguyện . Tăng cường phối hợp với các ngành như Đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp

thanh niên, tổ chức công đoàn, công an, quân đội… đẩy mạnh tuyên truyền vận động

hiến máu tình nguyện . Phối hợp với Viện huyết học- truyền máu trung ương, Bệnh

viện 19/8 Bộ công an, Bệnh viện đa khoa tỉnh chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư

kỹ thuật, tổ chức tiếp nhậnmáu an toàn, kịp thời.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
cảm ơn và khen ngợi những người hiến máu tình nguyện . Đồng thời, nhấn mạnh, trong

thời gian tới Hội chữ thập đỏ tỉnh cần đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động. Củng

cố và xây dựng các cấp ủy hội các cấp, phát triển nhiều hội viên tham gia hiến máu tình

nguyện hơn nữa. Hướng hoạt động của hội về cơ sở. Đề nghị các Sở, ban, ngành quan

tâm, tạo điều kiện vận động hiếnmáu tình nguyện .

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo VĐHMTN biểu dương và tặng bằng khen cho 30 cá

nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào hiếnmáu tình nguyện tỉnh.

Nguồn Hòa Bình điện tử

Tài liệu
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Ngày 10/6, Ban chỉ đạo vận động

hiến máu tình nguyện tỉnh Ban chỉ

đạo (VĐHMTN) tổ chức Hội nghị

tôn vinh ngƣời hiến máu năm 2016.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn

Chƣơng, Phó chủ tịch UBND tỉnh,

Trƣởng Ban chỉ đạo VĐHMTN

cùng lãnh đạo các sở ngành trong

Ban chỉ đạo VĐHMTN.
Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch 
UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo VĐHMTN 

trao quà cho các cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong phong trào Hiến máu tình nguyện tỉnh



CỤM THI ĐẠI HỌC - AN TOÀN, NGHIÊM TÚC TRONG CẢ 4 NGÀY THI

Khác với kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015, kỳ thi THPT Quốc gia năm

2016 là năm đầu tiên thực hiện tổ việc chức cụm thi Đại học tại địa phƣơng.

Tại tỉnh ta, cụm thi Đại học đƣợc tổ chức tại 4 điểm thi đặt tại trƣờng Cao

Đẳng Sƣ phạm Hòa Bình (2 điểm thi), trƣờng CĐ KT – KT và trƣờng THPT

Ngô Quyền (phƣờng Chăm Mát – thành phố Hòa Bình) với tổng cộng 96

phòng thi, 2.988 thí sinh đăng ký dự thi. Tuy là năm đầu tiên đƣợc tổ chức

nhƣng qua 4 ngày thi có thể nhận thấy, công tác tổ chức từ khâu đón học

sinh, hƣớng dẫn thí sinh làm thủ tục cũng nhƣ công tác đảm bản an ninh

trật tự tại khu vực điểm thi diễn ra khá tốt.

Các thí sinh tại điểm thi trường THPT Ngô Quyền
– cụm thi Đại học trao đổi về đề bài sau khi làm bài thi môn toán

Có mặt tại trường Cao Đẳng Sư phạm Hòa Bình, nơi đặt 2 điểm thi của

cụm thi Đại học vào ngày 1/7, ngay từ hơn 6 h sáng, các bậc phụ huynh cùng các

em học sinh đã có mặt đông đủ tại trường để sẵn sàng làm các thủ tục cần thiết

trước khi vào phòng thi. Trao đổi mới phóng viên, nhiều bậc phụ huynh phấn

khởi vì điểm thi cụm Đại học năm nay được bố trí ngay tại tỉnh nhà, tạo thuận lợi

cho phụ huynh và học sinh. Anh Nguyễn Văn Sơn ở xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc

cho biết: Năm nay khi biết con được thi ngay tại Hòa Bình gia đình rất mừng vì

như vậy sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Nhà cách nơi thi hơn 20 km lại có tuyến buýt

chạy qua trường nên có thể sáng đi, chiều về không phải lo thuê trọ tốn kém.

Cùng chung tâm lý đó, chị Nguyễn Thị Lan, ở huyện Yên Thủy cho biết: khi biết

con thi tại tỉnh, hai mẹ con lên trước ngày thi 2 ngày để tìm chỗ nghỉ trọ và kiểm

tra lại các thông tin giấy tờ cần thiết. Khi lên đến nơi được các sinh viên giúp đỡ

tìm chỗ trọ sát trường thi, phòng ở thoải mái nên tâm lý cũng đỡ căng thẳng.

Tài liệu
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CỤM THI ĐẠI HỌC - AN TOÀN, NGHIÊM TÚC TRONG CẢ 4 NGÀY THI

Để đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, mới đây Ban chỉ đạo kỳ thi THPT
Quốc gia đã chỉ đạo thành phố Hòa Bình phối hợp với chủ đầu tư dự án nâng cấp
đường Lý Thường Kiệt đoạn từ ngã ba chăm mát vào các trường tạm dừng thi công.
Tuy nhiên, do các điểm thi nằm trên tuyến đường đang thi công dang dở nên việc
giao thông đi lại tương đối khó khăn, đặc biệt là khu vực cầu mát hiện đã bị phá bỏ
để thi công, các phương tiện phải đi theo tuyến đường phụ, lưu lượng xe đi lại quá
lớn cùng với trùng thời điểm cán bộ, công chức đi làm nên buổi sáng ngày thứ 6
(1/7) vẫn xảy ra tình trạng ách tắc giao thông. Trước tình trạng đó, Công an giao
thông thành phố Hòa Bình và lực lượng công an phường Chăm Mát đã khẩn trương
có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, hướng dẫn các bậc phụ huynh, học
sinh đi đường thay thế tránh tình trạng ách tắc kéo dài. Ngoài ra, để tránh tình trạng
đi lại phải di chuyển quá nhiều, các bậc phụ huynh học sinh cũng dã lựa chọn
phương án ăn nghỉ tại trường qua thời gian nghỉ trưa. Chính vì vậy, trong cả 4 ngày
thi không có tình trạng thí sinh bị dừng thi do đến muộn giờ thi. Cùng với việc phân
luồng giao thông, lực lượng Công an thành phố Hòa Bình cũng đã xây dựng các
phương án đảm bảo an ninh trật tự tại 4 điểm thi, thường xuyên tuần tra, kiểm tra an
ninh tại các nhà trọ đảm bảo an toàn cho phụ huynh và thí sinh.

Năm nay, để tạo thuận lợi và tâm lý tốt nhất cho các thi sinh, BCH Đoàn
trường Cao Đẳng Sư phạm Hòa Bình đã thành lập đội sinh viên tình nguyện tiếp sức
mùa thi. Các đội được chia thành nhiều khu vực hoạt động nhằm hướng dẫn, giúp
đỡ các thí sinh đến dự thi như nhận trông giúp tư trang, đồ dạc, hướng dẫn vào
phòng thi và giúp đỡ các bậc phụ huynh tìm phòng trọ. Hội Chữ thập đỏ thành phố
Hòa Bình phối hợp với đội tình nguyện Áo đỏ thành phố Hòa Bình tổ chức phát
nước và 800 suất cơm hộp miễn phí cho các bậc phụ huynh, thí sinh có hoàn cảnh
khó khăn tham dự tại kỳ thi. Từ những hoạt động ý nghĩa này đã đóng góp tích cực
thành công của kỳ thi THPT Quốc gia, cụm thi Đại học năm nay. Theo đánh giá của
Hội đồng thi Cụm thi Đại học, trong 4 ngày thi mọi công tác về cơ bản diễn ra an
toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Nguồn Hòa Bình điện tử
Tài liệu
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Thanh niên là một bộ phận quan trọng, là vốn quý và thế mạnh trong

chiến lƣợc phát triển đất nƣớc. Tuy nhiên, do đặc điểm tâm lý lứa tuổi và

một phần do hạn chế về nhận thức, thanh niên là đối tƣợng trọng điểm để

các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, lôi kéo, kích động…, nhằm thực

hiện chiến lƣợc “diễn biến hòa bình”, chống phá sự nghiệp cách mạng của

Đảng và nhân dân ta.

Các thế lực phản động, cơ hội, chống đối chính trị… luôn triệt để lợi dụng

đặc điểm tâm lý nhạy cảm, ham tiếp cận cái mới, thích tự do, tự khẳng định

mình… của thanh niên, trong khi vốn sống và nhận thức chính trị-xã hội của họ

còn hạn chế, để dụ dỗ, lôi kéo, tiêm nhiễm bằng cả vật chất và văn hóa, lối sống

thực dụng, ngoại lai. Đồng thời, họ cũng lợi dụng những sơ hở, buông lỏng trong

công tác quản lý, hoặc một bộ phận thanh niên đua đòi theo trào lưu, lối sống

thực dụng, đòi xét lại quá khứ…, để lôi kéo, kích động, tập hợp thanh niên tham

gia, hòng gây mất an ninh trật tự, chống đối chính quyền.

ĐỂ THANH NIÊN LUÔN VỮNG VÀNG TRƢỚC NHỮNG CHIÊU TRÒ 

LÔI KÉO, KÍCH ĐỘNG CHỐNG PHÁ
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Tiến trình lịch sử và thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, hơn 86 năm

qua, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và hơn 85 năm, từ khi Đoàn Thanh

niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập (26-3-1931) đến nay, thanh niên Việt

Nam luôn kiên định phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Thanh niên có vai trò rất quan trọng, là lực lượng nòng cốt trong các cuộc đấu

tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và trong thời kỳ đổi mới, xây dựng đất

nước; luôn trọn niềm tin với Đảng, trân trọng, bảo vệ và tiếp nối xứng đáng

truyền thống hào hùng của Đảng và dân tộc, của thế hệ cha anh; nêu cao lòng yêu

nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ý thức, trách nhiệm, nhiệt huyết xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc XHCN.

Từ năm 1925, tổ chức cách mạng Việt Nam đầu tiên có xu hướng cộng sản

ra đời với tên gọi: Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, với 9 hội viên, cũng là

những thanh niên Việt Nam đầu tiên, góp phần đặt nền móng cho sự ra đời của

Đảng ta vào năm 1930. Trong các phong trào cách mạng trước năm 1945, nhiều

thanh niên Việt Nam được giác ngộ cách mạng đã tự nguyện gia nhập, hoặc làm

cán bộ chỉ huy lực lượng Thanh niên phản đế, các đội tự vệ, du kích, Mặt trận

Việt Minh… để tham gia đấu tranh giành chính quyền.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, hàng triệu thanh niên

là lực lượng chủ yếu tham gia bộ đội, dân quân, du kích chiến đấu, cùng với hàng

vạn thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu, xung kích xây dựng các tuyến

đường giao thông huyết mạch, vận chuyển vũ khí, lương thực, quân trang, quân

dụng cho các chiến dịch… Đất nước thống nhất, thanh niên tiếp tục là lực lượng

đông đảo, xung kích tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh; sáng tạo, cống hiến

hết mình cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần to lớn

phát triển kinh tế đất nước và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất

toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

ĐỂ THANH NIÊN LUÔN VỮNG VÀNG TRƢỚC NHỮNG CHIÊU TRÒ 

LÔI KÉO, KÍCH ĐỘNG CHỐNG PHÁ
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Thực tiễn trên là kết quả của mối quan hệ tương tác, biện chứng giữa Đảng

với thanh niên và thanh niên với Đảng, vừa khẳng định sự khác biệt về bản chất

giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên tư sản; đồng thời thể hiện rõ sự tôi

luyện, trưởng thành không ngừng về bản lĩnh và trí tuệ của lớp lớp thế hệ trẻ Việt

Nam qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thanh niên là người chủ tương lai

của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần do các thanh

niên”. Với vai trò lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh

niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng xác định: Thanh niên là rường cột của nước

nhà, chủ nhân tương lai của đất nước. Thanh niên luôn được đặt ở vị trí trung tâm

trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo

phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và

phát triển vững bền của đất nước. Trong mỗi nhiệm vụ chiến lược của đất nước,

nhất là trước những biến động, đòi hỏi từ tình hình an ninh chính trị trong nước

và thế giới, Đảng ta luôn vững vàng, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc,

sáng suốt đề ra đường lối, chính sách đúng đắn, huy động tối đa sức mạnh khối

đại đoàn kết toàn dân tộc cùng hướng vào mục tiêu cao cả; đồng thời Đảng luôn

là chỗ dựa chính trị tinh thần vững chắc, hướng dẫn, động viên thanh niên phát

huy mạnh mẽ tài năng, sức lực cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân.

Được sự quan tâm chăm lo, dìu dắt của Đảng, Nhà nước, được tổ chức

Đoàn các cấp tuyên truyền, vận động, tập hợp tham gia các đợt sinh hoạt chính

trị, các phong trào hành động…, phần lớn thanh niên Việt Nam luôn đề cao nhận

thức và trách nhiệm, tự nguyện phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tích

cực tham gia xây dựng Đảng; thể hiện quan điểm, thái độ đúng đắn trước các sự

kiện chính trị trong nước và diễn biến tình hình khu vực, thế giới. Nhiều đoàn

viên, thanh niên chủ động, thẳng thắn đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù

địch, phê phán mọi biểu hiện nhận thức, hạn chế lệch lạc và hành vi tiêu cực, góp

phần đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu “tự diễn

biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch.
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Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, theo đánh giá

tại các văn kiện của Đảng và của Đoàn thì công tác giáo dục chính trị tư tưởng

của Đoàn chưa tác động sâu sắc đến đông đảo đoàn viên, thanh niên; công tác

tuyên truyền, định hướng lý tưởng, giáo dục đạo đức lối sống chưa thường xuyên.

Công tác nắm, định hướng tư tưởng thanh niên, có lúc, có nơi chưa kịp thời. Việc

giáo dục, ngăn ngừa và đấu tranh với những tác động, lôi kéo thanh niên của các

thế lực thù địch, sự truyền bá lối sống ngoại lai không phù hợp với truyền thống

văn hóa dân tộc còn những bất cập, yếu kém. Một bộ phận thanh niên có biểu

hiện mờ nhạt về lý tưởng, dễ dao động về lập trường chính trị, lệch lạc về giá trị

đạo đức, sống ích kỷ, thiếu trách nhiệm... Những bất cập, hạn chế trên đã và đang

ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào

thanh niên; rộng hơn có thể ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng, nhất là làm

cho một bộ phận thanh niên không còn thiết tha đến với tổ chức đoàn, thậm chí

đứng ngoài các phong trào của tuổi trẻ.

Thực tế tại Liên Xô (trước đây), vào thời điểm những năm 90 của thế kỷ

trước, do những biến động về chính trị, Đảng Cộng sản đã dần đánh mất vai trò

lãnh đạo đất nước, lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản, cùng sự chống phá của

các thế lực ở trong và ngoài nước, nên thời điểm trước khi Liên Xô sụp đổ, Đoàn

Thanh niên Cộng sản Côm-xô-môn đã không còn là tổ chức chính trị-đội hậu bị

của Đảng Cộng sản Liên Xô; dần phát triển thành hiệp hội của các doanh nghiệp

và sớm bị suy thoái, chuyển hóa về tư tưởng chính trị, tiếp đó chính thức “biến

mất” khỏi vũ đài chính trị của đất nước. Đội thiếu niên và nhi đồng cũng cùng

chung số phận; thanh thiếu niên bị mất phương hướng, “phi chính trị hóa” theo

đúng kịch bản và âm mưu của các thế lực thù địch.

Trước, trong và sau Đại hội XII của Đảng, cũng như cuộc bầu cử đại biểu

Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; trước những diễn

biến phức tạp trên Biển Đông, sự cố ô nhiễm môi trường ở địa bàn ven biển miền

Trung…, do nhận thức có mặt còn hạn chế, lại bị các thế lực thù địch, phản động

và đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, kích động, nên một số ít thanh niên đã tham gia

vào các hoạt động gây mất an ninh trật tự…

ĐỂ THANH NIÊN LUÔN VỮNG VÀNG TRƢỚC NHỮNG CHIÊU TRÒ 

LÔI KÉO, KÍCH ĐỘNG CHỐNG PHÁ



Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

19
THÁNG 7

2016

GÓC NHÌN TRẺ

Trong xu thế toàn cầu hóa, cùng sự phát triển của công nghệ thông tin,

tuyệt đại bộ phận thanh niên Việt Nam đều nhận thức rõ tình hình và những mưu

đồ thâm hiểm của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Chúng đã và

đang ra sức lôi kéo, tập hợp thanh niên cho những mưu đồ đen tối. Có thời điểm,

một bộ phận quần chúng nhân dân không khỏi băn khoăn, lo lắng về “sức đề

kháng”, khả năng “miễn dịch” của thanh niên trước những sóng gió, biến động

chính trị trên thế giới và khu vực, nhất là trước âm mưu, thủ đoạn chống phá

quyết liệt, thâm hiểm của các thế lực thù địch, nhằm lôi kéo, xúi giục thanh niên

chống đối chính trị, nhất là ở địa bàn nhạy cảm, phức tạp.

Tình hình đó đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và tổ chức Đoàn các cấp, nhất là

ở cơ sở cần quan tâm đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức

công tác thanh niên, trọng tâm là: “Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục

chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu

nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh

chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ” - như văn kiện Đại hội XII của

Đảng đã chỉ rõ. Các cấp ủy Ðảng, chính quyền cần tiếp tục chăm lo, quan tâm

hơn nữa thanh niên và công tác thanh niên thông qua việc thực hiện tốt các chính

sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về thanh niên.

Cùng với đó, cần thường xuyên coi trọng giáo dục ý thức cảnh giác cách

mạng để thanh niên biết nhận diện, đề phòng và tránh xa những cám dỗ vật chất,

văn hóa tầm thường, văn hóa ngoại lai xấu độc, biết tự bảo vệ mình, bảo vệ tổ

chức Đoàn, không mắc vào bẫy “phi chính trị hóa” của các thế lực thù địch. Đặc

biệt, cần thẳng thắn, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, âm

mưu, thủ đoạn lôi kéo, xúi giục thanh niên chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ

XHCN, góp phần cùng toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc thành quả cách

mạng, giữ gìn bản sắc, truyền thống dân tộc, tự tin hội nhập quốc tế, thực hiện

thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững

bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo Quân đội nhân dân
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