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Cuối thế kỷ XIX, sau khi bình định xong Việt Nam, thực dân Pháp bắt 

tay thực thi các chính sách thực dân hà khắc, biến nước ta từ một nước 

phong kiến độc lập trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến.  

 

          Sự thống trị tàn bạo của thực dân Pháp đã làm cho mâu thuẫn dân tộc 

diễn ra hết sức gay gắt, hàng loạt phong trào yêu nước theo các khuynh 

hướng khác nhau liên tiếp nổ ra nhằm giải quyết mâu thuẫn chủ yếu đó. 

Tiêu biểu là phong trào Cần Vương do vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết 

khởi xướng; phong trào Đông Du của Phan Bội Châu; phong trào cải cách 

của Phan Chu Trinh, khởi nghĩa Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo... 

Các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc tuy diễn ra quyết liệt, song cuối cùng 

đều bị thất bại, vì thiếu một đường lối cứu nước đúng đắn, thiếu một tổ 

chức lãnh đạo có khả năng tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc. 

 

 

 



Trong bối cảnh đó, tháng 6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn 

Tất Thành đã rời Tổ quốc ra đi tìm con đường cứu nước giải phóng dân tộc. 

Năm 1920 Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác-Lê 

nin; đây không chỉ là bước ngoặt đối với cuộc đời hoạt động cách mạng của 

Nguyễn Ái Quốc, mà còn là bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Lý luận của 

chủ nghĩa Mác-Lê nin đã soi rọi cho Nguyễn Ái Quốc: Muốn cứu nước và giải 

phóng dân tộc thì trước hết phải có “Đảng cách mệnh” để “trong thì vận động 

và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai 

cấp mọi nơi”. Từ nhận thức đó Nguyễn Ái Quốc ra sức chuẩn bị mọi mặt cho 

việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam, Người từng bước truyền bá 

có hệ thống chủ nghĩa Mác-Lê nin vào trong nước, đưa phong trào công nhân 

chuyển dần từ trình độ tự phát lên tự giác; đưa phong trào yêu nước chuyển 

dần sang lập trường cộng sản.   

Tháng 3-1929, Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập ở số nhà 5D, 

Hàm Long, Hà Nội, gồm có Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu, Ngô Gia Tự, 

Nguyễn Đức Cảnh, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Văn Tuân và 

Dương Hạc Đính.  

Ngày 1-5-1929, tại Đại hội toàn quốc của Hội Việt Nam Cách mạng 

Thanh niên ở Hương Cảng, đoàn đại biểu Bắc Kỳ đưa ra đề nghị thành lập 

Đảng Cộng sản. Đề nghị đó không được chấp nhận, trở về nước, ngày 17-6-

1929, những đảng viên trong Chi bộ Cộng sản 5D Hàm Long đã tuyên bố 

thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Ngày 25-7-1929 An Nam Cộng sản 

Đảng được thành lập ở Nam Kỳ. Tháng 9-1929 Đông Dương Cộng sản Liên 

đoàn được thành lập ở Trung Kỳ.   

Chỉ trong một thời gian ngắn ở Việt Nam đã có ba tổ chức cộng sản 

được tuyên bố thành lập. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu 

tranh cách mạng ở Việt Nam. Song sự tồn tại của ba tổ chức cộng sản hoạt 

động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ lớn. Yêu cầu bức 

thiết của cách mạng là cần có một Đảng thống nhất lãnh đạo. Nguyễn Ái 

Quốc, người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của dân tộc Việt Nam, người duy nhất 

có đủ năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu đó của lịch sử: thống nhất các tổ 

chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam. 
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Từ ngày 3 đến 7-2-1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản họp 

tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí 

Nguyễn Ái Quốc. Tham gia Hội nghị có các đồng chí Trịnh Đình Cửu, 

Nguyễn Đức Cảnh (đại biểu ĐDCSĐ); Nguyễn Thiệu, Châu Văn Liêm (đại 

biểu (ANCSĐ). Đại biểu ĐDCSLĐ không đến kịp. Hội nghị nhất trí thành 

lập đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Chánh 

cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt 

của Đảng. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 trở thành Ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam.  

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch 

sử như là Đại hội thành lập Đảng. Đảng được thành lập là kết quả của cuộc 

đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế 

kỷ XX; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào 

công nhân và phong trào yêu nước; là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng 

lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về 

chính trị, tư tưởng và tổ chức của một tập thể chiến sĩ cách mạng, đứng đầu 

là đồng chí Nguyễn Ái Quốc.  

Đó là một mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách 

mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài 

mấy chục năm. Trong Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do đồng chí 

Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, được Hội nghị thành lập Đảng thông qua đã xác 

định cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến 

lên chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách 

mạng duy nhất đúng để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng 

giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Sự ra đời của Đảng Cộng 

sản Việt Nam với Cương lĩnh, đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai 

cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng.  

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. 

Nguồn: Dangcongsan.vn 
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Nhìn lại hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi tỉnh Hòa 

Bình năm 2015 với chủ đề công tác năm “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, các 

cấp bộ Đoàn đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai tạo sự thống nhất trong tổ 

chức thực hiện từ tỉnh đến cơ sở vai trò của tuổi trẻ trong việc học tập, giáo dục và 

kế thừa truyền thống, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện đã có nhiều cố 

gắng, tiến bộ, đổi mới và có chiều sâu: 

Công tác tuyên truyền, giáo dục đã được các cấp bộ Đoàn tập trung chỉ đạo 

triển khai thực hiện gắn với việc đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của 

Đoàn; việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn 

quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các Chỉ thị, Nghị quyết của 

Đảng, của Đoàn, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tham gia góp ý 

văn kiện Đại hội Đảng các cấp, phổ biến, quán triệt những quan điểm, chủ trương 

mới của Đảng; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, duy trì 

thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong ĐVTN, 

100% cán bộ Chi đoàn và Đoàn cơ sở được nghiên cứu, học tập 6 bài học lý luận 

chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh, các đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước 

dưới cờ Đảng” kết hợp với các lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội. 

BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên cấp tỉnh - Tượng 

đài anh hùng Lý Tự Trọng; tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách 

mạng cấp tỉnh năm 2015, đồng thời chỉ đạo 100% các huyện, thành phố tổ chức 

Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng chào mừng Đại hội Đảng các 

cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đẩy mạnh 

việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Tăng cường 

giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh - thiếu niên, 

giai đoạn 2013 - 2017”; Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng 

lý tưởng cách mạng cho thanh - thiếu nhi giai đoạn 2013 - 2020”. Bên cạnh việc 

tiếp tục tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, 

các cấp bộ Đoàn đã vận động, tổ chức cho thanh niên tham gia xây dựng đời sống 

văn hóa ở cơ sở; tổ chức tọa đàm với các nhân chứng lịch sử, Cựu chiến binh; tổ 

chức Lễ kết nạp lớp đoàn viên 85 năm kết hợp ôn lại truyền thống vẻ vang của lịch 

sử Đảng Cộng Sản Việt Nam tổ chức đợt sinh hoạt chính trị thông qua các buổi sinh 

hoạt Chi đoàn với chủ đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm 

125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; phối hợp tổ chức Lễ thắp nến tri ân các 

anh hùng liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ;... 
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Đồng chí Bùi Văn Tỉnh – UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 

cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành trong tỉnh chụp ảnh lưu niệm 

 tại công trình thanh niên cấp tỉnh “Tượng đài Lý Tự Trọng 
 

Phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ 

quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" được triển khai hiệu quả. 

Trong năm  tuổi trẻ Hòa Bình đã thực hiện trên 1.000 công trình, phần việc thanh 

niên, tiêu biểu như: tổ chức các hoạt động trồng 70.000 cây xanh, hỗ trợ xây dựng 

nhà khăn quàng đỏ, Nhà bán trú dân nuôi trên 600 triệu đồng; tổ chức Chương trình 

thanh niên hiến máu tình nguyện với 4920 ĐVTN đăng ký hiến máu, tiếp nhận 

3685 đơn vị máu; xây dựng 25 nhà tiêu hợp vệ sinh, phối hợp tu sửa, làm mới các 

điểm bưu Điện văn hóa xã; tổ chức giúp đỡ, tặng quà trên 1.600 xuất quà trị giá 500 

triệu đồng cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; 

đóng góp ngày công tu sửa, san lấp trên 80km đường giao thông nông thôn; thu 

gom rác thải, khơi thông cống rãnh, kênh mương nội đồng; triển khai hiệu quả Dự 

án 190 đoạn đường “Thắp sáng làng quê” với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng; tổ chức 

khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 7.000 người nghèo; tư vấn, hướng 

nghiệp cho trên 8.000 thanh niên, học sinh; phối hợp giải quyết việc làm cho trên 

1.000 thanh niên.; phối hợp mở 3 lớp “Học kỳ trong quân đội”; Chương trình 

“Chuyến xe mơ ước - tiếp sức mùa thi”; cuộc thi “Vũ điệu học đường”; triển khai  

Tài liệu 

SINH HOẠT CHI ĐOÀN  5 
THÁNG 1   

2016 

KEÁT QUAÛ NOÅI BAÄT CHUÛ ÑEÀ NAÊM  

“TÖÏ HAØO TIEÁN BÖÔÙC DÖÔÙI CÔØ ÑAÛNG” 



có hiệu quả các chương trình dự án hoàn thiện 15 cây cầu nông thôn đưa vào sử 

dụng, nhiều mô hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đến nay nhiều gương 

thanh niên làm kinh tế giỏi và mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao được 

chính quyền ghi nhận và thanh niên noi gương làm theo như mô hình trồng cam ở 

Cao Phong, nuôi gia súc gia cầm ở Lương Sơn, Kim Bôi, nuôi lợn đen ở Lạc sơn, 

nuôi bò,....; duy trì tốt các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia gìn giữ trật tự 

an toàn giao thông, các hoạt động “Ngày thứ bảy TN”, “Ngày chủ nhật xanh”… 

Công tác xây dựng Đoàn, Hội và Đoàn tham gia xây dựng Đảng tiếp tục 

được quan tâm, phối hợp triển khai. Đội ngũ cán bộ Đoàn thường xuyên được 

đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà 
nước, nhiều cán bộ trưởng thành và nhiều cán bộ mới được bổ sung. Trong năm 

đã bồi dưỡng, kết nạp mới được trên 6.000 đoàn viên (đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu đề 

ra), giới thiệu trên 4.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp (đạt 100% 

so với chỉ  tiêu 

tiêu được giao), kết quả trong 11 tháng đầu năm tổng số đảng viên mới được 

kết nạp trong toàn tỉnh là 1.887 đồng chí trong đó có 1.345 đồng chí trong độ tuổi 

đoàn bằng 71,2%; cán bộ đoàn tham gia cấp ủy Đảng cùng cấp trong toàn tỉnh 192 

đồng chí (trong đó cấp tỉnh: 01 đồng chí, cấp huyện: 13 đồng chí, cấp cơ sở: 178 

đồnCông tác phụ trách Đội, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được quan 

tâm, triển khai: các Phong trào “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, “Giúp bạn đến 

trường”, mô hình “Nuôi heo đất”, “Em yêu lịch sử Việt Nam”, “Đàn gà khăn quàng 

đỏ”… trong thiếu niên, nhi đồng được triển khai hiệu quả, qua đó giáo dục tinh 

thần lá lành đùm lá rách trong thiếu niên, nhi đồng; đẩy mạnh giáo dục truyền 

thống cho thiếu niên, nhi đồng; Các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương phát 

động như: Tự hào Việt Nam, Chinh phục vũ môn... được đông đảo thiếu niên, nhi 

đồng tham gia tích cực; Tổ chức thành công Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ 

tỉnh Hòa Bình năm 2015”; Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hòa Bình, lần thứ VIII, 

giai đoạn 2015 - 2020; đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho thiếu niên, nhi đồng 

thông qua phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” 

thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 ngày thành lập Đảng cộng sản Việt 
Nam, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh... 

Dưới sự chỉ đạo, quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cùng với sự cố 

gắng, nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi 

năm 2015 với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực được đông đảo ĐVTN, nhân dân 

hưởng ứng và đón nhận. Thông qua các hoạt động, tổ chức Đoàn đã tạo dựng được 

niềm tin, vị thế trong đời sống nhân dân, thanh - thiếu nhi góp phần vào sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tổ quốc của tỉnh nhà và đất nước. 
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KEÁT QUAÛ NOÅI BAÄT CHUÛ ÑEÀ NAÊM  

“TÖÏ HAØO TIEÁN BÖÔÙC DÖÔÙI CÔØ ÑAÛNG” 



Kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa  

Nhân dân Trung Hoa của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta 

do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu từ ngày 23 đến 

ngày 27 tháng 12 năm 2015 

 

 

 

  

 Thực hiện chương trình đối ngoại năm 2015 của Lãnh đạo cấp cao đã được 

Bộ Chính trị phê duyệt; nhận lời mời của đồng chí Trương Đức Giang, ủy viên 

Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung 

Quốc; triển khai cụ thể hóa nội dung Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung 

Quốc  thông qua chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, Chủ tịch Quốc hội 

Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm hữu 

nghị chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 23- 27/12/2015. 

 I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

 Tại Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc hội đàm 

với Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức 

Giang; ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội đại biểu 

nhân dân toàn quốc Trung Quốc; hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung 

Quốc Tập Cận Bình; hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh; tiếp xã giao 

Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm; thăm và 

nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán, lưu học sinh và kiều bào ta sinh sống, làm 

việc, học tập tại Bắc Kinh. 

 Tại Hồ Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi tiếp kiến 

đồng chí Từ Thủ Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Nhân đại tỉnh Hồ Nam; thăm 

và đặt vòng hoa tại Khu di tích Chủ tịch Mao Trạch Đông ở Thiệu Sơn, Hồ Nam, 

quê hương của Mao Trạch Đông. 

 Tại Quảng Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc gặp 

với đồng chí Hoàng Long Vân, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Quảng 

Đông; đến viếng và đặt vòng hoa tại Mộ Liệt sĩ cách mạng Việt Nam Phạm Hồng 

Thái; thăm Đài tưởng niệm Tôn Trung Sơn, Khu di tích Hội Thanh niên Cách 

mạng Việt Nam. 

 II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG HỘI ĐÀM, TIẾP XÚC 

 I. Các ý kiến của lãnh đạo Trung Quốc 

 Lãnh đạo Đảng và Nhà nuớc Trung Quốc khẳng định luôn coi trọng và ủng 

hộ việc tăng cường giao lưu hợp tác giữa Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc 

Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam cũng như giao lưu hữu nghị giữa nhân dân 

hai nước, cho rằng đây là thành tố quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến  
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TƯ TƯỞNG 



Kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức… (tiếp) 

lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam. Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn 

quốc Trung Quốc Trương Đức Giang cho biết tăng cường hợp tác giữa hai cơ 

quan lập pháp cũng là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 

Trung Quốc Tập Cận Bình. 

 Đánh giá cao sự hợp tác, giao lưu sâu rộng giữa Đại hội Đại biểu Nhân dân 

toàn quốc Trung Quốc với Quốc hội Việt Nam, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước 

hoạt động tích cực; hợp tác trên diễn đàn đa phương tốt đẹp. Bày tỏ tin tưởng hợp 

tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước sẽ phát huy vai trò thúc đẩy quan hệ hai 

nước. Các ủy ban của hai nước, Hội nghị sỹ hữu nghị hai bên cần tăng cường trao 

đổi, giao lưu, tăng cường hiểu biết, nhất là thế hệ trẻ. Đại hội Đại biểu Nhân dân 

toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong xây 

dựng Nhà nước pháp quyền. 

 Việc hai bên ký Thỏa thuận hợp tác là thực hiện nhận thức chung của lãnh 

đạo hai nước; là kết quả quan trọng của chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch 

Quốc hội lần này. 

 Bất đồng trên biển giữa hai nước là thực tế khách quan và không thể giải 

quyết một sớm một chiều. Là hai nước láng giềng khó có thể tránh được va 

chạm. Hai nước Việt Nam - Trung Quốc núi sông liền mội dải, vừa là đồng chí 

vừa là anh em, không thể để khó khăn nhất thời làm thay đổi được. 

 Hai bên cần phải quản lý, kiểm soát tốt tình hình, quan trọng nhất là phải 

hiểu được lợi ích chung của hai bên to lớn hơn nhiều so với bất đồng và là lợi ích 

căn bản của hai Đảng, hai nước. Nếu thúc đẩy quan hệ của hai Đảng, hai nước 

phát triển theo hướng lâu dài, hữu nghị, bền vững trên cơ sở phương châm 16 chữ 

và 4 tốt thì sẽ thu được kết quả tốt đẹp. Tin tưởng lãnh đạo cấp cao hai bên đều 

có mong muốn, ý nguyện chân thành thì chắc chắn có thể giải quyết được những 

vấn đề này. 

 2. Ý kiến trao đổi của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng 

 Nhấn mạnh mục đích chuyến thăm lần này của Đoàn Việt Nam nhằm tiếp 

tục duy trì, tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt 

Nam với Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, đồng thời vun đắp 

tình hữu nghị, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. 

 Khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam, trước sau như một, luôn coi 

trọng việc gìn giữ, kế thừa và phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt 

Nam - Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chi Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng 

nhiều thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp; coi đây là tài sản 

chung quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần không ngừng 

kế thừa, giữ gìn và phát huy. 
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Kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức…(tiếp) 

 Đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao giữa hai nước nhằm chỉ đạo, 

định hướng, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định. Đề nghị hai bên 

thúc đẩy thực hiện nhận thức chung và các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của 

hai nước. Hoan nghênh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã nhận lời 

mời sang dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam. 

 Về vấn đề trên biển, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh 

thỏa thuận giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 

Trung Quốc Tập Cận Bình; nhấn mạnh việc tăng cường niềm tin chính trị thông 

qua việc giải quyết, xử lý những vấn đề hai bên còn có nhận thức khác nhau trên 

tinh thần hiểu biết, hữu nghị và thẳng thắn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh 

Hùng khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam nhất trí cùng Đảng, 

Nhà nước Trung Quốc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, kiên trì đối thoại, hiệp 

thương; tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận được; 

vấn đề trên biển là vấn đề hệ trọng, liên quan đến quyền, lợi ích và tình cảm của 

nhân dân hai nước. Trong quá trình giải quyết, các bên cần kiểm soát tốt tình 

hình, cùng duy trì ổn định, tích cực hợp tác trên biển. Xử lý vấn đề trên biển cần 

được đặt trong tầm nhìn chiến lược lâu dài, tôn trọng đầy đủ lợi ích chính đáng 

của mỗi nước, phù hợp với luật pháp quốc tế và tổng thể quan hệ Việt Nam - 

Trung Quốc; tin tưởng rằng hai bên thực hiện “nói đi đôi với làm" thì sẽ xử lý tốt 

vấn đề trên biển. 

 Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Đại hội đại 

biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ 

quan lập pháp hai nước, nội dung trọng tâm của Thỏa thuận: (i) Duy trì và tăng 

cường trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp, giám sát và phòng chống tham 

nhũng; (ii) Duy trì và thường xuyên triển khai việc trao đổi Đoàn lãnh đạo, các 

ủy ban chuyên môn và các cơ quan giúp việc của hai cơ quan lập pháp; (iii) Tăng 

cường vai trò và hoạt động giao lưu giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước và 

Hội đồng Nhân dân (Nhân đại) các địa phương biên giới hai nước; (iv) Trao đổi 

thông tin về hoạt động và những quy trình, thủ tục của mỗi bên. Tiến hành trao 

đổi các bộ luật, các tài liệu công khai và các văn kiện chính thức khác nhằm cung 

cấp thông tin cho các đại biểu Quốc hội trên cơ sở phù hợp với quy định pháp 

luật của mỗi bên. Tăng cường giao lưu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý hành 

chính và tài chính của mỗi bên; (v) Trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế cùng 

quan tâm, tăng cường trao đổi và điều phối giữa các Đoàn đại biểu hai bên trong 

khuôn khổ các tổ chức nghị viện quốc tế và khu vực như Liên minh Nghị viện 

Thế giới (IPU)... (vi) Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về những vấn đề 

hai bên cùng quan tâm.                              (Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn) 
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 Uống nhiều bia rượu, lười đọc sách là một trong những nguyên nhân 

quan trọng đưa người Việt đến với văn hóa giải trí rẻ tiền.  

  

 Những con số thống kê gây không mấy dễ chịu khi năm qua ngành văn hóa 

thu được 2000 tỷ đồng từ các hoạt động xuất bản với 24.000 cuốn sách, 375 loại 

ấn phẩm. Một lĩnh vực khác xem chừng ít liên quan đến sách vở là 3 tỷ lít bia 

được tiêu thụ nếu quy ra tiền sẽ là 66.000 tỷ đồng! gấp 33 lần tiền mua sách và có 

thể xem là hệ quả khi Google vừa công bố 10 từ khóa người Việt truy nhiều nhất 

trên công cụ tìm kiếm này đều thuộc “địa hạt” của giải trí rẻ tiền. 

 Người Việt chi ra 3 tỷ đô la để tiêu thụ 3 tỷ lít bia mỗi năm, nếu chia đều 

trên bình quân dân số mỗi người từ mới lọt lòng đến gần về thiên cổ sẽ “gánh” 

hơn 33 lít!. Một con số kinh hoàng, không sai nếu xếp bia rượu vào quốc nạn, 

nhớ ngày xưa Bác Hồ nói thực dân Pháp đầu độc dân tộc ta bằng rượu cồn… thì 

nay chúng ta đã tự mua cồn đầu độc chính mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Nhậu” nhiều, đọc ít và sự lên ngôi của văn hóa rẻ tiền 

 Hệ quả chúng ta là nước luôn ở tốp dẫn đầu về tai nạn giao thông trong 

khu vực Đông Nam Á, khi số liệu từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho 

thấy trong 5 năm từ 2010 - 2015 trung bình mỗi năm có gần 9.000 người chết vì 

tai nạn giao thông, trong đó bia rượu đóng vai trò không nhỏ. Thậm chí nạn nhân 

tử vong vì tai nạn giao thông tại Việt Nam còn nhiều hơn lính Mỹ tử trận khi 

tham chiến tại Trung Đông. Cứ đâu trên đất nước Việt Nam này cũng dễ dàng bắt 

gặp cảnh chén chú chén anh, nhậu từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, bất kể đầu tuần 

hay cuối tuần các quán nhậu đều đông kín mít, đa phần là giới trẻ. 

 Bạn bè lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng: nhậu, ma chay, cưới hỏi, giỗ 

chạp: nhậu, có chuyện vui: nhậu, gặp chuyện buồn: nhậu, hết giờ làm việc đồng 

nghiệp cùng nhau thư giãn: nhậu, ra ngoài đi công tác rồi “giao lưu”, “kết nghĩa": 

nhậu, có khách đến nhà: nhậu…bình thường không làm gì cũng…nhậu. 
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GÓC NHÌN TRẺ 

“Nhậu” nhiều, đọc ít và sự lên ngôi của văn hóa rẻ tiền 
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“Đọc sách để không lạc hậu” 

 Dân ta có thừa tiền để uống bia nhưng lại dè dặt “tiết kiệm” hơn trong việc 

đầu tư cho phát triển tri thức khi con số do Cục xuất bản in và phát hành công bố 

mới đây số tiền thu được từ bán sách trong năm qua chỉ bằng…1/33 so với tiền 

uống bia! 2000 tỷ đồng không hơn. 

 Có gần 30 triệu người dân chưa bao giờ biết sách là gì, 44% dân số thỉnh 

thoảng đọc, coi như không bởi vì đọc sách không thể nào làm bạn với …cưỡi 

ngựa xem hoa! Người Việt chỉ đọc 0,8 cuốn sách/năm, thấp hơn nhiều so với các 

nước trong khu vực. 

 Nghịch lý thay, một đất nước có 480 trường đại học, hàng trăm viện nghiên 

cứu, tỷ lệ sinh viên trên dân cao ngất ngưỡng nhưng tại sao tỷ lệ đọc sách lại thấp 

đến vậy? Những con số trên đã trả lời vì sao sinh viên Việt Nam thiếu kiến thức, 

vì sao những tấm bằng cử nhân ngày càng kém giá trị và vì sao bạo lực ngày 

càng tăng trong khi đạo đức luân thường xuống cấp nghiêm trọng…Những thảm 

án liên tục xảy ra, con người cư xử với nhau ngày càng tàn bạo có một phần 

nguyên nhân từ việc uống nhiều bia rượu và thiếu đọc sách, không thể nào tiếp 

cận được với tri thức của nhân loại nếu không coi sách là cánh cửa buộc phải 

bước qua, rồi đây giới trẻ sẽ hội nhập và phát triển như thế nào nếu thiếu nền 

tảng tri thức cơ bản từ sách.  

Con chúng ta đang đọc gì? 

 Văn hóa đọc được hình thành và nuôi dưỡng tốt nhất trong những năm 

tháng đầu đời của trẻ nhưng môi trường gia đình mà vai trò của các bà mẹ xem 

như mờ nhạt. 

 Uống nhiều bia rượu, lười đọc sách là một trong những nguyên nhân quan 

trọng đưa người Việt đến với văn hóa giải trí rẻ tiền. Bởi không một ai có thể đọc 

được sách sau khi đã chếnh choáng men rượu và càng không thể hấp thụ được 

văn hóa nghệ thuật đích thực khi tâm hồn và thị hiếu đã bị đầu độc theo nghĩa 

đen. Phải là nói văn hóa giải trí rẻ tiền là bởi những gì người Việt kiếm tìm trên 

mạng trong một năm qua đều thuộc về những ca khúc giải trí mì ăn liền như “vợ 

người ta”, “không phải dạng vừa đâu”, “khuôn mặt đáng thương” và những bộ 

phim dài dằng dặc, phim bạo lực…thiếu vắng bóng dáng của nghệ thuật đích 

thực. Đất nước đã tụt hậu nhiều mặt so với Lào, Campuchia, Myanmar, đó là sự 

thật chứ không còn là nguy cơ như những năm trước đây, tương lai đất nước có 

sánh vai được với các cường quốc năm châu hay không là phụ thuộc vào giới trẻ, 

đất nước cần sự tỉnh táo và trí tuệ của những người trẻ, hãy giảm rượu bia và phát 

động phong trào đọc sách ngay hôm nay nếu không muốn mãi tụt hậu. 

(Ths. Trương Khắc Trà - GDTĐ) 

Tài liệu 

SINH HOẠT CHI ĐOÀN 

11 
THÁNG 1   

2016 
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BUØI VAÊN HUEÁ – ÑOAØN VIEÂN TIEÂU BIEÅU 

TRONG PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ 

Với sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, tạo động lực cho các 

bạn đoàn viên, thanh niên học hỏi và noi theo đó là tấm gương tiêu biểu của anh 

Bùi Văn Huế, trú tại xóm Đảng 1, xã Chí Thiện, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

Huế sinh ra trong một gia đình thuần nông, có 6 anh chị em, đời sống kinh 

tế gia đình khó khăn, học xong lớp 9 Huế đã phải nghỉ học ở nhà phụ giúp bố 

mẹ, năm 17 tuổi, do đời sống gia đình quá khó khăn, cả gia đình chỉ trông chờ 

vào 2 vụ lúa không đủ ăn, được sự giới thiệu của bạn bè Huế đi làm thuê ở lò ấp 

trứng Hà Tây (Hà Nội). Bản thân vất vả nhưng bản thân Huế vẫn chịu khó lao 

động để có tiền gửi về quê phụ giúp bố mẹ. Vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm 

chăn nuôi, nhận thấy bà con trong xóm chăn nuôi nhỏ lẻ mỗi hộ cao nhất chỉ 5 

đến 7 con gà mái không đem lại thu nhập. Anh bắt đầu nảy sinh ý tưởng chăn 

nuôi gà Ri (gà thả vườn).  

Năm 2008, Huế trở về quê để bắt tay vào việc chăn nuôi. Với số tiền dành 

dụm được sau những ngày đi làm thuê, vay mượn của bạn bè, Huế  vào Thanh Hóa 

để học tập kinh nghiệm ấp trứng đồng thời ấp trứng giống mang về quê nuôi. Năm 

đầu chỉ ấp 300 đến 500 con, sau đó Huế nhận thấy giá thành gà Ri thả vườn bán ra 

trên thị trường khá cao, đồng thời sức đề kháng gà lại chịu đựng tốt phù hợp với 

môi trường khí hậu tại địa phương, Huế quyết định tăng số lượng chăn nuôi lên 

1000 đến 2000 con/lứa. Bước đầu có lãi, bà con trong xóm có nhu cầu mua giống 

để chăn nuôi, bằng số vốn tích cóp của gia đình và vay mượn bạn bè, Huế vào 

Đồng Nai để mua máy ấp trứng về ấp tại gia đình. Mặc dù đã học hỏi kinh nghiệm 

nhưng khi đưa lò ấp vào hoạt động vẫn có nhiều vấn đề nảy sinh không được xử lý 

dẫn đến năng suất ấp giống rất thấp, không hoàn được nguồn vốn bỏ ra. Huế quyết 

định ngừng công việc chăn nuôi, đi tìm hướng khác, Huế bàn bạc với gia đình với 

số vốn còn lại mua xe đầu ngang với số tiền là 80 triệu đồng để chở thuê vật liệu 

mong đem lại thu nhập và phục vụ nhân dân trong khu vực. Tuy nhiên được một 

thời gian ngắn Huế nhận thấy công việc rất bấp bênh, nhu cầu của bà con cũng 

không nhiều, giao thông đi lại khó nên xe hỏng hóc tu sửa nhiều Huế đã quyết định 

bán xe với giá 45 triệu đồng. Thất bại lại đến thất bại, khó khăn chồng chất khó 

khăn, nợ nần chồng chất có lúc định đi làm ở các công ty để kiếm tiền trả nợ… 

bằng sự động viên của gia đình và sự quyết tâm của bản thân mỗi lần vấp ngã như 

là một lần rút ra bài học kinh nghiệm, Huế đã quyết định quay lại với lò ấp trứng.  

Tài liệu 
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GÓC NHÌN TRẺ SẮC MÀU CƠ SỞ 



Năm 2010, với số vốn còn lại và vay mượn thêm 20 triệu đồng từ bạn bè, Huế 

mua máy ấp mới và sửa sang chuồng trại lúc đầu chỉ ấp và nuôi tại gia đình, về sau 

bà con nhân dân thấy thành công và đã tìm đến để mua con giống vừa chăn nuôi, 

vừa ấp trứng để bán. Mọi người đến mua giống, Huế hướng dẫn cách úm và phòng 

bệnh cho gà, nên đã được nhân dân tin tưởng, khách tìm đến mua và đặt hàng mỗi 

ngày một nhiều, thấy công việc thuận lợi và việc tiêu thụ dễ dàng không đáp ứng đủ 

nhu cầu cung cấp con giống, năm 2012, Huế mua thêm máy ấp và mở rộng cơ sở, 

trang trại chăn nuôi, năm 2015, tiếp tục mua thêm máy thứ 4 nâng tổng số máy của 

gia đình lên 4 máy, tạo việc làm cho 3 lao động làm việc thường xuyên thu nhập 3,5 

triệu đồng/tháng. Hiện tại diện tích chăn nuôi chia thành 3 khu khoảng 2ha, số 

lượng 4000 con/năm đối với gà thịt, còn cung cấp con giống ra thị trường 120 

nghìn con/năm, ngoài ra khách đến đặt ấp trên 50 nghìn quả trứng/tháng. Tìm hiểu 

thông tin qua đài, báo và các buổi tập huấn kỹ thuật do các giảng viên ở các nơi về 

giảng dạy tại huyện mỗi lần tập huấn đều lấy cơ sở chăn nuôi của Huế làm điểm 

thực hành và tham quan mô hình nhờ đó cơ sở chăn nuôi được nhiều người biết đến 

đặc biệt là những nơi tiêu thụ uy tín. Thị trường được mở rộng, khách hàng không 

những ở địa phương mà ở các tỉnh khác như Nghệ An, Thanh Hóa… cũng đã tìm 

mua con giống với số lượng lớn, đầu ra cho sản phẩm ổn định, trừ chi phí trung 

bình mỗi tháng cộng cả tiền bán cám Huế thu nhập 50 - 60 triệu đồng/tháng. Tổng 

thu nhập cả năm của Huế đạt từ 600 đến 700 triệu đồng/năm. 

Ngoài chăm lo phát triển kinh tế, là một người thanh niên trẻ Huế nhiệt tình  

tham gia công tác Đoàn, Hội tại địa phương; tham gia đầy đủ các phong trào hoạt 

động do Chi Đoàn và Đoàn xã phát động; Chương trình hoạt động xã hội và 

chương trình xây dựng Nông thôn mới được đông đảo ĐVTN và nhân dân địa 

phương đồng tình ghi nhận và ủng hộ. Thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, Huế 

hướng dẫn, chia sẻ kinh nhiệm chăn nuôi, tư vấn dịch vụ thú y để thanh niên trong 

địa phương cùng phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. 

Năm 2015, Huế được vinh dự đại  diện cho thanh niên tỉnh Hòa Bình tham dự liên 

hoan thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo làm kinh tế giỏi tham 

gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh tây bắc do Trung ương Đoàn tổ chức tại tỉnh 

Yên Bái.  

 Ban Phong trào Tỉnh đoàn 
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