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Mùa xuân và những câu chuyện ý nghĩa về Bác! 

Sinh thời, Bác Hồ luôn dành những tình cảm, sự quan tâm cho tất thảy mọi tầng lớp, giai 

cấp nhân dân Việt Nam. Mỗi độ Xuân về, khi khoảnh khắc đất trời và lòng người giao 

hòa, nhân dân Việt Nam mọi thế hệ đều thành kính nhớ về Người. Mỗi câu chuyện về 

Người, dù rất mực giản dị nhưng vẫn luôn có giá trị sâu sắc. 

1. Câu chuyện về Bác: Về “Tết trồng người” 

Trong lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ chưa một lần dùng khái niệm “Tết trồng người”, 

nhưng “trồng người” với ý nghĩa là xây dựng con người tốt đẹp nói chung và xây dựng 

cán bộ, đảng viên xứng đáng là người chiến sĩ cách mạng chân chính, thì đó là việc suốt 

đời Người chăm lo. Trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá 

nhân, Bác viết: “Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là 

một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta”. 

Bác đặc biệt biểu dương những tấm gương: Trong lịch sử đấu tranh của Đảng và 

trong mọi hoạt động hàng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán 

bộ, đảng viên ta anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và đã làm nên 

những thành tích vẻ vang. Nhưng Bác cũng chỉ rõ: Song bên cạnh những đồng chí tốt ấy, 

còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức còn thấp kém. Họ mang nặng chủ nghĩa cá 

nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi 

người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. 

Sau khi nêu lên những biểu hiện và tác hại của chủ nghĩa cá nhân, Bác viết: “Để làm 

cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức 

tăng cường giáo dục toàn Đảng… Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, 

của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá 

nhân, nâng cao đạo đức cách mạng…”. 

Với Bác, đạo đức cách mạng cũng là đạo đức xã hội, đạo đức làm người. 

Trong tác phẩm Cần Kiệm Liêm Chính viết năm 1949, Bác chỉ rõ: Cần, Kiệm, 

Liêm, Chính là nền tảng của đời sống mới, nền tảng của thi đua ái quốc. 

Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. 

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. 

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. 

Thiếu một mùa, thì không thành trời. 

Thiếu một phương, thì không thành đất. 

Thiếu một đức, thì không thành người. 

Thiếu một đức đã không thành người, thì thiếu cả bốn đức, sao có thể thành cán bộ, 

đảng viên tốt được? 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH 

HỒ CHÍ MINH 
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Nửa thế kỷ đã qua, tư tưởng về xây dựng đạo đức của Bác Hồ trong tác phẩm Nâng 

cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân vẫn còn nguyên giá trị. Tác phẩm ấy 

của Bác cũng như tác phẩm đặc sắc Đạo đức cách mạng Bác viết đăng Tạp chí Học tập 

tháng 12-1958 được coi như những sách gối đầu giường. Không phải kinh nhật tụng mà là 

chiếc gương soi để toàn Đảng và mỗi người chúng ta nhìn vào đó mà tự soi, tự sửa. 

Trong quá trình hơn ba thập niên đổi mới, với việc xác định xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng ta thường xuyên coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh 

đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư 

tưởng và tổ chức, cán bộ. Ba Đại hội X, XI và XII của Đảng còn nhấn mạnh thêm nhiệm 

vụ xây dựng Đảng về đạo đức, văn hóa và lối sống và đặt nhiệm vụ này lên ngang hàng 

với các nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ. 

Các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII đặc biệt đề cao việc “tăng 

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

Đáng chú ý hơn nữa là các cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng này đều gắn 

liền mật thiết với các phong trào “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nay là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”. 

Chúng ta vui mừng về những kết quả quan trọng bước đầu đạt được. Nhưng để có 

được nền tảng đạo đức cách mạng như Bác Hồ mong muốn thì chúng ta còn phải làm rất 

nhiều việc, nhiều hơn nữa với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa. 

Trích: Tác giả Hà Đăng (Báo điện tử nhân dân) 

2. Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền 

Đầu năm 1946, cả nước ta tiến hành Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên. Gần đến 

ngày bầu cử, tại Hà Nội - là nơi Bác Hồ ra ứng cử - có 118 Chủ tịch ủy ban nhân dân và 

đại biểu các giới hàng xã đã công bố một bản đề nghị: "Yêu cầu cụ Hồ Chí Minh không 

phải ứng cử trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới. Chúng tôi suy tôn và ủng hộ vĩnh viễn cụ 

Hồ Chí Minh là Chủ tịch của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà". 

Từ nhiều nơi trong cả nước, đồng bào viết thư đề nghị Bác không cần ra ứng ở một 

tỉnh nào, nhân dân cả nước đồng thanh nhất trí cử Bác vào Quốc hội. 

Trước tình cảm tin yêu đó của nhân dân, Bác viết một bức thư ngắn cảm tạ đồng 

bào và đề nghị đồng bào để Bác thực hiện quyền công dân của mình: "Tôi là một công dân 

của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nên tôi không thể vượt khỏi thể lệ của Tổng tuyển 

cử đã định. Tôi ra ứng cử ở Hà Nội nên cũng không thể ra ứng cử ở nơi nào nữa. Xin cảm 

tạ đồng bào đã có lòng yêu tôi và yêu cầu toàn thể đồng bào hãy làm tròn nhiệm vụ người 

công dân trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới". 

Sau ngày hoà bình lập lại, có lần Bác đi thăm một ngôi chùa cổ, vị sư chủ trì ra đón 

và khẩn khoản xin Bác đừng cởi dép khi vào trong chùa. Bác không đồng ý và lặng lẽ làm 

đúng những quy định như khách thập phương đến lễ chùa. Trên đường từ chùa về, khi vào 

đến thành phố, xe Bác đến một ngã tư thì vừa lúc đèn đỏ bật. Sợ phố đông, xe dừng lâu, 
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đồng chí bảo vệ định chạy lại đề nghị đồng chí công an giao thông bật đèn xanh để Bác đi. 

Bác hiểu ý ngăn lại: 

Các chú không được làm thế, phải tôn trọng và gương mẫu chấp hành luật lệ giao 

thông. Không được bắt luật pháp dành quyền ưu tiên riêng cho mình. 

Nguồn: hochiminh.vn 

 
 

 

 

NHỮNG NGÀY KỶ NIỆM THÁNG 01 
- 06/01/1946: Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân 

chủ cộng hòa. 

- 09/01/1950: Ngày truyền thống học sinh, sinh viên. 

- 27/01/1973: Ngày Ký hiệp định Paris. 

- 29/01/1258: Ngày chiến thắng Nguyên-Mông lần thứ nhất. 

NHỮNG NGÀY KỶ NIỆM THÁNG 02 
- 03/02/1930: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- 07/02/1418: Ngày Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn. 

- 15/02/1943: Ngày mất anh Kim Đồng- Người đội viên đầu tiên của Đội Nhi đồng 

cứu quốc (tiền thân của Đội TNTP Hồ Chí Minh). 

- 27/02/1955: Ngày Thầy thuốc Việt Nam. 

 

03/02/1930: NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 Sau chiến tranh thế giới lần thứ I, đế quốc Pháp lại đẩy mạnh khai thác thuộc địa Đông 

Dương. Xã hội Việt Nam tiếp tục phân hóa sâu sắc. Giai cấp nông dân bị phá sản khốc 

liệt. Giai cấp tư sản dân tộc sinh sau đẻ muộn, bộc lộ sự non yếu về mọi mặt. Một bộ phận 

giai cấp tiểu tư sản toan phất ngọn cờ tư tưởng tư sản để tập hợp quần chúng xung quanh 

Việt Nam Quốc dân Đảng (thành lập tháng 12-1927). Nhưng vì bất lực cho nên sau cuộc 

bạo động non ở Yên Bái (đầu năm 1930) tổ chức đó tan rã, và ngọn cờ phản đế, phản 

phong, ngọn cờ giải phóng dân tộc chuyển hẳn về tay giai cấp vô sản. 

Yêu cầu khách quan lúc này là giai cấp công nhân phải được tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin 

để trở thành giai cấp "Tự giác" vươn lên đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng 

Việt Nam. Đó cũng là lúc đồng chí Nguyễn Ái Quốc, tiêu biểu cho tinh thần yêu nước và 

cách mạng Việt Nam tìm gặp chân lý của thời đại mới. 

 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 
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Năm 1917, cách mạng Tháng Mười Nga thành công. Tháng 12-1920, tại Đại hội Tua, 

đồng chí Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp và đồng thời là người 

cộng sản Việt Nam đầu tiên. 

Sớm nhận thấy vai trò lịch sử của giai cấp công nhân, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã đem 

hết tinh thần và nghị lực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, chuẩn bị về chính trị và tư tưởng 

cho sự ra đời của Chính Đảng vô sản ở Việt Nam. Hàng loạt bài viết của Người đăng trên 

các báo và tạp chí Người cùng khổ, Nhân đạo, Đời sống công nhân và cuốn sách nổi tiếng 

Bản án chế độ thực dân Pháp, trong suốt thời gian từ 1921-1926 đã chọc thủng tấm lưới 

thép của thực dân Pháp, được chuyển về Việt Nam, lôi cuốn đặc biệt những người cách 

mạng trẻ tuổi đầy nhiệt huyết ở nước ta đang khao khát con đường mới. 

Tháng 12-1924, sau khi dự đại hội lần thứ năm Quốc tế Cộng sản, với bí danh là Lý Thụy, 

Người về Quảng Châu, điểm nóng của cách mạng Trung Quốc, và làm việc dưới danh 

nghĩa của phái bộ Bô-rô-đin, cố vấn Liên - Xô bên cạnh chính phủ Quốc Dân Đảng Trung 

Hoa. 

Chính ở đây, ngày 19-6-1924, liệt sĩ Phạm Hồng Thái đã ném bom khách sạn Victory ở 

Sa-diện nhằm giết tên toàn quyền Méc-lanh trên đường công cán đang dự tiệc. Việc không 

thành, nhưng tấm gương của người anh hùng trên sông Châu như "chim én báo hiệu mùa 

xuân". 

Tháng 6-1925, trên cơ sở tổ chức yêu nước của Phan Bội Châu và Tâm Tâm Xã, đồng chí 

Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội, trong 

đó hạt nhân là Cộng sản Đoàn (lúc đầu có 7 người, cuối 1926 đã có 24 người, tiêu biểu 

như Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong...). Nhiều lớp huấn luyện chính trị được 

mở tại Quảng Châu để đào tạo cán bộ tung về nước hoạt động. Tuần báo Thanh niên từ 

tháng 6-1926 và đặc việt cuốn Đường cách mạng (xuất bản năm 1927) đã đề cập đến 

những vấn đề chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam được bí mật đưa về nước 

góp phần tích cực vào việc truyền bá tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở trong nước. 

Từ sau cuộc bãi công Ba Son (8-1925), phong trào công nhân đã vượt qua giai đoạn tự 

phát, bước vào giai đoạn tự giác. Đặc biệt từ mùa xuân 1928, thực hiện chủ trương vô sản 

hóa, các hội viên của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội đã vào nhà máy, hầm 

mỏ, đồn điền để tuyên truyền và tổ chức công nhân. Địch phải thú nhận: năm 1929 có tới 

43 cuộc bãi công lớn. Phong trào công nhân trên thực tế đã trở thành lực lượng chính trị 

nòng cốt cho phong trào giải phóng dân tộc. 

Trong khi đó, phong trào yêu nước và dân chủ của tiểu tư sản sau thời kỳ phát triển bồng 

bột (như đòi tha cụ Phan Bội Châu tháng 12-1925, đám tang cụ Phan Chu Trinh tháng 3-

1926)... đã dần dần thể hiện sự bất lực của tư tưởng tư sản và tiểu tư sản. 

Phong trào Quốc gia cải lương, tiêu biểu là đảng Lập Hiến của Bùi Quang Chiêu, Nguyễn 

Phan Long cũng đã từng bước đi vào con đường phản bội dân tộc, làm tay sai cho đế quốc. 

Tình hình đó đòi hỏi cấp bách sự lãnh đạo của một Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. 

Trong nội bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội, từ đầu 1929 đã diễn ra cuộc 

đấu tranh gay gắt giữa quan điểm vô sản và quan điểm tiểu tư sản xung quanh vấn đề 

thành lập Đảng cộng sản ở Việt Nam. Tư tưởng vô sản đã chiến thắng. 
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Tháng 3-1929, tại số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) Chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời gồm 

8 đồng chí: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu... Đầu tháng 

6-1929, tại số nhà 312 phố Khâm Thiên (Hà Nội) 20 đại biểu Cộng sản Bắc Kỳ quyết định 

lập Đông Dương Cộng Sản Đảng. Mấy tháng sau, An nam Cộng sản Đảng ra đời tại Nam 

Kỳ (10-1929). Dưới ảnh hưởng của những sự kiện ấy, một tổ chức yêu nước, tiến bộ, 

thành lập ở Trung Kỳ giữa năm 1925, lấy tên là Tân Việt cách mạng Đảng, sau lại đổi tên 

là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (1-1930). 

Như thế là đầu năm 1930 ở nước ta có 3 tổ chức đều tự nhận là cộng sản và đều tìm cách 

tranh thủ sự thừa nhận của Quốc tế Cộng sản. Trong khi tuyên truyền vận động quần 

chúng, ba tổ chức không khỏi công kích, tranh giành ảnh hưởng trong quần chúng. 

Ngày 27-10-1929, Ban chấp hành Quốc tế cộng sản chỉ thị: "Nhiệm vụ quan trọng nhất và 

cấp bách nhất của tất cả những người cộng sản Đông Dương là thành lập một Đảng cách 

mạng có tính chất giai cấp của giai cấp vô sản, nghĩa là một Đảng cộng sản có tính quần 

chúng ở Đông Dương. Đảng đó phải chỉ có một và là tổ chức cộng sản duy nhất ở Đông 

Dương". 

Ngày 3-2-1930 (mùng 5 tết Canh Ngọ) công nhân Phú Riềng chiếm đồn điền trong một 

ngày - Ngày Tự Do đầu tiên! Cũng ngày đấy, đồng chí Nguyễn Ái Quốc với bí danh là 

Vương, thay mặt Quốc tế cộng sản chủ trì hội nghị thống nhất Đảng tại một ngôi nhà nhỏ 

xóm lao động thuộc Cửu Long gần Hương Cảng (Trung Quốc) gồm đồng chí Vương (Bác 

Hồ), đại biểu Đông Dương Cộng Sản Đảng (Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu), đại biểu 

An Nam Cộng Sản Đảng (Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu). Tân Việt mới chuyển thành 

cộng sản không kịp cử đại diện. 

Thế là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Hôm ấy, chính cương và sách lược vắn tắt do 

đồng chí Nguyễn Ái Quốc thảo cùng với Điều lệ đảng được thông qua. Hội nghị còn cử 

Ban Trung Ương lâm thời đại diện cho 211 Đảng viên của toàn Đảng. 

Đảng ta ra đời là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào 

công nhân và phong trào yêu nước của dân tộc vào cuối những năm 20 của thế kỷ này. 

Đảng ta ra đời là một bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đảng ta ra đời 

là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên cho thời kỳ vùng dậy oanh liệt nhất và bước nhảy vọt vĩ đại 

nhất trong lịch sử tiến hòa của dân tộc Việt Nam. 

Tháng 10-1930, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ nhất, cùng với việc thông 

qua bản Luận cương Chính trị do đồng chí Trần Phú, Tổng bí thư đầu tiên của Đảng khởi 

thảo, Đảng ta mang tên mới là Đảng Cộng sản Đông Dương. Ngay lúc đó, Đảng ta đã lãnh 

đạo cao trào 30-31 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. 

Tháng 3-1935, sau cuộc khủng bố trắng của thực dân Pháp, tại Ma Cao (tô giới Bồ Đào 

Nha trên đất Trung Quốc) Đại hội lần thứ nhất của Đảng đã họp để chuẩn bị cho một cao 

trào mới. 

Tháng 8-1945 chỉ với 5.000 đảng viên, Đảng ta đã lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành 

công, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do ở nước ta. Đó là kết quả vĩ đại của cả quá trình 15 

năm đấu tranh kể từ khi Đảng ta ra đời (1930-1945). 
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Tiếp đó, Đảng ta lại lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân 

Pháp xâm lược (1946 - 1954). Đảng ta ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. 

Tháng 2-1951, tại khu rừng thuộc xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng đã họp, nhằm đưa công cuộc Kháng chiến - 

Kiến quốc đến thắng lợi. 

Ngày 3-3-1951, Đảng ta ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao Động Việt Nam, 

tổng số đảng viên đã lên đến 76 vạn đồng chí. Giai đoạn 1954-1975 Đảng ta tiếp tục lãnh 

đạo dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt chống 

Mỹ, cứu nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đồng thời giương cao hai ngọn 

cờ Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Qua cuộc đấu tranh vĩ đại ấy, lực lượng của Đảng 

lớn mạnh hơn bao giờ hết, vượt qua mọi thử thách hy sinh, thực sự là lực lượng tiên phong 

của cách mạng. 

Tháng 9-1960, tại thủ đô Hà Nội, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ba, đại hội xây dựng chủ 

nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà đã khai mạc trọng thể. Đại hội đã nhất trí 

thông qua đường lối đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở miền Bắc. 

Sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại thành công, tháng 12-1976, trong 

không khí phấn khởi của đất nước vừa thống nhất, Đại hội Đảng lần thứ IV đã họp, nhằm 

vạch ra con đường đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với đội ngũ trùng điệp 1 triệu 50 

vạn đảng viên, Đảng ta trở lại với cái tên buổi đầu của mình là Đảng Cộng sản Việt Nam, 

đội tiên phong quang vinh của giai cấp và dân tộc, chuẩn bị đưa Tổ quốc ta đi tới những 

thắng lợi huy hoàng hơn nữa. 

Nguồn lichsuvietnam.vn 

27/2/1955: NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 

 Ngày 27/2/1955, nhân dịp tổ chức hội nghị cán bộ y tế, Bác Hồ đã gửi thư cho Hội nghị 

căn dặn ba điều: 

“Trước hết là phải thật thà đoàn kết – Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết thì 

vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích. Đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ 

mới. Đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành y tế, từ các bộ trưởng, thứ trưởng, bác 

sỹ, dược sỹ cho đến các anh chị em giúp việc. Bởi vì công việc và địa vị tuy có khác nhau, 

nhưng người nào cũng là một bộ phận cần thiết trong ngành y tế, trong việc phục vụ nhân 

dân. 

Thương yêu người bệnh – Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô các chú. 

Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khoẻ cho đồng 

bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. 

Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, 

coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn.“ Lương y phải như từ mẫu”, câu nói ấy rất đúng. 

Xây dựng một nền y học của ta - Trong những năm nước ta bị nô lệ thì y học cũng như các 

ngành khác đều bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập tự do, cán bộ cần giúp đồng bào, 
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giúp chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp vơí nhu cầu của nhân dân ta. Y học cần 

phải dựa trên nguyên tắc: khoa học, dân tộc và đại chúng. 

Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quí báu về cách chữa bệnh bằng thuốc ta, 

thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô, các chú cũng nên chú trọng nghiên cưú và 

phối hợp thuốc “ Đông” và thuốc “ Tây”. 

Vì ý nghĩa sâu sắc của bức thư này, từ năm 1985, ngày 27 tháng 2 được chọn là Ngày thầy 

thuốc Việt Nam. 

Theo Báo Nhân Dân, số 362, ngày 27/2/1955 

 

 

 

Chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên, các tổ chức Đoàn thông tin Nghị 

định Nghị định 100/2019 thay thế Nghị định 46/2016 có hiệu lực từ 1/1/2020, quy định 

mức xử phạt cao hơn nhiều đối với nhiều vi phạm giao thông. (xem nghị định theo đường 

link sau: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-100-2019-ND-CP-

xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-giao-thong-duong-bo-va-duong-sat-426369.aspx). Trong 

đó có quy định mức phạt khi uống rượu, bia khi tham gia giao thông như sau: 

 

    CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-100-2019-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-giao-thong-duong-bo-va-duong-sat-426369.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-46-2016-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-giao-thong-duong-bo-duong-sat-288330.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-100-2019-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-giao-thong-duong-bo-va-duong-sat-426369.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-100-2019-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-giao-thong-duong-bo-va-duong-sat-426369.aspx
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Chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên lời bài hát:  

Lời bài hát: Bến Cảng Quê Hương Tôi 

Sáng tác: Hồ Bắc 

 

Khi xuân sang trên bến cảng 

Đàn hải âu tung cánh bay rợp trời 

Cảng của ta vui đón bao chuyến hàng 

Những chuyến hàng bè bạn từ xa xôi 

Những chuyến hàng Việt Nam gửi đi muôn nơi. 

 

Tuổi thanh xuân thiết tha với bến cảng 

Ta chiến đấu nơi đây bao ngày đêm 

Nghe sóng vỗ mênh mang khi triều lên 

Ta bám biển, ta bám tàu 

Cho những con tàu mau rời sang bến mới 

Cho những chuyến hàng đi dựng xây đất nước. 

[ĐK:] 

Ơi cô gái lái xe trên cảng 

Xe em bon nhanh và tóc em bay trên sóng biển quê hương 

Anh công nhân bốc xếp đã mang bao tấn thép 

Như dũng sĩ biển đông vai sắt chân đồng. 

 

Cảng thân yêu ơi, biển quê hương ta ơi 

Tổ quốc đã cho tôi cuộc đời hôm nay 

Và sức sống tin yêu vì một ngày mai 

Mùa xuân vang muôn tiếng hát 

Trên bến cảng quê ta trung dũng kiên cường 

Có những người công nhân bất khuất anh hùng 

Biển ơi ta hát, hát lên, vì ngày mai.. 

 

 

BÀI HÁT THANH NIÊN 
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ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG SINH HOẠT THÁNG 01, 02/2020 

1 

- Tiếp tục thông tin các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, các 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch, chương trình công tác 

Đoàn,  Hội, Đội đến với đoàn viên thanh niên nhất là chương trình công 

tác năm 2020. 

2 

3 

- Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), chào mừng đại 

hội Đảng các cấp. 

4 

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục 

thể thao, vui xuân đón tết và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp 

với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa dân độc và thuần phong mỹ 

tục, tập quán tốt đẹp của địa phương; đi đầu trong đấu tranh chống các 

biểu hiện tiêu cực tại các lễ hội đầu xuân như mê tín dị đoan. 

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân không 

mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ, 

nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao 

thông; nhất là không sử dụng rượu, bia, chất kích thích, phóng nhanh vượt 

ẩu khi tham gia giao thông; không tham gia và cổ vũ việc đánh bạc trái 

phép dưới mọi hình thức.  

- Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, 

truyền thống cách mạng của đất nước, của dân tộc; tuyên truyền Luật 

Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật An ninh mạng; Luật Phòng, 

chống ma túy; Luật Giao thông đường bộ, Luật Thanh niên… 
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