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Đã nhận biết sai lầm phải ra sức sửa chữa 

Trong “Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, Bác Hồ chỉ rõ: Chúng 

ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa. Những hiện 

tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên mà Bác đã chỉ ra cách đây hơn 70 năm vẫn còn 

nguyên tính thời sự.                 

Tháng 10/1945, ngay sau khi giành được độc lập, tuy phải dồn tâm sức lãnh đạo Nhà 

nước công nông còn non trẻ, đất nước như “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng trước những 

biểu hiện tiêu cực xuất hiện trong một số cán bộ, đảng viên, Bác Hồ đã viết “Thư gửi ủy 

ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”. Sau khi khẳng định nhờ lãnh đạo khôn khéo 

mà chúng ta đã bẻ gãy xiềng xích nộ lệ, giành được độc lập tự do, thiết lập mối quan hệ 

mật thiết giữa Chính phủ với Nhân dân và những việc cần kíp phải làm để cho dân được 

hưởng hạnh phúc, tự do, Bác viết: Tất cả phải hiểu rằng các cơ quan của Chính phủ từ toàn 

quốc cho đến các làng đều là đầy tớ của dân, nghĩa là để giành việc chung cho dân, chứ 

không phải để đè đầu dân,… và: Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến 

dân, ta phải hết sức tránh. 

Sau đó Bác đã chỉ ra những lỗi lầm chính ở một số người. Đó là: Trái phép: những 

tên việt gian phản quốc chứng cớ rõ ràng thì phải trị đã đành, không ai trách được. Nhưng 

cũng có lúc vì tư thù, tư oán mà bắt bớ, tịch thu gia sản, làm dân oán thán. Cậy thế: cậy 

mình ở trong ban này, ban nọ, rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao làm vậy, coi khinh dư 

luận, không nghĩ đến dân, quên rằng dân bầu mình ra để làm việc cho dân, chứ không phải 

để cậy thế với dân. Hủ hóa: ăn uống cho ngon, mặc muốn cho đẹp, ngày càng xa xỉ, ngày 

càng lãng mạn, thậm chí lấy của công làm việc tư, quên cả thanh liêm đạo đức. Tư túng: 

kéo bè, kéo cánh, bà con, bạn hữu mình không tài năng gì cũng chức này, chức nọ. Người 

có tài có đức nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài. Chia rẽ: bênh vực lớp này, 

chống lại lớp khác, không biết làm cho các tầng lớp Nhân dân hòa thuận với nhau, không 

chia già trẻ, giàu nghèo để giữ nền độc lập, chống kẻ thù chung. Kiêu ngạo: tưởng mình ở 

cơ quan của Chính phủ là thần thánh rồi, coi khinh nhân dân, cử chỉ lúc nào cũng vác mặt 

“quan cách mệnh” lên. Bác chỉ rõ: Ai đã phạm những sai lầm trên phải hết sức sửa chữa, 

nếu không tự sửa chữa Chính phủ sẽ không khoan dung. 

Ngày 01/3/1947, Bác Hồ viết tiếp lá thư “Gởi các đồng chí Bắc bộ”. Lần này, Bác 

nói sát thực hơn, kiên quyết hơn. Bác nhấn mạnh: Chúng ta phải kiên quyết tẩy sạch 

những khuyết điểm sau đây: Địa phương chủ nghĩa: chỉ chăm chú lợi ích của địa phương 

mình mà không nhìn đến lợi ích của toàn bộ. Làm việc ở bộ phận nào chỉ biết bênh vực, 

vun đắp cho bộ phận ấy. Óc bè phái: ai hẩu với mình thì dù nói không đúng cũng nghe, tài 

không có cũng dùng. Ai không hẩu với mình thì dù có tài cũng dìm họ xuống, họ phải mấy 

cũng không nghe. Óc quân phiện, quan liêu: khi phụ trách ở một vùng nào thì như một 

ông vua con ở vùng đấy, tha hồ hách dịch, hoạnh hẹo. Đối với cấp trên thì xem thường, 
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đối với cấp dưới thì cậy quyền lấn át. Đối với quần chúng ra vẽ quan cách làm cho quần 

chúng sợ hãi. Óc hẹp hòi: tư tưởng hẹp hòi, thì hành động cũng hẹp hòi, nhiều thù ít bạn. 

Người mà hẹp hòi thì ít kẻ giúp. Đoàn thể mà hẹp hòi không thể phát triển. Ham chuộng 

hình thức: việc gì cũng không xét đến kết quả thiết thực, cần kíp, chỉ nhằm về hình thức 

bề ngoài, chỉ muốn phô trương cho oai. Làm việc lối bàn giấy: thích làm việc bằng giấy tờ 

thật nhiều. Ngồi một nơi chỉ tay 5 ngón không chịu xuống địa phương kiểm tra công việc 

và để chỉ vạch những kế hoạch thi hành chỉ thị, nghị quyết cấp trên gởi xuống các địa 

phương có thực hiện được hay không, các đồng chí cũng không biết đến. Vô kỷ luật- kỷ 

luật không nghiêm: việc nào dể hay ưa thích thì làm, việc nào khó khăn, không ưa thích 

thì bỏ. Các đồng chí phạm lỗi, nhưng không bị trừng phạt xứng đáng, có đồng chí bị hạ 

tầng công tác nơi này, đi nơi khác lại ở nguyên cấp. Có đồng chí đáng phải trừng phạt, 

nhưng vì cảm tình nể nang chỉ phê bình cảnh cáo qua loa cho xong chuyện. Thậm chí còn 

có nơi che đậy cho nhau, tha thứ lẫn nhau, lừa dối cấp trên, giấu giếm đoàn thể. Nếu kỷ 

luật của đoàn thể lỏng lẻo, những phần tử phản động sẽ có cơ hội chui vào hàng ngũ ta để 

phá hoại đoàn thể ta. Ích kỷ- hủ hóa: giữ óc địa vị, cố tranh cho được ủy viên này, chủ 

tịch kia. Có những  đồng chí lo ăn ngon, mặc đẹp, lo chiếm của công làm của tư, lợi dụng 

địa vị và công tác của mình mà buôn bán phát tài, lo việc riêng hơn lo việc công. Có 

những đồng chí hay có tính kiêu ngạo, tự mãn. Có đồng chí còn giữ thói “một người làm 

quan cả họ được nhờ”, đem bà con, bạn hữu đặt vào chức này, việc kia, làm được hay 

không mặc kệ. Hỏng việc đoàn thể chịu, cốt cho bà con, bạn hữu có địa vị là được. Bác kết 

luận: phải kiên quyết khắc phục những khuyết điểm trên thì chúng ta mới đi đến hoàn toàn 

thắng lợi. 

Hiện nay, chúng ta đang kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa 

XII về 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, 

trong đó Trung ương chỉ rõ 27 biểu hiện cụ thể của suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng-chính 

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

này, đọc lại những điều chỉ dẫn, soi tấm gương mẫu mực của Bác Hồ về chống các biểu 

hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với tinh thần 

“Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa”, thiết 

nghĩ, mỗi chúng ta, hàng ngày suy ngẫm làm theo tấm gương mẫu mực của Bác là cách tốt 

nhất để mỗi chúng ta tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, trở thành người cán bộ, 

đảng viên thật sự vì nước, vì dân. 

Nguồn: http://www.xaydungdang.org.vn/ 
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* Tháng 9 có các ngày lễ lớn: 

- 02/9/1945: Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

- 02/9/1969: Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. 

- 12/9/1930: Xô Viết Nghệ Tĩnh. 

- 20/9/1977: Việt Nam trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc. 

- 23/9/1977: Nam Bộ kháng chiến. 

- 27/9/1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn. 

- 30/9/1988: Kỷ niệm ngày mất của đồng chí Trường Chinh. 

* Tháng 10 có các ngày lễ lớn: 

- 01/10/1991: Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi. 

- 10/10/1954: Kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ Đô. 

- 14/10/1930: Kỷ niệm Ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam. 

- 15/10/1956: Kỷ niệm Ngày thành lập hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. 

- 15/10/1930: Kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. 

- 20/10/1930: Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. 

23/9/1945: Ngày Nam Bộ Kháng chiến 

Chỉ 03 tuần lễ sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, ngày 23/9/1945 thực 

dân Pháp núp dưới bóng quân đội Anh tước vũ khí của quân đội Nhật ở Nam Bộ, âm mưu 

quay trở lại xâm lược nước ta lần nữa. 6.000 quân Pháp dựa vào hơn 1 vạn quân Anh đã 

trắng trợn gây hấn ở thành phố Sài Gòn. Chúng mưu toan chiếm Nam Bộ làm bàn đạp 

chiếm cả Việt Nam và Đông Dương. 

7h sáng ngày 23/9, Xứ uỷ và Uỷ ban hành chính Nam Bộ (sau đổi tên thành Uỷ ban 

kháng chiến) họp khẩn cấp tại phố Cây Mai (Chợ Lớn) có đồng chí Hoàng Quốc Việt thay 

mặt Trung ương Đảng và tổng bộ Việt Minh tham dự. Hội nghị quyết định phát động nhân 

dân kiên quyết kháng chiến chống xâm lược. Uỷ ban kháng chiến Nam Bộ được thành lập, 

ra lệnh tổng bãi công, bãi thị, bất hợp tác với địch, phong toả địch. Dưới sự lãnh đạo của 

Đảng, nhân dân Nam Bộ sục sôi căm thù, nhất tề đứng dậy, xông ra mặt trận quyết chiến 

với quân xâm lược, mở ra một trang sử oanh liệt mới: Nam Bộ Kháng Chiến. 

Chiều 23/9, cả Sài Gòn đình công, không hợp tác với Pháp. Các công sở xí nghiệp, hãng 

buôn đóng cửa, chợ không họp, xe ngừng chạy. Các ụ chiến đấu mọc lên khắp nơi. Ngay 

những ngày đầu, quân Sài Gòn đã tiêu hao sinh lực địch và phá huỷ một phần cơ sở vật chất 
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của chúng. Tiếng súng kháng chiến ở Sài Gòn chấn động cả nước. Nhiều tỉnh Nam Bộ đưa 

lực lượng đoàn viên, thanh niên về góp sức với Sài Gòn chống quân xâm lược.  

Ban thường vụ Trung ương Đảng họp chủ trương đánh mạnh quân Pháp ở Nam bộ, 

quyết tâm giành thắng lợi ở chiến trường để tạo điều kiện cho việc đấu tranh với quân 

Tưởng ở ngoài Bắc. Ngày 27/9/1945, chủ tich Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào miền 

Nam khẳng định quyết tâm kháng chiến của Đảng, chính phủ và nhân dân ta, chỉ rõ mục 

tiêu chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Người nêu cao lẽ sống “thà chết tự do hơn sống 

nô lệ” của nhân dân ta. Đáp lời kêu gọi của Người, xứng đáng với lòng tin cậy và sự cổ vũ 

của nhân dân cả nước, nhân dân Nam Bộ vùng dậy dũng cảm đánh trả kẻ địch có trang bị 

hiện đại, làm thất bại âm mưu của địch, tạo điều kiện để ta củng cố chính quyền cách mạng, 

xây dựng chế độ mới, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến toàn quốc. 

Tháng 02/1946, thay mặt chính phủ và đồng bào cả nước, chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 

Nam Bộ danh hiệu vẻ vang: “Thành đồng Tổ quốc”. 

 Nguồn: www.baotangtonducthang.com 

01/10/1991: Ngày Quốc tế Người cao tuổi 

Ý thức được tầm quan trọng của người cao tuổi, năm 1982 lần đầu tiên Liên Hiệp 

quốc đã tiến hành Đại hội thế giới về tuổi già tại Áo, hơn 3.000 đại biểu của hầu hết các 

nước trên thế giới tham dự. Đại biểu của Việt Nam là giáo sư Phạm Khuê, viện trưởng 

viện lão khoa Việt Nam. Hội nghị đã thông qua chương trình hoạt động quốc tế về tuổi già 

và khuyến nghị chính phủ và nhân dân các nước quan tâm giải quyết từng bước những vấn 

đề về người cao tuổi căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của nước mình, tập trung vào 6 lĩnh 

vực:  

* Sức khoẻ và ăn uống 

* Nhà ở và môi trường. 

* Gia đình. 

* Dịch vụ và bảo trợ xã hội. 

* Việc làm. 

* Nâng cao sự hiểu biết của người cao tuổi. 

Đến năm 1990, tức 8 năm sau Đại hội thế giới ở Áo, để tập trung sự chú ý của thế 

giới về vấn đề người cao tuổi, đại hội đồng Liên Hiệp Quốc quyết định lấy ngày 1/10 hàng 

năm làm ngày quốc tế người cao tuổi, bắt đầu từ 01/10/1991. 

 

15/10/1956: Kỷ niệm Ngày thành lập hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

(Đăng trên website Tỉnh Đoàn:  

http://www.tuoitrebinhdinh.vn) 
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Trong tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9 - 10/2018, chúng tôi xin giới thiệu đến cán bộ 

đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên một số nội dung xây dựng đoàn cơ sở 03 chủ động, cụ thể 

như sau:  
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Chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên thông tin về hướng ứng chiến 

dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018:  

1. Mục đích: 

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh thiếu nhi trong việc tham gia bảo 

vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Động viên, khuyến khích thanh thiếu nhi đi đầu trong công tác tham gia bảo vệ môi 

trường; sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên, gắn với bảo vệ và phát 

triển bền vững. 

2. Thời gian:  

- Triển khai chiến dịch từ ngày 08/9 đến ngày 23/9/2018; cao điểm từ ngày 15/9 đến 

ngày 23/9/2018. 

- Đồng loạt Ngày Thứ bảy tình nguyện làm cho thế giới sạch hơn vào ngày 

15/9/2018. 

3. Nội dung chương trình:  

3.1. Công tác tuyên truyền  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, 

thanh thiếu nhi và nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tạo dư luận và áp 

lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật bảo vệ môi 

trường; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao 

năng lượng, hạn chế sử dụng túi ni-lông, nguyên liệu, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây 

ô nhiễm môi trường. 

- Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường tại các khu vực công 

cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc, khu vực đông dân cư… Diễu hành, cổ động bảo 

vệ môi trường.  

- Tăng cường đưa tin, bài viết, thời lượng phát sóng về môi trường, chương trình cổ 

động, bài viết, phóng sự về bảo vệ môi trường. 

3.2. Tổ chức các hoạt động hưởng của các cấp bộ đoàn  

- Tập trung vào các điểm đen, ô nhiễm, bức xúc… thu gom, xử lý, làm sạch. mỗi cấp bộ, 

đoàn trực thuộc lựa chọn ít nhất 01 địa điểm để thực hiện. 

- Vận động cộng đồng, dân cư cùng hưởng ứng làm vệ sinh môi trường; phân loại rác 

thải tại nguồn, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức 

xúc, tồn đọng trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi 

thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước. 

 

HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH “LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN  

NĂM 2018” 



11 

 

 

- Phát động và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường tại cơ sở như: ngày hội tái 

chế, tiết kiệm, tái sử dụng, ngày hội sống xanh, ngày Thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật 

xanh, chương trình không sử dụng túi ni-lông, phân loại rác tại nguồn… 

* Một số nội dung tuyên truyền Hướng ứng chiến dịch “Làm cho thế 

giới sạch hơn năm 2018” 
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Chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên lời bài hát:  

Bạn Là Thanh Niên 
Nhạc sĩ: Phạm Thanh Hà 

 

Bạn và những người có trái tim biết lắng nghe  

và biêt chia sẻ bao nhiêu khó khăn giữa đời  

Khi sống trong tháng ngày lòng nhiệt huyết đang dâng đầy.  

Nhìn những dấu chân vẫn bước đi không nghĩ suy  

về theo những miền xa xôi đến mang đến niềm vui  

Những điều ước tốt đẹp nhất  

Ban là thanh niên đấy phải để cho ai thấy  

từng ngày trôi lặng lẽ bạn dần trở nên mạnh mẽ  

Cho dù có cũng lắm gian nan  

Và ta hãy vững tin niềm tin ấy sẽ luôn ngập tràn  

Bạn là thanh niên đấy đừng ngồi yên như thế  

vì chặng đường ta sẽ đi còn bao chông gai chờ đón  

Việc gì ta đâu ngại chi để cùng sánh bước bên nhau  

và cùng cố găng vượt lên chính mình.  

Bạn và những người có trái tim biết lắng nghe  

và biêt chia sẻ bao nhiêu khó khăn giữa đời  

Khi sống trong tháng ngày lòng nhiệt huyết đang dâng đầy.  

Nhìn những dấu chân vẫn bước đi không nghĩ suy  

về theo những miền xa xôi đến mang đến niềm vui  

Những điều ước tốt đẹp nhất  

Ban là thanh niên đấy phải để cho ai thấy  

từng ngày trôi lặng lẽ bạn dần trở nên mạnh mẽ  

Cho dù có cũng lắm gian nan  

Và ta hãy vững tin niềm tin ấy sẽ luôn ngập tràn  

Bạn là thanh niên đấy đừng ngồi yên như thế  

vì chặng đường ta sẽ đi còn bao chông gai chờ đón  

Việc gì ta đâu ngại chi để cùng sánh bước bên nhau  

và cùng cố găng vượt lên chính mình. 

 

 

BÀI HÁT THANH NIÊN 
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1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, trong đó tăng cường 

triển khai kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị 42 CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. 

2. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 

2017 “Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống 

suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 

bộ”; các nội dung về xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới và Nghị quyết 

Trung ương 4 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. 

3. Giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là truyền 

thống đoàn kết, nhân ái, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, 

dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; các giá trị lịch sử, văn hóa 

của khu di tích. 

4. Tuyên truyền các nội dung hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương đến 

đông đảo đoàn viên, thanh niên; thông tin tình hình thời sự an ninh, chính trị, xã hội,... tại 

địa phương, đơn vị. 

5. Tuyên truyền tới đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi về ý nghĩa của Chiến dịch 

Làm cho thế giới sạch hơn và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí 

hậu. Sử dụng thống nhất bộ công cụ tuyên truyền do Trung ương Đoàn ban hành bao gồm 

tuyên truyền trực quan và trên internet, như: Băng rôn, phướn dọc, avartar, cover 

facebook... 

6. Truyên truyền rộng rãi đến đoàn viên, hội viên, thanh niên ý nghĩa ngày thành lập 

Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2018). 

7. Triển khai cho đoàn viên, thanh niên thực hiện chủ trương 1+1 của Trung ương 

Đoàn: Một đoàn viên giới thiệu một thanh niên tham gia vào các hoạt động đoàn, hội và 

giúp đỡ thanh niên kết nạp vào tổ chức Đoàn. 

 

 

  

 

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG SINH HOẠT THÁNG 9 - 10/2018 


