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Nghĩ về
lời dạy của Bác
với thanh niên

Hồ

Xin hãy nhớ đến mong
ước của Người
Trong thư gửi học sinh
nhân ngày khai trường,
tháng 9-1945, Người đã gửi
trọn niềm tin yêu và trách
nhiệm đối với thế hệ trẻ:
“Non sông Việt Nam có
trở nên tươi đẹp hay không,
dân tộc Việt Nam có bước
tới đài vinh quang để sánh
vai với các cường quốc năm
châu được hay không, chính
là nhờ một phần lớn ở công
học tập của các em...”.
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm
Cách mạng Tháng Tám, Bác
đã gửi thư cho thanh niên.
Trong thư, Người viết: “Phải
Thăm lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc,
luôn luôn nâng cao chí khí
Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,
vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” (13/9/1958)
cách mạng, trung với nước,
hiếu với dân, nhiệm vụ nào
cũng hoàn thành, khó khăn
rong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Không sợ
dịp mừng xuân độc lập đầu tiên, tháng 1-1946, gian khổ, hy sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và anh
Người viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một dũng chiến đấu, xung phong đi đầu trong sự nghiệp chống
đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” Mỹ cứu nước” (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc
(Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, gia, Hà Nội, 2000, tập 11, trang 503-504).
2000, tập 4, trang 167).
Tháng 1-1947, khi nhận được tin con trai bác sĩ Vũ
Ngày 13-9-1958, nói chuyện tại lớp chính trị do Bộ Đình Tụng, Giám đốc y tế Bắc bộ đã anh dũng hy sinh
Giáo dục tổ chức, Người nhấn mạnh: “Vì lợi ích mười năm trong chiến đấu, Bác gửi thư chia buồn. Trong thư Bác viết:
thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” “Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con
(Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên
2000, tập 9, trang 222).
Việt Nam là con cháu tôi. Mất một thanh niên thì hình như
Có thể khẳng định rằng, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách tôi mất một đoạn ruột... Họ chết cho Tổ quốc sống mãi;
mạng cho đời sau là một bộ phận quan trọng trong hệ thống vật chất họ mất nhưng tinh thần họ vẫn luôn sống với non
tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cho thế sông Việt Nam” (Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, NXB
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tập 5, trang 32).

hệ trẻ những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc.
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Người viết: “Thanh niên là người tiếp sức cách mạng
cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu
dắt thế hệ thanh niên tương lai”. Người cũng khẳng định,
thanh niên đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây
dựng và phát triển đất nước, là “lực lượng nòng cốt để xây
dựng xã hội mới”, “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh
một phần lớn là do các thanh niên”.
Người yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên phải tự giác
rèn luyện, không ngừng học tập, gương mẫu xung phong
trong mọi công việc. Theo Người, “Thanh niên phải có
đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm
kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng
những không làm được gì lợi ích cho xã hội, mà còn có
hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như
ông bụt không làm hại gì, nhưng cũng không có lợi gì cho
loài người”.
Muốn thức tỉnh dân tộc phải thức tỉnh thanh niên
Người đã phản đối chế độ thực dân gây ra tội ác tày trời
đối với nhân dân và thanh niên nước ta thông qua bức thư
“Gửi Thanh niên Việt Nam” (1925), các tác phẩm “Bản
án chế độ thực dân Pháp” (1925), “Đường cách mệnh”
(1927)... Người căm phẫn lên án chế độ thực dân đầu
độc, nô dịch, bóc lột dân bản xứ, trong đó có thanh niên.
Người khẳng định, muốn thức tỉnh dân tộc phải thức tỉnh
thanh niên.
Ngày nay, thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong
chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con
người. Cùng với việc thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh, Đảng, Nhà nước đã có những chiến lược quan



Khắc ghi lời

trọng và cụ thể hóa bằng các chương trình, nghị quyết cụ
thể để xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững
mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là đội dự bị tin
cậy của Đảng, hạt nhân chính trị của phong trào và các tổ
chức thanh niên Việt Nam.
Trong đó, thanh niên tiến bộ phải trung thực, ngay
thẳng, tác phong khiêm tốn, giản dị, tinh thần lao động tích
cực, siêng năng, táo bạo và sáng tạo. Thanh niên phải luôn
có tinh thần cố gắng vươn lên, sống cần kiệm, liêm chính,
chí công vô tư, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Mỗi đoàn viên,
thanh niên phải chống tâm lý tự ti, tự lợi, chỉ lo vun vén cho
lợi ích riêng và sinh hoạt riêng của mình, chống tâm lý ham
sung sướng và tránh khó nhọc, chống thói xem khinh lao
động, nhất là lao động chân tay... Đó là những thói xấu kìm
hãm chí tiến thủ của đoàn viên, thanh niên.
Trong di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta trước
lúc đi xa, Người viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung
là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó
khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo
đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa
kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.
Với tinh thần “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không
bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”, tuổi trẻ hôm
nay đang xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ
quốc, nỗ lực phấn đấu rèn luyện để thực sự vừa “hồng” vừa
“chuyên” như mong ước của Người. Mong rằng mỗi thanh
niên luôn xung kích đi đầu trên các mặt trận, xứng đáng với
niềm tin yêu của Bác Hồ và của Đảng, của dân tộc 
Hưng Nguyên

Bác dạy

“Ưu điểm của thanh niên ta là hăng hái, giàu tinh thần xung phong. Khuyết điểm là ham chuộng hình thức,
thiếu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh anh hùng. Rất mong toàn thể thanh niên ta ra sức phát triển những ưu điểm và
tẩy sạch những khuyết điểm ấy. Huy hiệu của thanh niên ta là “tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”. Ý nghĩa của
nó là: phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng.
Thanh niên phải thành một lực lượng to lớn và vững chắc trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Đồng thời
phải vui vẻ, hoạt bát. Bác mong mỗi cháu và toàn thể các cháu nam nữ thanh niên cố gắng làm tròn nhiệm vụ,
để xứng đáng với cái huy hiệu tươi đẹp và vẻ vang ấy” 
(Thư gửi thanh niên, tháng 4/1951, Hồ Chí Minh toàn tập)
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T

rong các kỳ Đại hội Đoàn ở Trung ương hoặc ở các
tỉnh, thành phố cũng như các cấp cơ sở Đoàn, vào
giờ phút trang trọng của buổi khai mạc đều vang lên
lời hát “Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên.
Giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình, độc lập, tự do... Đi lên
thanh niên, chớ ngại ngần chi. Đi lên thanh niên làm theo
lời Bác. Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào
núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên...”

Yên, ông được nghe một cán bộ đi họp ở Chiến khu Việt
Bắc về kể lại được gặp Bác Hồ. Ông nói: “Khi Bác thăm
một đơn vị thanh niên xung phong, Bác dặn thanh niên:
“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và
lấp biển. Quyết chí ắt làm nên”.
Lời dạy ấy của Bác thật sự gây xúc động. Tứ nhạc xuất
hiện, khiến ông cầm bút viết một mạch. Ngày hôm sau,
ông phổ biến cho anh em trong cơ quan. Rất mừng là bài

Nhạc sĩ Hoàng Hòa
và bài hát
”
“Thanh niên làm theo lời

Người sáng tác bài hát đó chính là nhạc sĩ Hoàng Hòa.
Ông sinh năm 1930, tại Đông Quang, Thái Bình. Năm
17 tuổi đã làm cán bộ Huyện đoàn. Năm 1947-1948, là Bí
thư Tỉnh đoàn Hưng Yên, năm 1969, Bí thư Thành đoàn
Hải Phòng, rồi về công tác ở Trung ương Đoàn. Ông nghỉ
hưu tại thành phố Vũng Tàu.
Hoàng Hòa được gọi là nhạc sĩ của tuổi trẻ, vì ông
có nhiều ca khúc viết cho thanh thiếu niên. Đặc biệt là bài
hát “Thanh niên làm theo lời Bác” của ông được Đại hội
Đoàn toàn quốc lần thứ VI quyết định lấy làm bài hát chính
thức của Đoàn. Bài hát đó còn có tên gọi là Đoàn ca là vậy.
Nhạc sĩ Hoàng Hòa kể lại quá trình sáng tác bài hát này.
Vào năm 1953, tại vùng địch hậu ở Thái Bình, giáp Hưng

hát dễ thuộc, nói lên được quyết tâm của
tuổi trẻ. Đến tháng 7 năm 1954, kháng chiến
chống Pháp thắng lợi, bài hát được phổ biến
rộng rãi ở Thủ đô và các tỉnh, thành phố.
Bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác”
cũng làm nhạc nền, nhạc hiệu hơn ba chục
năm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam của
buổi “Phát thanh thanh niên”.
Từ ngày ra đời đến nay đã hơn 50 năm, bài
hát được in trên nhiều sách báo, phát nhiều
trên sóng phát thanh, nhất là các sách báo về
lịch sử Đoàn và được nhiều thế hệ thanh niên
cả nước thuộc. Và cao hơn thế nữa, lúc Bác
Hồ còn sống, có dịp nhạc sĩ Hoàng Hòa vinh
dự được gặp Bác, Bác đã tặng một món quà
nhỏ cho nhạc sĩ, khi biết ông là tác giả bài hát
“Thanh niên làm theo lời Bác”.
THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC
Nhạc và lời: Hoàng Hòa
Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên,
Giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình độc lập tự do.
Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước,
Đánh tan quân thù, xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no.
Đi lên Thanh niên chớ ngại ngần chi,
Đi lên Thanh niên làm theo lời Bác:
“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền,
Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên” 
T.Tùng (st)
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húng tôi gặp Lê Nguyễn Ngọc Thủy
tại căn phòng trọ nhỏ, hẻm 107, đường
Hoàng Văn Thụ (quận Ninh Kiều). Đây
là nơi trú ngụ của gia đình 6 nhân khẩu gồm cha
mẹ và 4 chị em Thủy, em út chưa tròn 2 tháng
tuổi. Nhiều năm qua, dù sống trong hoàn cảnh khó
khăn, Thủy luôn nỗ lực vượt khó, bảo ban em trai
(lớp 8) cùng nhau học tốt. Thủy đang là học sinh
lớp 11D2, Trường THPT Châu Văn Liêm (quận
Ninh Kiều).
Gương mặt xinh xắn, thông minh, Thủy trầm
tính và suy nghĩ già dặn hơn nhiều so với tuổi 17.
Nhìn cách Thủy phụ mẹ làm việc nhà, chăm em,
thấy rõ sự đảm đang, khéo léo. Chuẩn bị bữa cơm
chiều chỉ có ít dưa cải xào với trứng, nước tương
và tô canh bí lỏng bỏng vài con tép nhỏ, Thủy kể:
“Nhà em ăn uống đạm bạc quen rồi. Cực nhưng
em cảm thấy hạnh phúc vì bây giờ mọi người được
ở bên nhau, em không phải xa cha mẹ nữa”.
Sau khi mẹ lập gia đình, sinh hai chị em Thủy,
cả nhà sống với ông bà ngoại ở phường An Cư.
Hằng ngày, sau giờ học, Thủy phụ mẹ bán nước
mía. Từ năm Thủy học lớp 7, cha mẹ lên TP Hồ Chí
Minh làm thuê, mỗi tháng gởi tiền về nuôi chị em
Thủy. Mỗi năm, cha mẹ về quê đôi lần, đó là quãng
thời gian hiếm hoi nhà Thủy sum họp, quây quần.
Thời gian này, mẹ Thủy sinh thêm hai người con.

Ngọc Thủy
chuẩn bị bữa
cơm chiều
trong
phòng trọ.

Khó
khăn
không chùn bước
Đầu năm 2017, ông ngoại bị bệnh nặng, bà ngoại phải
bán nhà, đưa ông về quê để tiện chăm sóc. Gia cảnh đơn
chiếc, ngoại không thể tiếp tục cưu mang các cháu, cha mẹ
Thủy phải về Cần Thơ chăm lo các con, ở trọ trên đường
Hoàng Văn Thụ. Cha Thủy nay đã 60 tuổi, là lao động
chính trong nhà với nghề chạy xe ôm; vất vả cả ngày, kiếm
được khoảng 100 ngàn đồng. Do phải chăm con nhỏ, mẹ
Thủy nghỉ việc phụ quán nên cảnh nhà luôn túng thiếu,
phải nhờ cậu, dì hỗ trợ nuôi 4 chị em Thủy.
Mỗi đầu năm học, chính quyền địa phương thường tặng
tập, sách cho hai chị em, Trường THPT Châu Văn Liêm hỗ
trợ tiền để Thủy may đồng phục cũng như ưu tiên suất học
bổng, phần quà, giúp Thủy an tâm đến trường. Mới đây,
Thủy được chọn nhận xe đạp do Báo Cần Thơ vận động
các nhà hảo tâm tài trợ. Do trường gần nhà trọ nên Thủy
nhường xe cho em trai, tranh thủ đi bộ đến trường hoặc quá

giang bạn bè. Trong lớp, Thủy chăm chú lắng nghe thầy
cô giảng bài để nắm chắc kiến thức cơ bản. Những gì chưa
hiểu Thủy mạnh dạn hỏi hoặc tìm hiểu thêm qua tài liệu,
thảo luận với bạn bè.
Những năm cấp 1, 2, Thủy giữ vững danh hiệu học sinh
giỏi và là lớp phó học tập uy tín, năng nổ trong công tác
đoàn thể. Khi vào cấp 3, bài vở nhiều, phần lớn Thủy tự
học và đạt học lực khá. Noi gương chị, em trai Thủy nhiều
năm đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Cô Nguyễn Thị Kim
Chi, giáo viên chủ nhiệm lớp 11D2, cho biết: “Thủy làm
tấm gương nỗ lực vượt khó rất đáng trân trọng. Em chăm
chỉ, luôn nỗ lực trong học tập; sống giản dị, tiết kiệm, hòa
đồng, được bạn bè quý mến”.
Trong phòng trọ nhỏ, góc sinh hoạt, học tập của Thủy
và em trai sắp xếp gọn gàng trên căn gác lửng, xung quanh
ghi đầy các công thức toán học và những câu tục ngữ, danh 
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ù tiền phụ cấp chỉ hơn 600 ngàn đồng, nhưng hằng
tháng binh nhất Phạm Minh Tuấn (chiến sĩ Đại đội
Trinh sát, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) đều gởi
về cho mẹ 500 ngàn đồng. Ở đơn vị, Tuấn luôn hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao, được đồng đội tin, quý.
Nhà Tuấn ở khu vực 1, phường An Bình, quận Ninh
Kiều. Gia đình có ba chị em, hai chị gái của Tuấn đã lập
gia đình, ở riêng. Trước khi đi bộ đội, Tuấn là giáo viên
dạy ngữ văn ở một trường học trên địa bàn quận Ninh Kiều.
Sau giờ đi làm, Tuấn về nhà chăm sóc mẹ và giúp trông
quầy tạp hóa nhỏ của gia đình. “Đầu năm 2016, tôi viết
đơn tình nguyện nhập ngũ. Hơn một năm qua, tôi được Ban

để ngày càng trưởng thành, xứng đáng với sự tin tưởng của
chỉ huy và gia đình. Sau khi xuất ngũ, tôi sẽ xin dạy học để
tiếp tục con đường dang dở trước đây”- Tuấn hào hứng nói.
Thượng úy Bùi Như Phúc, Chính trị viên Đại đội Trinh
sát, cho biết: “Chiến sĩ Phạm Minh Tuấn có ý thức trách
nhiệm cao trong công tác, xây dựng tốt mối quan hệ với
đồng đội và tích cực tham gia các hoạt động tại đơn vị.
Năm qua, Tuấn đã được Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự
thành phố tuyên dương trong phong trào “Thi đua Quyết
thắng” và được Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ công
nhận là cán bộ Đoàn giỏi” 
Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chỉ huy Đại đội quan tâm, giúp đỡ nên tiến bộ
nhiều mặt. Chỉ có điều là tôi luôn lo cho mẹ ở
nhà...” - Tuấn chia sẻ. Mẹ của Tuấn bị bệnh
hở van tim mấy năm nay. Bà bán bánh kẹo, mì
tôm... với tiền lời khoảng vài chục ngàn đồng/
ngày. Từ ngày đi bộ đội, tháng nào Tuấn cũng
trích tiền phụ cấp gởi cho mẹ 500 ngàn đồng.
Ở đơn vị, Tuấn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ
chỉ huy giao, là chiến sĩ tiêu biểu của Đại đội
Trinh sát...
Đồng đội còn quý mến Tuấn ở tính gương
mẫu, xông xáo. Ngay khi nhập ngũ, Tuấn tham
gia sinh hoạt trong Chi đoàn Đại đội Trinh sát
và hiện đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp
hành Chi đoàn. Năm qua, Tuấn có nhiều đề xuất
để phát triển phong trào Đoàn tại đơn vị. Tuấn
luôn thể hiện tinh thần tiên phong, chấp hành
nghiêm kỷ luật, nhận và hoàn thành tốt nhiệm
vụ do chỉ huy giao. “Tôi luôn nỗ lực rèn luyện

Binh nhất Phạm Minh Tuấn
tăng gia tại đơn vị.

hiếu
thảo
Lòn9 của Phạm Minh Tuấn
 ngôn về sự kiên nhẫn. Thủy thích nhất câu: “Có chí thì nên”
và lấy đó làm kim chỉ nam để răn mình, không bỏ cuộc khi
gặp trở ngại. Đêm nào cũng vậy, hai chị em cùng học bài,
học xong mới đi ngủ. Những năm tháng sống xa cha mẹ,
giúp Thủy thêm ý chí, nghị lực, là điểm tựa vững vàng cho
các em. Mẹ Thủy bộc bạch: “Các cháu chăm ngoan, ham
học. Tôi chỉ biết động viên con, dù cực khổ cũng ráng lo
cho tụi nhỏ học hành đến nơi đến chốn”. Còn Thủy kể:
“Thầy cô, bạn bè trong lớp thông cảm hoàn cảnh, thường

xuyên chia sẻ, giúp đỡ em. Em luôn khắc ghi tình cảm ấm
áp này, để không phụ lòng tin của mọi người”.
Dù đường đến thành công còn đầy thử thách nhưng tin
rằng với nỗ lực vượt khó cùng sự trợ giúp của xã hội, Thủy
sẽ thực hiện được ước mơ của mình, hoàn tất chương trình
đại học, sau này có nghề nghiệp ổn định để báo hiếu cha
mẹ, chăm lo các em, trở thành công dân tốt, đóng góp công
sức kiến thiết đất nước 
Bài, ảnh: KIỀU CHINH
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Nhữn9 mốc son lịch sử
M

của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

ùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26-3,
Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Đảng lần thứ 2 bàn
về công tác thanh niên và đi đến quyết định có ý
nghĩa đặc biệt dẫn tới sự ra đời của Đoàn: Các cấp ủy Đảng
từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của
Đảng phụ trách công tác Đoàn. Đại hội Đoàn toàn quốc lần
thứ 3 năm 1961 quyết định lấy ngày 26-3-1931 làm ngày
thành lập Đoàn.
Quá trình rèn luyện, cống hiến và trưởng thành
1. Cao trào đấu tranh những năm 1930 - 1931 với đỉnh
cao Xô Viết - Nghệ Tĩnh là trận thử lửa đầu tiên đối với lớp
đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) cộng sản đầu tiên của Đoàn.
Người ĐVTN cộng sản Lý Tự Trọng để lại tấm gương
oanh liệt với câu nói bất hủ: “Con đường của thanh niên chỉ
có thể là con đường cách mạng chứ không thể có con đường
nào khác”. Câu nói trở thành phương châm hành động của
tuổi trẻ Việt Nam.
2. Trong cao trào giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là
tổng khởi nghĩa tháng Tám - 1945, dưới ngọn cờ của Đảng
và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã động viên tuổi trẻ cả
nước góp phần xứng đáng vào thành công to lớn của tổng
khởi nghĩa, xứng đáng là đội quân xung kích cách mạng,
hạt nhân chính trị tập hợp đông đảo lực lượng nam, nữ
thanh niên đứng lên cùng toàn dân đấu tranh kiên cường vì
độc lập, tự do của Tổ quốc.
Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám dẫn đến sự ra
đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công
nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
3. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược
1945 - 1954, Đoàn Thanh niên hoạt động công khai dưới
chế độ mới và trưởng thành nhanh chóng về tư tưởng,

tổ chức. Năm 1946, với ý chí Cảm tử cho Tổ quốc quyết
sinh, thanh niên cả nước một lòng cùng toàn dân nêu cao
tấm gương sáng ngời về tinh thần xả thân vì độc lập, tự do.
Qua 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược đưa cuộc
kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, Đoàn thanh niên
đã hiến dâng cho Tổ quốc hàng chục vạn thanh niên ưu tú,
gần 3 triệu người tham gia bộ đội chủ lực, 5 triệu lượt người
tham gia dân quân du kích, công nhân hỏa tuyến.
4. Trong công cuộc xây dựng XHCN ở miền Bắc,
phong trào Lao động tình nguyện vượt mức kế hoạch Nhà
nước đã có 2 triệu ĐVTN đăng ký tình nguyện, 6 vạn ĐVTN
thực hiện vượt mức kế hoạch, 22 ngàn thanh niên là chiến sĩ
thi đua, 37 ĐVTN được tặng danh hiệu Anh hùng lao động...
5. Trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất
Tổ quốc, Đoàn động viên tầng lớp thanh niên tham gia vào
2 phong trào 3 sẵn sàng và 5 xung phong. Có 7 triệu ĐVTN
đăng ký tình nguyện; 21.000 ĐVTN tham gia chống Mỹ,
cứu nước; 1,5 triệu ĐVTN nhận nhiệm vụ khó mà Đảng
yêu cầu. Đại thắng mùa xuân 1975 lại tô thắm thêm truyền
thống của Đoàn.
6. Đất nước thống nhất, theo đường lối đổi mới của
Đảng, Đoàn phát động phong trào Tình nguyện xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc, có 1,5 triệu đoàn viên đăng ký tình
nguyện xây dựng 23.639 công trình thanh niên.
Trong phong trào 3 xung kích làm chủ tập thể có 2 triệu
ĐVTN đăng ký, 62.715 công trình thanh niên, 6.000 tập
thể đạt danh hiệu tập thể học sinh XHCN, 1.195 ĐVTN
được tặng Huy chương tuổi trẻ Anh hùng bảo vệ Tổ quốc.
7. Trong công cuộc đổi mới của Đảng, tuổi trẻ đi đầu
trong công cuộc đổi mới, 2 phong trào thanh niên lập nghiệp,
tuổi trẻ giữ nước động viên hàng triệu ĐVTN tham gia.
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Các phong trào “Xứng danh anh Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện 6 điều Bác
Hồ dạy, Đoàn kết 3 lực lượng, Đền ơn đáp nghĩa, Sản xuất, kinh doanh
giỏi, 3 mục tiêu dân số, sức khỏe, môi trường, Dạy tốt, học tốt. Học vì
ngày mai lập nghiệp, Mùa hè xanh, Hiến máu tình nguyện, Tuổi trẻ sống
đẹp, sống có ích, Khi Tổ quốc cần... là biểu hiện cụ thể những cố gắng,
nỗ lực vượt bậc của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII (1997) khẳng định khẩu hiệu
hành động của tuổi trẻ trong thời kỳ mới Thanh niên Việt Nam xung kích,
sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; vì tương lai
tươi sáng của tuổi trẻ.
Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện”, Đại hội
Đoàn toàn quốc lần thứ VIII (từ ngày 08/12 đến ngày 11/12/2002) đã
mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh. Đại hội đã phát động phong trào lớn “Thi đua, tình
nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam cùng
siết chặt tay dưới lá cờ vinh quang của Đoàn, nguyện đi theo con đường
cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, nắm chắc thời
cơ, vượt qua thách thức, góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới đất nước.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX (2007) quyết định 2 phong trào
Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và Bốn đồng
hành với thanh niên, lập thân, lập nghiệp, tạo được cảm hứng mới trong
toàn Đoàn và sự đồng cảm, hưởng ứng của xã hội...
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã nêu cao
khẩu hiệu “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết,
sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội đã quyết định tiếp
tục triển khai 2 phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội
và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” 
BTG (tổng hợp)

ĐOÀN TNCS
HỒ CHÍ MINH

Đoàn ta là nhà sum họp
Siết tay thân ái mỗi ngày
Học hành thi đua công tác
Nâng dần đôi cánh ta bay.
Hăm sáu nhớ ngày sinh nhật
Tháng ba vong vọng Đoàn ca
Thanh niên làm theo lời Bác
Chung tay bảo vệ sơn hà
Xây dựng Tổ quốc giàu mạnh
Ta cùng khởi nghiệp lên nào
Vượt qua dù bao gian khó
Tim ta đồng nhịp ước ao
Đứng lên nào nông thôn mới
Văn minh đô thị vươn cao
Cờ hồng vờn bay phất phới
Cả đời lý tưởng dâng trào
Cán bộ, đoàn viên gương mẫu
Công trình, phần việc hoàn thành
Tháng ngày hăng say tranh đấu
Quê hương thắm đượm màu xanh.
Xuân Vũ

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG
PHÁT TRIỂN VẺ VANG
- 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam,
Đoàn TNCS Đông Dương
- 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông
Dương
- 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông
Dương
- 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam
- 10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
- 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí
Minh
- 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh 
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Ngày 30-4:

mốc son chói lọi
trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Xe tăng
quân giải phóng
húc đổ cổng
Dinh Độc Lập.
Ảnh: tư liệu

42

năm về trước, ngày 30-4-1975 đi vào lịch sử
dân tộc như một mốc son chói lọi. Miền Nam
hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một
mối, đất nước thống nhất sau 21 năm dài chia cắt. Trong
thế kỉ XX, dân tộc Việt Nam đã làm cuộc trường chinh
chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước. Lịch sử trường
tồn của dân tộc ghi nhận thế kỉ XX là một thế kỉ nhiều
máu, nước mắt và cũng là thế kỉ quật cường của dân tộc
Việt Nam. Đối với mỗi người con đất Việt thì lịch sử ngày
30/4 vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức, mãi mãi là mốc son
chói lọi trong lịch sử nước nhà. Không như lớp cha ông đã
trực tiếp tham gia chiến đấu để đi đến thống nhất nước nhà,
chúng tôi - những người con được may mắn sinh ra trong
thời bình, tuy không phải chứng kiến chiến tranh nhưng
qua các bộ phim tài liệu, trang sử được học trong trường
phổ thông thì ngày 30/4 quả là một ngày trọng đại của đất
nước. Chiến thắng 30/4 làm rung chuyển địa cầu, đã chôn
vùi vĩnh viễn một chế độ thực dân ngụy quyền. Để rồi
chúng hiểu rằng, trên mảnh đất mang hình chữ S không
còn chỗ cho chúng dung thân, nước Việt Nam anh hùng bất
khuất vẫn giữ vững màu cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời
xanh hòa bình và độc lập.
Chiến thắng 30/4 là một trong những mốc son chói lọi
nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách
mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con

người Việt Nam. Suốt 30 năm kể từ ngày Cách mạng tháng
Tám năm 1945 thành công, cả dân tộc kiên cường chiến đấu
hy sinh để đi tới thắng lợi trọn vẹn “đánh cho Mỹ cút, đánh
cho Ngụy nhào”, “Bắc Nam sum họp”...
42 năm qua, khoảng thời gian không dài so với tuổi
đời của một dân tộc, nhưng là cả một quãng đường dài để
hình thành và thực thi những chính sách vì sự phồn vinh
và hạnh phúc cho nhân dân. Đảng ta đã lãnh đạo sự nghiệp
cách mạng dân tộc thành công, hoạch định và triển khai
đường lối đổi mới, bước đầu thúc đẩy quá trình công nghiệp
hóa và hiện đại hóa, cải cách dân sinh mang lại hiệu quả
rõ rệt. Tinh thần chiến thắng 30/4 đang cổ vũ chúng ta
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay.
Ý chí quyết chiến quyết thắng thôi thúc chúng ta không
cam chịu cảnh nghèo nàn lạc hậu, chậm phát triển. Tính
sáng tạo, táo bạo, bất ngờ, tranh thủ thời cơ giúp chúng ta
biến thách thức thành cơ hội, xoay chuyển tình thế, vượt
lên khó khăn, ổn định nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn
hiện nay... Và nữa, bài học từ phát huy sức mạnh hòa hợp và
đoàn kết toàn dân tộc mách bảo chúng ta tiếp tục có những
chính sách khuyến khích hiền tài, khơi nguồn lực của toàn
xã hội, chăm lo tốt hơn nữa những vấn đề an sinh xã hội...
Với mỗi người Việt Nam, ngày 30/4/1975 là một ngày
lịch sử trọng đại. Đó là ngày mà chiến tranh dần đi vào dĩ
vãng, đất nước sạch bóng thù xâm lược, hòa bình trở lại trên
lãnh thổ Việt Nam.
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Ý nghĩa của ngày
Giỗ tổ Hùng Vương

C

ứ đến mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm,
người dân Việt Nam lại nô nức trẩy hội Đền
Hùng để thắp hương tưởng nhớ công lao của
các vua Hùng, những người đã có công dựng nước.
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Giỗ tổ
Hùng Vương
“Dù ai đi ngược về xuôi - Nhớ ngày giỗ tổ mùng
mười tháng ba”, đó là câu ca dao mà người dân Việt
Nam trên khắp thế giới ai ai cũng ghi nhớ trong
tâm thức. Đây là ngày lễ trọng đại của dân tộc được
tổ chức tại Đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ vào ngày
mùng 10 tháng 3 âm lịch nhằm tưởng nhớ công ơn
của các vua Hùng, của các bậc tiền nhân từ bao đời
nay. Trong ngày này, người dân ở khắp mọi miền
đất nước dâng lên vua Hùng những sản vật tiêu biểu
của văn hóa truyền thống như bánh chưng, bánh
dày, xôi nhiều màu...
Sự ra đời của Giỗ tổ Hùng Vương
Theo truyền thuyết thì Lạc Long Quân và Âu
Cơ được xem như là Thủy Tổ người Việt, cha mẹ
của các Vua Hùng. Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh
ra 100 con, 50 con theo Cha xuống biển, 50 con
theo Mẹ lên núi. Con cả được truyền ngôi lấy hiệu
là Hùng Vương. Thông thường, nói đến giỗ Tổ là

Chiến tranh đã lùi xa, đất nước trong hòa bình thống
nhất, song truyền thống đấu tranh giữ nước, giá trị thiêng
liêng của 2 tiếng “Độc lập”, “Tự do”, được đánh đổi bằng
máu xương của các thế hệ cha, anh đi trước và đó luôn là bài
học quý giá nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay biết phát huy, trân
trọng và tự hào về truyền thống của dân tộc. Có thể trong
chiến thắng 30/4 ấy ngẫm lại mỗi chúng ta có nhiều cảm
xúc khác nhau trộn lẫn, chúng ta càng gìn giữ và phát huy
các giá trị tinh thần mà ngày chiến thắng 30/4 mang lại, để
dân tộc mãi mãi hòa bình và thịnh vượng. 42 năm đã đi qua,
kỳ tích ngày 30/4/1975 đã, đang và mãi mãi là biểu tượng
quật cường của dân tộc Việt Nam. Mốc son đó là niềm tự
hào để thế hệ trẻ hôm nay ra sức học tập, rèn luyện và cống
hiến, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống lịch sử vẻ
vang của dân tộc Việt Nam anh hùng. Năm tháng sẽ qua đi
nhưng Chiến thắng 30-4 sẽ mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc
như một mốc son chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời

nói đến Giỗ tổ Hùng Vương. Lễ hội Đền Hùng còn
được gọi là ngày Giỗ tổ Hùng Vương.
Đây là dịp để con cháu ghi nhớ và tôn vinh công
lao của tổ tiên, ôn lại những năm tháng hào hùng
của cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước. Từ xưa
đến nay, ngày lễ này đã có vị trí đặc biệt trong lòng
mỗi người dân Việt. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có
câu nói nổi tiếng: “Các vua Hùng đã có công dựng
nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
trong một lần về thăm Đền Hùng. Câu nói bất hủ
này thể hiện sâu sắc truyền thống “uống nước nhớ
nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” tốt đẹp của dân
tộc ta.
Giỗ tổ Hùng Vương là một hoạt động mang
tính truyền thống, là sự khẳng định lòng yêu nước,
hướng về tổ tiên, hướng về cội nguồn của người Việt.
UNESCO đã chính thức công nhận “Tín ngưỡng
thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” của dân tộc
Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của
nhân loại vào năm 2012. Là người dân Việt Nam
phải tự hào và hiểu được ý nghĩa của ngày Giỗ tổ
Hùng Vương, chứng tỏ được bản sắc văn hóa của
chúng ta đã được thế giới công nhận 
Quốc Bửu (st)

về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí
tuệ con người. Chiến thắng 30-4, không chỉ đập tan cuộc
phản công lớn nhất của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế
quốc Mỹ mà còn củng cố niềm tin, niềm phấn khởi và tiếp
thêm động lực cho hàng trăm triệu quần chúng lao động
yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới.
Phía trước chúng ta đang có cả thời cơ và thách thức.
Với niềm tự hào Chiến thắng 30-4 và những truyền thống,
bài học quý báu đúc kết từ lịch sử dựng nước và giữ nước
của dân tộc, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân ta sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. Sức
mạnh Việt Nam không chỉ tỏa sáng trong các cuộc kháng
chiến giải phóng dân tộc mà còn tiếp tục được khẳng định
trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước vì mục tiêu “dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” 
Hồng Tuyến
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Tháng

Thanh niên

có từ khi nào?

T

háng ba đang về, tháng của sự nhiệt huyết,
của những trái tim khát khao cống hiến...
Đâu đó vẫn còn rất nhiều người bằng nhiều
cách khác nhau để gọi cho tháng ba này, nhưng đối
với những trái tim của tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ thì
dường như cái tên “Tháng Thanh niên” vẫn là cái
tên trọn vẹn nhất.
Chắc hẳn cũng có đôi lần chúng ta tự hỏi vì
sao gọi là Tháng Thanh niên, nó bắt nguồn từ đâu,
lúc nào...
Tìm lại những tư liệu từ báo chí, có một đoạn
tin vắn trên báo Người Lao động: “Ngày 20-2, tại
Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã
tổ chức họp báo về “Tháng Thanh niên” năm 2004.
Ông Hoàng Bình Quân, Bí thư thứ nhất Trung ương
Đoàn, cho biết đây là năm đầu tiên Ban Bí thư
Trung ương Đảng quyết định lấy tháng 3 hằng năm
là “Tháng Thanh niên”.
Ngược lại dòng lịch sử theo các tư liệu của đoàn,
các hoạt động thanh niên tình nguyện (TNTN) có
từ trước năm 2000 với các hoạt động tình nguyện ở
các cơ sở, mạnh nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh.
Qua thực tiễn, cho thấy rằng, muốn phong trào
TNTN phát triển sôi động, hiệu quả, đồng thời tạo
hiệu ứng xã hội mạnh mẽ thì cần phải có không
gian, thời gian thỏa đáng hơn để thu hút, tập hợp
đông đảo thanh niên (TN) tham gia với các công
trình, phần việc cụ thể, vì thế, cần có một “Tháng
Thanh niên”.
Tuy nhiên, để được Đảng, Chính phủ đồng ý
lấy tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên không
đơn giản là trình xin chủ trương. Để thuyết phục,

Đoàn Thanh niên tự phát động Tháng Thanh niên
năm 2003 với tinh thần “Thanh niên hành động vì
cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng Thanh niên”.
Năm đó, Tháng Thanh niên rất thành công, không
chỉ lôi cuốn TN tham gia sôi nổi mà còn thu hút
được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng
nhiệt tình. Tháng Thanh niên 2003 thực sự tạo dấu
ấn rất mạnh mẽ.
Từ thực tiễn thành công đó, Đoàn Thanh niên
báo cáo, trình xin chủ trương, đề xuất và được Ban
Bí thư Trung ương Đảng đồng ý cho lấy Tháng
3 hàng năm là “Tháng Thanh niên”. Đến ngày
10-1-2004, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ
đạo về “Tháng Thanh niên” tới các Bộ, ngành và
các cấp chính quyền trong cả nước.
Chắc hẳn không phải bàn nhiều vì sao gọi là
Tháng Thanh niên, nó bắt nguồn từ đâu, lúc nào...
người ta có thể biết được câu trả lời qua những
màu áo xanh, qua những hành động của những tấm
gương thanh niên luôn cống hiến sức trẻ của mình
cho cộng đồng bằng những việc làm giản đơn, từ
những hành động bắt đầu từ trái tim!
Tháng Thanh niên 2017 đã khởi động, còn chờ
gì nữa mà không thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết,
cháy lên ngọn lửa khát khao cống hiến. Tháng 3 là
tháng thanh niên, tháng hành động của tuổi trẻ cả
nước, của tôi và của bạn. Cùng thanh niên cả nước
góp thêm những câu chuyện đẹp về tinh thần xung
kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Hãy để
mỗi tháng trôi qua đều là tháng thanh niên, mỗi
ngày trôi qua đều là ngày của sức trẻ! 
Sức trẻ
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100 CAÂU HOÛI - ÑAÙP

VEÀ BIEÅN, ÑAÛO

VIEÄT NAM

Tiếp kỳ trước:

Câu 29

C

uốn sách Toản tập Thiên
Nam tứ chí lộ đồ thư gồm 4
quyển, có một số bản đồ với
những hàng chữ chú giải, do nho sinh
họ Đỗ Bá, tên tự là Đạo Phủ (thường
được gọi là Đỗ Bá Công Đạo) sưu
tầm, biên soạn vào khoảng năm 1630
đến 1653, đã xác nhận rằng Chúa
Nguyễn lập đội Hoàng Sa để quản lý
và khai thác quần đảo Hoàng Sa từ
thế kỷ XVII.
Trong Toản tập Thiên Nam tứ
chí lộ đồ thư (quyển l) có đề cập đến
Hoàng Sa như sau: “Ở làng Kim Hồ,
trên hai bên bờ sông, có hai ngọn núi,
mỗi ngọn đều có mỏ vàng được khai
thác dưới sự kiểm soát của chính phủ.
Ở giữa biển, có một quần đảo dài
400 lý và rộng 200 lý có tên là “Bãi
Cát Vàng” nhô lên từ đáy biển hướng
về phía duyên hải giữa hai cảng Đại
Chiêm và Sa Vinh. Vào mùa mưa
tây - nam, các thương thuyền từ các
quốc gia khác nhau qua lại gần bờ
thường bị đắm ở các khu vực quần

đảo này. Điều tương tự cũng xảy ra
trong mùa mưa Đông - Bắc cho các
thương thuyền qua lại trên vùng biển.
Tất cả mọi người trên tàu bị đắm ở
khu vực này thường bị chết đói. Nhiều
loại thương thuyền khác nhau bị đắm
trôi dạt vào đảo này. Mỗi năm trong
suốt tháng cuối cùng của mùa đông,
các Chúa nhà Nguyễn thường phái
đến các đảo này một hạm đội gồm 18
tàu buồm để vớt các chiếc tàu đắm.
Họ thu được rất nhiều vàng, bạc,
tiền đúc, súng ống và đạn dược. Từ
cảng Đại Chiêm phải mất một ngày
rưỡi để đến quần đảo này, trong khi
chỉ mất có một ngày nếu khởi đi từ
Sa Kỳ”.
Mặc dù sự mô tả địa lý trong tác
phẩm chưa thật chính xác so với thực
tế nhưng cũng cho thấy rõ ràng Nhà
nước Việt Nam thời xưa đã chiếm
hữu, chính thức khai thác “Bãi cát
vàng” (quần đảo Hoàng Sa và quần
đảo Trường Sa). Như vậy là, Toản
tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư do
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Vài nét khái quát về Toản
tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ
thư - một trong những tác
phẩm đầu tiên đề cập đến
chủ quyền của Việt Nam ở
Hoàng Sa, Trường sa?
Đỗ Bá Công Đạo sưu tập, soạn vẽ
và chính thức hoàn thành theo lệnh
của chúa Trịnh những năm niên hiệu
Chính Hòa (1680 - 1705) có thể coi
là văn kiện của nhà nước, một tài
liệu chính thức của quốc gia. Những
thông tin thể hiện trong bộ “đồ thư”
này cho thấy rõ ràng cương giới xứ
Đàng Trong do chúa Nguyễn quản lý
từ cuối thế kỷ XVI đã mở rộng ra khu
vực các quần đảo ở giữa Biển Đông.
Tên gọi nôm na mà nhân dân xứ
Đàng Trong đặt cho hai quần đảo san
hô là “Bãi cát vàng”, rồi chuyển sang
âm Hán Việt là “Hoàng Sa”, “Hoàng
Sa chử” để sử dụng chính thức trong
các văn kiện, tài liệu của triều đình
thời Lê và Nguyễn, như trong Đại
Nam thực lục, Đại Nam nhất thống
chí, Đại Nam nhất thống toàn đồ, tên
gọi này được dùng để chỉ chung cả
hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
ngày nay.
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Câu 30
Trường Sa và Hoàng Sa được ghi chép khá kỹ trong một số
thư tịch cổ và được thể hiện rõ ràng trong các châu bản
(văn bản quản lý hành chính nhà nước của triều đình nhà Nguyễn).
Kể tên một số bộ sách và các châu bản tiêu biểu?

T

rường Sa, Hoàng Sa được ghi
chép khá kỹ trong khá nhiều
tư liệu cổ. Có thể kể ra một số
tài liệu lịch sử, địa lý tiêu biểu như:
- Toản tập Thiên Nam tứ chí lộ
đồ thư của Đỗ Bá Công Đạo gồm 4
quyển, nhiều bản đồ và chú giải được
biên soạn vào khoảng năm 1630 đến
1653, xác nhận việc Chúa Nguyễn
lập đội Hoàng Sa để quản lý và khai
thác quần đảo Hoàng Sa từ thế kỷ
XVII.
- Phủ biên tạp lục của Lê Quý
Đôn, viết tại Phú Xuân (Huế) khi
ông được vua Lê - chúa Trịnh phái
đi trấn nhậm Thuận Hóa, Quảng
Nam vào năm 1776. Bộ sách gồm 6
phần viết về xứ Đàng Trong, nhất là
xứ Thuận Hóa và xứ Quảng Nam từ
thế kỷ XVIII trở về trước, thời gian
chúa Nguyễn trị vì, trong đó miêu tả
khá chi tiết về quần đảo Hoàng Sa.
Các sử thần trong Quốc sử quán triều
Nguyễn khi biên soạn bộ sách Đại
Nam thực lục tiền biên đã sử dụng
lại nhiều tài liệu trong bộ Phủ biên
tập lục.
- Một số bộ sử khác của triều
Nguyễn, như:
+ Khâm định Đại Nam hội điển
sự lệ là bộ sách do triều thần nhà
Nguyễn vâng mệnh vua ghi chép

những việc làm của triều đình thuộc
lục bộ, trong đó có đoạn chép về
việc lập miếu, dựng bia, trồng cây
ở Hoàng Sa và khảo sát, đo vẽ bản
đồ toàn bộ khu vực (về cơ bản cũng
giống như Đại Nam thực lục chính
biên, Quốc triều chính biên toát yếu).
+ Lịch triều hiến chương loại chí
của Phan Huy Chú là bộ bách khoa
thư lớn nhất của thế kỷ XIX, gồm
49 quyển được hoàn thành vào năm
1821 có phần Dư địa chí chép về
bãi Hoàng Sa và đội Hoàng Sa cũng
giống như trong sách Phủ biên tạp
lục.
+ Việt sử cương giám khảo lược
là bộ sách địa lý - lịch sử của Nguyễn
Thông, có đoạn chép về Vạn lý
Trường Sa, nói về đặc điểm địa lý,
tự nhiên và dấu tích của người Việt
Nam trên đảo Hoàng Sa. Ngoài ra,
ông còn nói khá cụ thể về đội Hoàng
Sa, như việc tuyển đinh tráng các xã
An Vĩnh, An Hải, thời gian tồn tại
của đội Hoàng Sa...
+ Châu bản triều Nguyễn (các
văn bản hành chính có bút phê của
Vua vào thế kỷ XIX) hiện được lưu
trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I
(Hà Nội) có nhiều bản tấu của đình
thần bộ Công và một số cơ quan
khác, chỉ dụ của các vua về việc
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xác lập chủ quyền của Việt Nam
trên quần đảo Hoàng Sa dưới triều
Nguyễn. Đặc biệt, trong tài liệu châu
bản triều Nguyễn có một số châu
bản thời Minh Mệnh (1820 - 1840),
Thiệu Trị (1841 - 1847) đề cập chi
tiết tới nhiều sự kiện liên quan đến
các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
và chủ quyền của Việt Nam.
+ Đại Nam nhất thống chí là
bộ sách địa lý chính thức của triều
Nguyễn, gồm 28 tập với 31 quyển,
do Quốc Sử quán triều Nguyễn
thời Tự Đức biên soạn từ năm 1865
đến năm 1882. Hoàng Sa, Trường Sa
được nói đến trong quyển 8.
+ Nam Hà tiệp lục của tác giả Lê
Đàn là cuốn sách chép sử thời chúa
Nguyễn ở Đàng Trong, từ gốc tích
đến năm Gia Long thứ 3 (1804). Tác
giả đã miêu tả khá nhiều về Hoàng
Sa. Ngoài ra, trong sách cũng cung
cấp nhiều tư liệu ghi chép ở Đàng
Trong về Hoàng Sa khá phong phú,
như trong đoạn nói về việc hàng năm
có 18 chiếc thuyền ra Hoàng Sa để thu
nhặt hóa vật ở đây. Nam Hà tiệp lục
đã cung cấp thêm một tư liệu lịch sử
minh chứng chủ quyền của nước ta đối
với quần đảo Hoàng Sa dưới thời các
chúa Nguyễn 
(Còn tiếp kỳ sau)

A n t o aø n g i a o t h oâ n g

Nâng cao ý thức tự giác
chấp hành pháp luật
về trật tự an toàn giao thông
cho thanh thiếu nhi

B

an An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ và Ban
Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ vừa ký kết kế
hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền
ATGT năm 2017.
Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền
cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên thực
hiện an toàn giao thông, văn hóa giao thông khi điều khiển
phương tiện giao thông. Từ đó đẩy mạnh tuyên truyền về an
toàn giao thông trong tất cả các đối tượng, quần chúng nhân
dân trên địa bàn thành phố, nhằm tạo sức lan tỏa và sự đồng
tình ủng hộ của các ngành, các cấp và nhân dân thành phố
trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Ban ATGT thành phố chịu trách nhiệm cử báo cáo viên
tham gia lớp tập huấn tuyên truyền về trật tự an toàn giao
thông, cung cấp tài liệu tuyên truyền, thông tin về trật tự an
toàn giao thông hàng tháng; thông tin, hình ảnh và văn bản
chỉ đạo liên quan công tác an toàn giao thông trong năm để
đăng tải trên trang thông tin điện tử Thành Đoàn và Bản tin
Tuổi trẻ Tây Đô; hỗ trợ kinh phí tập huấn, tuyên truyền và
các nội dung hoạt động có liên quan về ATGT.

Thành Đoàn Cần Thơ sẽ phối hợp tổ chức các hoạt
động như: tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên
truyền và hoạt động viết tin, bài; tổ chức xây dựng mô hình
điểm tuyên truyền “Các quy định của pháp luật về đảm
bảo trật tự an toàn giao thông trên đường thủy nội địa” tại
các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố; Ngày
hội “Toàn dân với Văn hóa giao thông” lần thứ 2; hội thi
hùng biện“Thiếu nhi với An toàn giao thông” lần thứ 2; tập
huấn sơ cấp cứu tai nạn thương tích và phòng chống đuối
nước cho thiếu nhi; phối hợp thành lập Đội hình Thanh
niên tình nguyện sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông
trên tuyến Quốc lộ 1A.
Đồng chí Trần Thị Xuân, Phó Trưởng Ban ATGT thành
phố cho biết: Công tác phối hợp trong các hoạt động tuyên
truyền sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh
niên và lực lượng chuyên trách về an toàn giao thông trong
việc chủ động ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật,
vi phạm an toàn giao thông, góp phần kiềm chế sự gia tăng
về tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố 
Bài, ảnh: Thanh Tùng

Ban ATGT thành phố cùng Thành Đoàn
và các đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp
năm 2017 tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên.
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KHÔNG LÁI XE

KHI ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA!

K

hông lái xe khi đã uống rượu, bia - là một bài học
mà tôi phải trả bằng cái giá quá đắt! Dù chuyện đã
xảy ra cách đây năm năm nhưng đối với tôi nỗi ám
ảnh như vừa diễn ra. Và có lẽ suốt cuộc đời này cũng chẳng
bao giờ có thể quên được.
Tối hôm đó, sau khi cùng nhau ăn mừng vừa hoàn thành
một học kỳ, chúng tôi chuẩn bị về nhà trọ cách đó khoảng
13 km. Cô bạn thân đi cùng xe với tôi - cô ấy không uống
rượu - thấy không an tâm nên cứ đòi chở tôi về. Nhưng vì
sĩ diện hão của một thằng mới lớn tôi cương quyết đi sao
về vậy. Rồi mấy đứa đi chung - đã uống một vài ly - cũng
đồng ý với ý kiến của tôi. Chắc vì không muốn đôi co nên
cô bạn cũng đồng ý lên cho tôi chở về. Với điều kiện “ông
chạy từ từ thôi đó”. Chuyện gì đến cũng đã đến. Chạy được
một đoạn thì con ma men thách thức, tôi tăng tốc gần như
quên mất đó là đoạn đường có khúc cua. Vậy là chúng tôi
va vào con lương, cả hai văng khỏi xe. Đó là tất cả những
gì tôi còn nhớ. Sáng hôm sau tỉnh lại, bạn tôi kể tôi biết:
đang chạy bình thường thì tôi phóng xe rất nhanh. Mấy
đứa bạn đuổi theo từ xa chỉ thấy tôi và cô bạn bay khỏi xe.
Lúc đó, tôi bất tỉnh, cô bạn vẫn còn tỉnh. Vậy là chúng tập
trung đưa tôi đến bệnh viện trước (cách đó chừng 5 km).
Trong khi đó, một nhóm bạn ở lại để tìm cách chuyển cô

bạn tôi đến bệnh viện,
hình như chân cô ấy bị
gãy, phải hơn 1 tiếng
sau mới bắt được taxi.
Nhưng khi đến bệnh
viện cho đến sáng hôm
sau thì cô ấy yếu dần.
Vì chúng tôi toàn là
sinh viên xa nhà, nên
gần 8h sáng - sau vụ tai
nạn hơn 7h, gia đình cô
ấy mới có mặt và xin
làm thủ tục để chuyển
cô ấy lên bệnh viện tuyến trên. Liền sau đó, là những ngày
mà cô bạn tôi và cả gia đình cô ấy phải đối mặt với lo lắng
về tiền nong, chìm trong nỗi sợ cô ấy sẽ không vượt qua
được. Cô ấy phải trải qua hàng loạt loại phẫu thuật: phẫu
thuật chân - chân phải 2 đoạn, chân trái 3 đoạn; sau đó là
dịch tràn phổi; có máu bầm trong não... Hơn 1 tháng chiến
đấu, cô bạn tôi đã vượt qua được cửa tử thần như một phép
màu. Cô ấy hồi phục một cách kỳ diệu và sau đó có thể đến
trường, tốt nghiệp đại học. Tuy vậy cô ấy vẫn phải đối mặt
cơn đau của vết thương mỗi khi thời tiết thay đổi.
Riêng phần tôi, chân cũng bị thương và có làm một
phẫu thuật nhưng không là gì so với cô bạn tôi. Những ngày
cô ấy nằm viện là những ngày tôi chìm ngập trong cảm giác
tội lỗi. May mắn là nỗi sợ của tôi không đến, để tôi còn cơ
hội chuộc lại lỗi lầm. Và hôm nay, tôi muốn kể với các
bạn câu chuyện của mình vì tôi biết rằng không phải lúc
nào phép màu cũng đến. Trước khi cầu xin phép màu thì
chúng ta phải biết cách tự bảo vệ chính mình. Những phút
vui bên bạn bè với chút bia, chút rượu hoàn toàn là chính
đáng nhưng cần có phương án di chuyển an toàn nhất.
Nếu không tai nạn giao thông sẽ trở thành nỗi đau của
chính bạn và nỗi lo, gánh nặng của gia đình!!! 
Nguyễn Thanh
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DANH SÁCH

Thống kê số điện thoại đường dây nóng
Hiện nay, Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ đã thống kê
số điện thoại đường dây nóng của các Bệnh viện, Trạm Y tế, Tổ Y tế
trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Cái Răng, Thốt Nốt,
huyện Thới Lai, Vĩnh Thạnh, Ban Biên tập xin chia sẻ cùng bạn đọc:

ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA BỆNH VIỆN,
TRẠM Y TẾ, TỔ Y TẾ QUẬN THỐT NỐT
Tiếp theo kỳ trước
TT
Đơn vị
I Bệnh viện đa khoa Thốt Nốt

Địa chỉ
Quốc lộ 91, KV. Phụng Thạnh 1, P. Thốt Nốt

II Trung tâm Y tế dự phòng quận
Quốc lộ 91, KV. Phụng Thạnh 1, P. Thốt Nốt
III Các Trạm Y tế phường/ Tổ Y tế khu vực
1 Trạm Y tế phường Thốt Nốt
Đường Sư Vạn Hạnh, KV Long Thạnh 1, phường
Thốt Nốt
1. Phạm Thị Ngọc Hương
KV. Long Thạnh 2, P. Thốt Nốt
2. Trương Văn Nghĩa
KV. Tràng Thọ 1, P. Thốt Nốt
3. Trần Thị Khên
KV. Phụng Thạnh 1, P. Thốt Nốt
4. Ngô Văn Chính
KV. Long Thạnh 1, P. Thốt Nốt
5. Huỳnh Thị Kim Thanh
KV. Long Thạnh A, P. Thốt Nốt
2 Trạm Y tế phường Thuận An
KV Thới An 1, P. Thuận An
1. Phan Văn Lý
KV. Thới An 1, P. Thuận An
2. Nguyễn Thanh Bình
KV. Thới An 2, P. Thuận An
3. Trần Thanh Vũ
KV. Thới An 3, P. Thuận An
4. Phạm Vũ Hùng
KV. Thới An 4, P. Thuận An
5. Huỳnh Phước Cường
KV. Thới Bình 1, P. Thuận An
6. Huỳnh Kim Yến
KV. Thới Bình 2, P. Thuận An
3 Trạm Y tế phường Thới Thuận
KV Thới Bình, P. Thới Thuận
1. Nguyễn Minh Châu
KV Thới Hòa 1, P. Thới Thuận
2. Bùi Hữu Phúc
KV Thới Hòa 2, P. Thới Thuận
3. Đỗ Duy Tiến
KV Thới Thạnh 1, P. Thới Thuận
4. Trịnh Công Sơn
KV Thới Thạnh 2, P. Thới Thuận
4 Trạm Y tế phường Thuận Hưng
Đường Mai Văn Bộ, KV Tân Phú, P. Thuận Hưng
1. Nguyễn Kim Sơn
KV. Tân Phú, P. Thuận Hưng
2. Trần Thị Hạnh Huỳnh
KV. Tân Thạnh, P. Thuận Hưng
3. Võ Thị Phết
KV. Tân Phước 1, P. Thuận Hưng
4. Trần Ngọc Bích
KV. Tân Phước 2, P. Thuận Hưng
5. Nguyễn Việt Quang
KV. Tân An, P. Thuận Hưng
5 Trạm Y tế phường Tân Hưng
Quốc lộ 91, KV. Tân Phước, P. Tân Hưng
1. Nguyễn Văn Tuấn
KV Tân Quới, P. Tân Hưng
2. Nguyễn Thành Viên
KV Tân Lợi 2, P. Tân Hưng
3. Huỳnh Văn Tâm
KV Tân Lợi 1, P. Tân Hưng
4. Nguyễn Khắc Toàn
KV Tân Phước, P. Tân Hưng
Tuoåi treû

Taây Ñoâ

17

ÑOAØN TNCS HOÀ CHÍ MINH TP. CAÀN THÔ
www.thanhdoan.cantho.gov.vn

Số điện thoại
07103 854 939
0977 331 919
07103 851 301
07103 853 035
01234 667 279
01222 170 779
01254 633 322
01286 929 254
0995 011 550
07103 612 872
0987 788 872
0918 830 271
0933 627 787
0909 494 967
0919 751 410
01202 667 872
07103 611 745
0985 801 434
01635 404 940
0913 771 358
0966 337 707
07103 644 127
07103 644 800
0903 126 345
0942 159 599
01254 061 737
01228 220 381
07103 646 486
0985 386 435
01225 882 866
01693 514 308
0945 409 960
(Còn tiếp kỳ sau)

G où c n h ì n t h a n h n i eâ n

Chương trình “Tác phong công nghiệp học đường” do Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên
Cần Thơ tổ chức, nhằm giúp sinh viên trang bị tính kỷ luật và ý thức văn hóa học đường.

Tròphải ra trò
L

ớp học văn bằng 2 (đại học hệ chính quy) bắt đầu
từ 18 giờ 30 phút, nhưng vì trong lớp có khá nhiều
người đã đi làm nên giảng viên “du di” cho sinh
viên có thể đến muộn 15 phút. Bù lại, giảng viên yêu cầu
sinh viên phải đi đúng giờ, ăn mặc nghiêm túc, tất cả đều
thống nhất với phương án do giảng viên đề xuất. Dù vậy,
hầu như buổi học nào, giảng viên cũng chứng kiến một vài
sinh viên đi trễ, thậm chí có trường hợp đến trễ hơn nửa
tiếng. Biết lớp học ban đêm đa số đều vừa học vừa làm,
giảng viên cũng thông cảm, nhưng không thể phủ nhận việc
vào lớp ít nhiều làm người dạy mất tập trung, làm gián
đoạn bài giảng vì chờ sinh viên ổn định.
Một giảng viên tâm sự, đi trễ là chuyện không hiếm
và còn nhiều trường hợp người học thể hiện thái độ thiếu
tôn trọng người thầy. Chẳng hạn như trong giờ dạy môn
đọc - hiểu tiếng Anh, giảng viên yêu cầu sinh viên không
được sử dụng từ điển hoặc điện thoại với mục đích người
học sử dụng kỹ năng để hoàn thành bài tập. Tuy vậy, vẫn
có nhiều sinh viên vô tư mở từ điển; khi giảng viên giải
bài tập, sinh viên không viết bài mà sử dụng điện thoại,
máy tính bảng chụp hình nội dung bài học dù nhiều lần
giảng viên đã nhắc nhở, không đồng ý hành động trên của

sinh viên. Quá bức xúc, có lần người giảng viên này đã viện
lý do “sức khỏe” cho lớp nghỉ sớm.
Sự việc thầy - trò Trường THPT Tầm Vu (tỉnh Hậu
Giang) đánh nhau ngay trong lớp học và bị học sinh quay
lại đăng lên mạng gần đây khiến nhiều người bức xúc.
Theo đó, nữ sinh N. đã gây mất trật tự trong lớp và bị thầy
K. nhắc nhở. Lúc này, em N. có lời lẽ thiếu tôn trọng giáo
viên nên thầy K. dùng quyển sách đánh vào đầu nữ sinh
này. Phản ứng lại, N. quăng sách vào người thầy và hai
bên giằng co ngay tại lớp học. Dù người thầy đã sai khi
không đủ điềm đạm, kỹ năng sư phạm để xử lý tình huống,
kiềm chế cảm xúc, nhưng hành vi “hỗn hào” của nữ sinh
này khiến nhiều người không khỏi trăn trở trước thực trạng
đạo đức, văn hóa ứng xử của một bộ phận học sinh ngày
càng xuống cấp... Có thể thấy, bên cạnh sự quan tâm, giáo
dục của nhà trường, các đoàn thể, thì sự phối hợp của gia
đình có vai trò quan trọng trong định hướng, giáo dục,
hình thành nhân cách của học sinh... Thực tế trên cũng cho
thấy cần thiết phải xây dựng và tăng cường giáo dục về
những chuẩn mực đạo đức của người thầy và người trò, để
dù ở lứa tuổi nào, người học cũng ứng xử đúng mực, “trò
phải ra trò” 
Bài, ảnh: TÚ ANH
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Những
câu chuyện
tử tế sẽ giúp
các bạn trẻ
có những
suy nghĩ tích cực
về cuộc sống.
Trong ảnh:
Tấn Phát
trong một chuyến
đi làm từ thiện
ở tỉnh Vĩnh Long.
Ảnh: CTV

“Anh hùng bàn phím”
C

ó chính kiến và bày tỏ chính kiến là nhu cầu
chính đáng, không có gì xấu. Nhưng hiện
nay nhiều bạn trẻ đã bị cuốn theo đám đông
trên các diễn đàn, mạng xã hội để rồi vội vàng phán
xét khi chưa rõ vấn đề...
Khi chỉ trích trở thành thói quen
Hiện nay, việc chỉ trích dường như trở thành một
“căn bệnh” của giới trẻ trên các diễn đàn, mạng xã
hội. Nhiều bạn cho rằng mình có quyền phán xét,
kết tội người khác và kêu gọi những cuộc tẩy chay
chỉ để thỏa mãn sự bức xúc nhất thời. Hành động của
các bạn đã đẩy nhiều nạn nhân rơi vào hoảng loạn.
Thanh Thúy (21 tuổi) kể: Một hôm, Thúy nghe bạn
bè xôn xao chuyện Thúy là người thứ ba. Vào đường
link Facebook của một người bạn gởi qua, Thúy mới
biết cô gái kia đã bêu xấu, không tiếc lời kết tội Thúy.
Nhiều bạn bè của cô này còn hướng dẫn cách đánh sập
trang Facebook của Thúy để trả thù. Theo Thúy, cô

biết bạn trai của cô gái kia trong một lần tham gia diễn văn nghệ ở
trường. Sau đó, Thúy có nhận lời mời đi uống nước với anh chàng
kia một lần. “Chuyện chỉ vậy, nhưng bạn gái anh ta vẫn khẳng định
tôi là kẻ muốn xen vào tình cảm của họ rồi kêu gọi tìm nơi tôi ở trọ,
lớp học của tôi để bêu xấu. Tôi rất hoang mang vì đi đâu cũng nghe
bạn bè bàn tán chuyện của mình” - Thúy chia sẻ.
Tâm lý đám đông trên mạng xã hội đã khiến các bạn trẻ mất
định hướng trong cách nhìn nhận sự việc. Một số bạn trẻ thích chỉ
trích người khác dù không hiểu bản chất cụ thể của vấn đề. Sinh
viên T.M (22 tuổi) kể, hôm nọ, M. lên mạng xã hội đăng thông
tin tìm bạn học chung một số môn học ở trường. Khi biết M. học
ngành công nghệ thông tin thì hàng chục bạn đã có những bình
luận mỉa mai, chê bai sinh viên học ngành công nghệ. M. nói:
“Tôi nghĩ cuộc sống cũng có người này, người khác. Vậy mà có
những bạn không ngại lên mạng rêu rao “con trai học ngành công
nghệ khô khan”. Theo tôi, những ý kiến như vậy rất chủ quan và
dễ làm tổn thương nhiều người”.
(Xem tiếp trang 21)
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Học cách

lắn5 nghe

Kỹ năng giao tiếp bao gồm kỹ năng lắng nghe giúp bạn trẻ học tập,
giải quyết công việc tốt hơn. Ảnh mang tính minh họa

N

guyễn Minh Huy, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh
(Trường Đại học Cần Thơ), than thở: “Trong nhóm
thuyết trình của mình có bạn thường xuyên bảo vệ
quan điểm của mình, dù tất cả thành viên đều không tán thành.
Tôi nhiều lần nhắc khéo nhưng bạn ấy luôn làm lơ...”. Không
riêng trường hợp mà Huy kể, nhiều bạn trẻ lầm tưởng những
người giao tiếp giỏi là những người có kỹ năng nói tốt mà
quên rằng sự lắng nghe mới có thể giúp mỗi người xây dựng
mối quan hệ, biết tôn trọng và dễ tạo lòng tin với người khác...
Quá đề cao “cái tôi” cá nhân
Ngọc Hà - sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh (Trường Đại
học Cần Thơ) chia sẻ, bắt đầu học kỳ mới, theo yêu cầu của
giảng viên, các sinh viên đều phải tham gia một nhóm thuyết
trình để làm bài tập, báo cáo trước lớp. Trong khi bạn bè đều
đã có nhóm, thì Hà vẫn còn “chờ” các thành viên một nhóm
(mà Hà xin tham gia) thảo luận, quyết định. Sở dĩ có sự chần
chừ đó là vì Hà khá tự cao, ít chịu tiếp thu ý kiến người khác

trong quá trình thảo luận nhóm. Nguyễn Minh Huy, bạn
chung lớp với Hà, bộc bạch: “Bạn ấy xin vào nhóm,
mình từ chối thì cũng ngại. Ngặt nỗi bạn ấy nói nhiều,
quá đề cao năng lực bản thân nên những ý kiến đóng góp
đều bị bạn ấy phản bác mà không có lý do thuyết phục”.
Huy kể, một lần trong quá trình thảo luận làm bài tập, ý
kiến của Hà không được các thành viên nhóm thống nhất
đưa vào thuyết trình trước lớp. Qua góp ý của bạn bè, cô
cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng khi thuyết trình Hà vẫn
bảo vệ qua điểm cá nhân, đưa nội dung mình soạn vào
bài thuyết trình. Kết quả số điểm dành cho phần báo cáo
thuyết trình của nhóm không được đánh giá cao, khiến
mọi người bức xúc.
L. làm Chủ nhiệm một câu lạc bộ (CLB) tình nguyện.
CLB đã tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn hỗ trợ trẻ em
nghèo, như: Diễn văn nghệ gây quỹ, quay video clip tải
lên mạng để kêu gọi mọi người giúp đỡ các cảnh đời
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bất hạnh... Nhờ hoạt động đa dạng nên CLB thu hút nhiều
bạn trẻ tham gia. Tuy nhiên, chỉ được hơn nửa năm, nhiều
thành viên không còn “mặn mà” tham gia sinh hoạt CLB
nữa. Nguyễn Thanh Thảo, nhân viên tư vấn thiết kế xây
dựng ở quận Ninh Kiều (thành viên CLB), chia sẻ: “Tôi
muốn góp sức nhỏ vào hoạt động thiện nguyện nhưng hầu
như L. không tin ai cả và cũng không chấp nhận ý tưởng
nào nếu đó không phải là ý tưởng do cô đề xuất. Thái độ
của L. khiến tôi có cảm giác không được tôn trọng và thấy
bản thân không giúp ích cho CLB nên xin rút khỏi CLB”.
Giúp sinh viên rèn kỹ năng
Theo anh Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên
Trường Đại học Tây Đô, đến nay, Hội Sinh viên trường
đã thành lập 19 liên chi hội (LCH) và CLB sinh viên. Bên
cạnh các LCH sinh viên theo tỉnh, thành, có nhiều CLB học
thuật, rèn luyện kỹ năng sống, như: CLB Nguồn tri thức,
Thủ lĩnh trẻ, Sứ giả xanh, Thông tin - Việc làm, Nghệ thuật
và Giọt máu hồng. Các LCH và CLB sinh viên thường
xuyên tổ chức những hoạt động vừa tạo sân chơi lành mạnh
vừa giúp sinh viên rèn kỹ năng giao tiếp. Nguyễn Quan
Thoại, sinh viên ngành Dược chia sẻ: “Chuyện tranh luận,
đôi lúc mâu thuẫn với bạn bè là điều thường xuyên xảy ra
trong học tập, cũng như các hoạt động tập thể. Tuy nhiên,
nhờ lắng nghe ý kiến bạn bè, mình hạn chế những sai sót,
học hỏi điều hay, tiến bộ hơn trong học tập”.

Trần Hoàng Thảo Nguyên, sinh viên ngành Khoa học
máy tính (Trường Đại học Cần Thơ), thành viên nhóm
thiện nguyện 500+ cho rằng, với vai trò cán bộ Đoàn - Hội
hoặc “thủ lĩnh” một nhóm sinh viên cần biết lắng nghe, đưa
ra những quyết định hợp lý nhất để tổ chức hoạt động hiệu
quả. Lắng nghe, đánh giá nhau sẽ giúp các thành viên trong
nhóm hiểu nhau và làm việc hiệu quả hơn. Với các hoạt
động xã hội, việc lắng nghe những phản ánh, nguyện vọng
của cộng đồng cũng sẽ giúp các chương trình phù hợp và
thu hút nhiều người tham gia góp sức. Theo Thảo Nguyên,
với tinh thần cầu thị, các thành viên quản lý đã thu hút hàng
trăm sinh viên tham gia tổ chức nhiều hoạt động chăm lo
cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với nhiều hình thức
phong phú. Tiêu biểu như: bán vé xem ca nhạc, tổ chức văn
nghệ gây quỹ, bán hàng lưu niệm...
Để giúp bạn trẻ nâng cao kỹ năng mềm, nhất là kỹ năng
giao tiếp, thời gian qua, các cấp Hội Sinh viên TP Cần
Thơ, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên TP Cần Thơ
còn tổ chức nhiều khóa tập huấn kỹ năng cho sinh viên.
Một số cán bộ Đoàn khuyên rằng, bản thân người trẻ cần
tự trau dồi kỹ năng giao tiếp, đặc biệt “nói ít nghe nhiều”
vì điều đó vừa thể hiện sự tôn trọng, cầu thị, vừa giúp
mỗi người tạo dựng mối quan hệ và xử lý công việc hiệu
quả hơn... 
Bài, ảnh: TÚ ANH

“Anh hùng bàn phím”... (Tiếp theo trang 19)
Hành động thay vì là “anh hùng bàn phím”
Kiều Châu, 21 tuổi, thường dùng mạng xã hội để
trao đổi việc học tập với bạn bè, vận động mọi người
tham gia các hoạt động thiện nguyện... Mới đây,
Châu và một số bạn chung trường đi thăm một cụ
già có hoàn cảnh neo đơn ở phường Hưng Phú, quận
Cái Răng. Khi Châu đăng thông tin này lên mạng thì
nhiều bạn tỏ ra thích thú và ngỏ ý muốn tham gia vào
những lần sau. Thỉnh thoảng, Châu cũng gặp những
vấn đề bức xúc trong cộng đồng, như: an toàn giao
thông, ô nhiễm môi trường... Nhưng Châu không phê
phán qua mạng xã hội, vì Châu nghĩ làm như vậy có
thể bị đối tượng xấu lợi dụng. Thay vì chỉ trích, các
bạn trẻ cần có những biện pháp để cùng giải quyết
thực trạng gây bức xúc. “Tôi luôn tự rèn luyện cách
giữ bình tĩnh trước các thông tin thay vì vô tư chia sẻ.
Bởi việc kiểm tra thông tin, tìm hiểu kỹ vấn đề giúp
tôi có cách nhìn nhận khách quan, đúng bản chất sự
việc hơn” - Kiều Châu cho biết.
Võ Tấn Phát (21 tuổi, sinh viên) chia sẻ: Nhiều
lúc Phát băn khoăn trước chuyện các bạn chung lớp
lơ là việc học nên bày tỏ quan điểm trên mạng xã
hội. Nhưng điều đó chỉ với mục đích nhắc nhở mọi
người phải nỗ lực hơn. Phát cho rằng, có nhiều bạn

trẻ dễ dàng chê bai, thậm chí là chửi mắng trên mạng xã hội khi
gặp vấn đề bức xúc. Điều đó dẫn đến lây lan tâm lý tiêu cực. Bản
thân Phát cũng thường vào những trang mạng đăng tải những câu
chuyện tử tế, những hành động nhỏ ý nghĩa lớn, nhằm nuôi dưỡng
tinh thần. Với Phát, những câu chuyện tốt của cuộc sống sẽ giúp
giữ được tâm lý thăng bằng, dần dần hình thành ý thức tốt, sự
bình tĩnh.
Theo anh Đào Chí Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn
Cần Thơ, những ý kiến nhiều chiều của đoàn viên thanh niên trên
mạng xã hội sẽ tạo sự tương tác, phản biện nhiều hơn với cuộc
sống. Tuy nhiên, việc các bạn trẻ thường phê phán, đả kích khi
bản thân chưa hiểu về bản chất vấn đề chỉ khiến các bạn trở thành
người quá khích, thích thể hiện trong mắt số đông còn lại. Do đó,
tổ chức Đoàn cần phải có những định hướng, những hoạt động
nhằm giúp các bạn thay đổi suy nghĩ, chuyển từ suy nghĩ tiêu cực
sang tích cực. “Theo tôi, các bạn trẻ cần sự tỉnh táo để phân biệt
đúng sai, điều chỉnh cảm xúc. Trong cuộc sống còn những điều
làm ta bức xúc, không hài lòng, nhưng trước những vấn đề đó các
bạn cần nỗ lực chung tay để khắc phục, làm thay đổi để xã hội
tốt hơn. Tôi nghĩ những câu chuyện đẹp về sự tử tế, tinh thần tình
nguyện, biết sống dấn thân của các bạn trẻ cần được nhân rộng để
góp phần thúc giục các bạn khác noi theo và có những suy nghĩ
tốt đẹp về cuộc sống” - anh Nghĩa nói 
PHẠM TRUNG
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HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU
SỐ LƯỢNG VÀ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN CẦN BẦU
DO ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

ĐẠI BIỂU
NHẬN PHIẾU BẦU TỪ BAN KIỂM PHIẾU

PHIẾU BẦU HỢP LỆ
Mẫu
phiếu
bầu có
số dư
(Bầu
BCH)

Mẫu
phiếu
bầu
không
có số
dư
(Bầu
tín
nhiệm)

 Là phiếu do ban kiểm phiếu phát ra
 Có đóng dấu của BCH Đoàn cấp cơ sở

CÁCH THỨC BỎ PHIẾU
Phiếu
được
tín
nhiệm



Bầu có số dư
(Bầu Ban Chấp hành)





Bầu không có số dư
(Bầu lấy tín nhiệm)



Phiếu
không
được
tín
nhiệm

1

PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

2

1. Phiếu KHÔNG do Ban kiểm phiếu phát ra
2. Phiếu KHÔNG có đóng dấu của BCH Đoàn cơ sở
3

4

3. Phiếu ký tên, đánh dấu ký hiệu riêng
4. Viết tên người ngoài danh sách ứng cử viên
5

6

7

5. Phiếu bầu sai cách thức.
6. Phiếu bầu nhiều hơn số lượng được bầu
7. Phiếu trắng (xóa cả danh sách).
8. Đánh vào cả 2 ô hoặc bỏ trống cả 2 ô
9. Sử dụng ký hiệu khác (Ví dụ: ký hiệu “X” để bỏ phiếu
tín nhiệm)
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CỬ TRONG ĐẠI HỘI ĐOÀN
QUY TRÌNH BỎ PHIẾU
NHẬN
PHIẾU
TỪ BAN
KIỂM
PHIẾU



KIỂM TRA
PHIẾU



TIẾN
HÀNH
BẦU CỬ
THEO ĐÚNG
YÊU CẦU



TỰ TAY
BỎ PHIẾU
VÀO THÙNG

CHỜ NGHE
KẾT QUẢ



1

ĐOÀN CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU

6

2

 

BAN THƯ KÝ

 

GỢI Ý THỨ TỰ BỎ PHIẾU TRONG ĐẠI HỘI

BAN KIỂM PHIẾU

5

3

BAN THẨM TRA TƯ
CÁCH ĐẠI BIỂU

ĐẠI BIỂU
- Theo từng dãy
- Theo đoàn đại biểu

4



QUY TRÌNH BỎ PHIẾU

2



PHÁT PHIẾU
BẦU

3

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
CỦA BAN KIỂM PHIẾU
THÔNG QUA KẾT QUẢ
BẦU CỬ

8



CÔNG BỐ
SỐ PHIẾU
PHÁT RA



1



CÔNG KHAI
THÙNG
PHIẾU

HƯỚNG DẪN
BỎ PHIẾU

TIẾN HÀNH
BỎ PHIẾU

7
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THÔNG QUA
THỂ LỆ
BẦU CỬ

KIỂM TRA VÀ CÔNG BỐ
SỐ PHIẾU PHÁT RA

4
5
6
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Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng và bài hát
tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm và
đóng góp ý kiến của nhiều nhạc sỹ, họa sỹ,
văn nghệ sỹ có nhiều gắn bó với công tác
Đoàn, Hội như: Họa sỹ Trần Khánh Chương,
Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; NSND
Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sỹ
Việt Nam; Họa sỹ Nguyễn Thủy Liên, người
đoạt giải nhất sáng tác logo Đại hội Đoàn
lần thứ IX và lần thứ X; Nhạc sỹ Nguyễn
Vĩnh Tiến...
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn
Phát biểu tại buổi phát động, họa sĩ
phát biểu tại buổi họp báo phát động cuộc thi
Nguyễn Thủy Liên - người đoạt giải nhất
sáng tác logo Đại hội Đoàn lần thứ IX và
gày 13/2 tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn lần thứ X, chia sẻ: “Tôi đã tham gia nhiều đợt sáng tác
tổ chức phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng biểu trưng và tranh cổ động của tổ chức Đoàn. Chính sự
(logo) và bài hát (ca khúc) cổ động, tuyên truyền về gắn bó với Đoàn, cảm nhận được sức trẻ, hơi thở của hoạt
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
động thanh niên đã tiếp dẫn cho những sáng tác của tôi”.
Cuộc thi nhằm tuyên truyền về vai trò và những đóng Họa sĩ Nguyễn Thủy Liên cho rằng, việc tổ chức cuộc thi
góp nổi bật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ sáng tác để lựa chọn biểu trưng và ca khúc cổ động, tuyên
đoàn viên, thanh thiếu nhi trong công cuộc xây dựng và bảo truyền cho Đại hội Đoàn lần thứ XI sẽ tạo ra tinh thần
vệ Tổ quốc, nhất là những đóng góp nổi bật trong giai đoạn hứng khởi mới trong tuổi trẻ cả nước.
đất nước đổi mới; đồng thời truyền tải tinh thần, thông điệp
Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) kéo dài từ ngày
của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tới đoàn viên, thanh 15/02 đến hết ngày 15/5/2017 và bài hát (ca khúc) kéo
thiếu nhi và nhân dân cả nước. Thông qua cuộc thi để lựa dài từ ngày 15/02 đến hết ngày 15/8/2017. Công dân Việt
chọn ca khúc và biểu trưng làm sản phẩm tuyên truyền chính Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong
thức cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc,
Phát biểu tại buổi họp báo phát động cuộc thi, đồng chí học tập, lao động tại Việt Nam đều có thể tham gia cuộc thi.
Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn cho biết,
Cơ cấu giải thưởng đối với biểu trưng (logo) gồm 01
năm 2017 có ý nghĩa quan trọng đối với tuổi trẻ cả nước, giải nhất trị giá 20 triệu đồng, 1 giải nhì trị giá 5 triệu đồng
là năm tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn và 1 giải ba trị giá 2 triệu đồng; đối với bài hát (ca khúc)
toàn quốc lần thứ XI. Theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung gồm 01 giải nhất trị giá 20 triệu đồng, 1 giải nhì trị giá
ương Đoàn, việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, 10 triệu đồng, 01 giải ba trị giá 5 triệu đồng cùng 07 giải
trong đó có sử dụng bộ nhận diện để tuyên truyền sâu rộng khuyến khích trị giá 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, tác giả đạt
về tinh thần và nội dung của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ giải Nhất sẽ được mời làm đại biểu khách mời dự Đại hội
XI; khắc họa rõ hình ảnh, vai trò và sự đóng góp của tổ chức Đoàn toàn quốc lần thứ XI; tác giả còn trong độ tuổi đoàn
Đoàn, đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng và viên được mời tham gia hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê
bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Từ đó, tạo sự quan tâm của các hương năm 2018.
cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể,
Địa chỉ nhận bài dự thi sáng tác biểu trưng tại: Tòa
các cấp các ngành trong chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ cũng soạn Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, quận Hai Bà
như đồng hành với tổ chức Đoàn.
Trưng, Hà Nội. Bài dự thi sáng tác bài hát (ca khúc) nhận
Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, không chỉ tác phẩm tại địa chỉ: Ban Văn hóa Nghệ thuật, Báo Thanh niên, số
được trao giải Nhất mà các tác phẩm được lựa chọn vào vòng 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
trong sẽ được tuyên truyền rộng rãi, nhằm truyền tải thông
Các đơn vị trực thuộc Thành Đoàn Cần Thơ gửi tác
điệp, khắc họa những giá trị hình mẫu đoàn viên, thanh niên, phẩm dự thi về Ban Tuyên giáo Thành Đoàn trước ngày
đội viên thời kỳ mới “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, 09/5/2017 (với biểu trưng-logo) và trước ngày 08/8/2017
đồng thời thể hiện được các nhiệm vụ, trọng tâm công tác (với bài hát, ca khúc) 
trong nhiệm kỳ mới.
K.Anh, TT

N
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BCH mới
ra mắt
và hứa hẹn
tại Đại hội.

Đại hội Chi đoàn Thành Đoàn Cần Thơ,
nhiệm kỳ 2017-2019

S

áng ngày 15 tháng 02 năm 2017, Chi đoàn Thành
Đoàn Cần Thơ tổ chức Đại hội Chi đoàn Thành
Đoàn Cần Thơ, nhiệm kỳ 2017-2019.
Đây là Đại hội Chi đoàn cấp cơ sở được Ban Thường
vụ Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần
Thơ chọn tiến hành bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội. Đến
dự có đồng chí Ngô Thành Kha, Bí thư Đoàn khối cơ
quan Dân Chính Đảng thành phố, đồng chí Trần Thị Vĩnh
Nghi, Bí thư Chi bộ, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ, các
đồng chí đại diện Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở trực thuộc
Đoàn khối và 26 đoàn viên Chi đoàn tham dự Đại hội.
Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe tóm tắt kết quả
hoạt động của Chi đoàn Thành Đoàn Cần Thơ trong
nhiệm kỳ qua. Tiêu biểu như: Chi đoàn đã thường xuyên
tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo lời
Bác gắn với phong trào “3 trách nhiệm”, nội quy, quy
chế, quy tắc ứng xử, công tác chuyên môn và nội dung
thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ
Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong,
thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, gắn với
cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên
Việt Nam thời kỳ mới”,... Phối hợp với Đoàn phường
Hưng Thạnh tổ chức Tết Trung thu cho các em thiếu
nhi có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị với 170 phần
quà, trị giá 6 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, Chi đoàn đã
nhận đỡ đầu 02 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
(01 em học tại Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng
và 01 em học tại Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng)
với số tiền là 450.000 đồng/quý. Vận động hiến máu
tình nguyện được 05 đồng chí tham gia, với 10 đơn vị
máu; có 06 đoàn viên tham gia học Thạc sĩ, 01 đoàn

viên đang thực hiện nghiên cứu sinh. Trong nhiệm kỳ
2014 - 2017, BCH Chi đoàn đã giới thiệu 12 ĐVƯT
cho cấp ủy Đảng và có 06 ĐVƯT được vinh dự đứng
vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam,...
Đại hội cũng thông qua 05 nhóm chỉ tiêu cơ bản với
22 chỉ tiêu cụ thể, tiêu biểu như: Hàng năm mỗi đoàn
viên Chi đoàn có ít nhất 01 sáng kiến kinh nghiệm
trong công tác, công việc phù hợp với chuyên môn;
Trong nhiệm kỳ thực hiện ít nhất 01 công trình thanh
niên “Tạo môi trường xanh - sạch - đẹp cho cơ quan”
và thực hiện ít nhất 02 phần việc thanh niên; tổ chức
01 chuyến hành quân về nguồn; Phối hợp, đảm nhận
chăm sóc, hỗ trợ ít nhất 01 em học sinh có hoàn cảnh
khó khăn hoặc con em cán bộ cơ quan Thành Đoàn có
hoàn cảnh khó khăn; vận động ĐVTN tham gia hiến
máu tình nguyện ít nhất 12 đơn vị máu,....
Đại hội đã thống nhất 100% bầu đồng chí Lâm Văn
Tân giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn Thành Đoàn nhiệm
kỳ 2017-2022 và 04 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành,
đồng chí Trần Việt Tuấn được Ban Chấp hành bầu
chức danh Phó Bí thư và phụ trách công tác kiểm tra
của Chi đoàn.
Cũng dịp này, Đại hội đã bầu 02 đại biểu chính
thức là đồng chí Lâm Văn Tân, đồng chí Nguyễn Thị
Thúy Hằng và 01 đại biểu dự khuyết là đồng chí
Trần Việt Tuấn, tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh khối cơ quan Dân Chính
Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ VII, nhiệm kỳ
2017-2022 
Thanh Tùng, Nhã Tuyền
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Đ/c Lê Văn Tâm,
UVBTV Thành ủy,
Phó Chủ tịch thường trực
UBND thành phố Cần Thơ,
đánh trống ra quân
Tháng thanh niên.
Ảnh: T.Tùng

Sôi nổi

Tháng Thanh niên 2017

S

au tiếng trống khởi động Tháng Thanh niên 2017,
đồng loạt các cơ sở Đoàn trên địa bàn TP Cần Thơ đã
sôi nổi ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc
thanh niên thiết thực. Nổi bật là ra quân vệ sinh môi trường,
xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Tuổi trẻ
các địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động vì an sinh xã
hội, tạo thêm sân chơi cho thanh thiếu niên vui chơi giải trí,
rèn luyện sức khỏe...
ĐỂ THÀNH PHỐ THÊM SẠCH
Ngay sau Lễ ra quân Tháng Thanh niên, hơn 100 đoàn
viên thanh niên quận Ninh Kiều đã sôi nổi ra quân thực
hiện công trình thanh niên “Vớt rác trên sông tại rạch Khai
Luông”, phường Cái Khế. Các bạn trẻ chia thành nhiều
nhóm. Nhóm xuống ghe vớt rác trên sông, nhóm thu gom
rác thải, dọn dẹp vệ sinh trên bờ kè. Áo ướt đẫm mồ hôi,
anh Đinh Quyết Thắng - Bí thư Đoàn phường Cái Khế, chia
sẻ: “Đoàn phường thường xuyên vận động đoàn viên thanh
niên (ĐVTN) tham gia các đợt ra quân vệ sinh môi trường,
tuyên truyền an toàn giao thông, xóa trắng biển quảng cáo
dán không đúng nơi quy định”. Bản thân Thắng cũng nhiệt
tình tham gia các hoạt động tình nguyện, như: “Ngày thứ Bảy
tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Anh nghĩ qua các hoạt
động, mỗi bạn trẻ sẽ là một tuyên truyền viên góp phần nâng
cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường của người dân, đồng
thời làm đẹp thêm đô thị quận trung tâm thành phố.
Đoàn viên thanh niên quận Ninh Kiều ra quân thu gom
rác thải tại bờ kè và trên rạch Khai Luông, phường Cái Khế.
Theo Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn Ninh Kiều, trong
Tháng Thanh niên, BTV Quận đoàn chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn
trực thuộc tổ chức thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên và
100% chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở thực hiện ít nhất 1 phần

việc thanh niên về bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng
văn minh đô thị và hoạt động vì an sinh xã hội. 95% cơ
sở Đoàn tổ chức được 3 hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”
vì văn minh đô thị, như: Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt
động các đội hình thanh niên tình nguyện, mô hình thanh
niên tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự xã hội, nếp
sống văn minh đô thị.
Tuổi trẻ các đơn vị khác cũng có nhiều hoạt động
hưởng ứng Tháng Thanh niên bằng những phần việc hữu
ích, góp phần làm đẹp thành phố. Huyện đoàn Thới Lai
ra quân phát quang bụi rậm, trồng hoa nhằm xây dựng
tuyến đường xanh - sạch - đẹp - an toàn. Tuổi trẻ Cảnh
sát phòng cháy và chữa cháy phát tờ bướm tuyên truyền
về Luật phòng cháy và chữa cháy. Hay như sinh viên
các trường đại học, cao đẳng ra quân vệ sinh môi trường
khuôn viên trường học, xây dựng “Góc công viên học
tập”... Huỳnh Võ Tiến, sinh viên Trường Đại học Y Dược
Cần Thơ, chia sẻ: “Các hoạt động vì cộng đồng không chỉ
thể hiện trách nhiệm của thanh niên với xã hội, mà còn
giúp sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng sống bổ ích”.
CHỌN PHẦN VIỆC Ý NGHĨA, PHÙ HỢP
Anh Trương Minh Đức, Bí thư Quận đoàn Bình Thủy
cho biết, để Tháng Thanh niên năm 2017 đạt hiệu quả
cao, BTV Quận đoàn yêu cầu các cơ sở Đoàn lựa chọn
những công trình, phần việc gắn với yêu cầu thực tiễn
tại địa phương. Theo đó, mỗi cơ sở Đoàn chọn ít nhất
1 công trình, phần việc thanh niên; xây dựng 2 cây cầu
giao thông, 2 căn nhà Khăn quàng đỏ cho hội viên có
hoàn cảnh khó khăn, bê tông hóa lộ giao thông nông thôn
và thắp đèn chiếu sáng công cộng. Cuối tháng 2, tuổi
trẻ quận Bình Thủy đã thực hiện công trình thanh niên
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Đoàn viên thanh niên quận Ninh Kiều
tham gia vệ sinh môi trường.
Ảnh: T.Loan

“Thắp sáng quê hương” tại Cồn Sơn, phường Bùi Hữu
Nghĩa. Qua đó, đã lắp 40 bộ bóng đèn chiếu sáng công
cộng trên 2.000m đường quanh cồn, với tổng trị giá 60
triệu đồng. Bên cạnh đó, hằng năm Quận đoàn phối hợp
với phường nỗ lực vận động bê tông hóa gần 2km đường
bao quanh cồn, ra quân vệ sinh môi trường, trồng hoa,
cây xanh...
Các hoạt động giáo dục truyền thống, chăm lo cho gia
đình chính sách cũng được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực
hiện. Theo anh Cao Đăng Tân, Bí thư Đoàn Trường THPT
Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều), Đoàn trường nhận

phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị
Bảy ở khu vực 2, phường An Cư. Hằng tháng, giáo viên,
học sinh đều đến thăm hỏi, tặng quà (trị giá từ 500 ngàn đến
1 triệu đồng) để động viên Mẹ sống vui, sống khỏe.
Với hàng chục công trình, phần việc được triển khai
thực hiện trong tuần qua hứa hẹn sự thành công của Tháng
Thanh niên năm nay. Đây cũng là những phần quà ý nghĩa
của tuổi trẻ Cần Thơ mừng Đại hội Đoàn các cấp, đồng thời
thể hiện vai trò, trách nhiệm và tinh thần vì cộng đồng của
thế hệ trẻ hôm nay 
QUỐC THÁI

100% cơ sở Đoàn có ít nhất một hoạt động
hưởng ứng Tháng Thanh niên

N

gày 3-3, Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan
Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức họp
triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng Thanh
niên năm 2107”
Với chủ đề “Tự hào thanh niên thời đại Hồ Chí
Minh - Tuổi trẻ sáng tạo, xung kích, tình nguyện
xây dựng xã hội văn minh”, trong tháng 3, Đoàn
khối phấn đấu 100% cơ sở Đoàn có ít nhất 01 hoạt
động thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên.
Mỗi cơ sở Đoàn thực hiện ít nhất 1 công trình,
phần việc thanh niên phù hợp với yêu cầu, nhiệm

vụ tại cơ quan, đơn vị. Đoàn khối thực hiện ít nhất
1 công trình, 1 phần việc cấp Đoàn khối. Các
hoạt động tập trung giáo dục truyền thống lịch
sử cho đoàn viên thanh niên, vì an sinh xã hội;
đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học,
sáng kiến, mô hình, giải pháp nâng cao hiệu quả
công việc; tổ chức mô hình “Văn phòng xanh”...
Qua các phong trào phấn đấu giới thiệu đoàn viên
ưu tú cho cấp ủy đảng đạt ít nhất 40% chỉ tiêu
năm 2017 
Q. Thái
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V

ới sự hướng dẫn, tiếp sức
của Ban Chấp hành (BCH)
Thị đoàn Thạnh An, huyện
Vĩnh Thạnh, những năm qua, đoàn
viên thanh niên (ĐVTN) thị trấn luôn
là lực lượng nòng cốt trong các công
trình, phần việc tại địa phương; xung
kích trên lĩnh vực phát triển kinh tế,
bảo vệ môi trường... Năm 2016, Thị
đoàn Thạnh An là đơn vị tiêu biểu của
Huyện đoàn Vĩnh Thạnh trong các
mặt công tác Đoàn.
Khi chúng tôi đến nhà, anh
Nguyễn Văn Phúc, ở ấp Phụng Quới
B, đang cắm cúi sửa máy bơm nước
để vệ sinh chuồng bò. Xong việc,
anh Phúc lại quay qua cho vịt, gà ăn.
Vận hành chiếc máy cắt cỏ do mình
chế tạo, anh Phúc cho biết: “Cỏ được
cắt nhỏ sẽ giúp bò dễ ăn và không làm
rơi vãi. Mấy năm nay, cuộc sống của
tôi đã ổn định hơn nhờ nghề chăn nuôi
bò. Tôi vừa mua hai con dê nuôi thử
xem sao”. Trước đây, anh Phúc làm

nghề thợ hồ nên thu nhập bấp bênh,
thường phải đi làm xa. Thời gian
đi làm thuê ở An Giang, anh Phúc
thấy nhiều người khấm khá hơn nhờ
nuôi bò nên vay tiền mua 4 con bò
trị giá khoảng 15 triệu đồng. Sau đó,
anh Phúc đầu tư vốn nuôi thêm bò
sinh sản. Anh Phúc đã gầy dựng được
đàn bò 13 con, trị giá gần 300 triệu
đồng, thu nhập hằng năm khoảng 100
triệu đồng. Ngoài ra, anh Phúc còn
nuôi thêm gà, vịt... để “lấy ngắn nuôi
dài”. Khi đã có cuộc sống ổn định,
anh Phúc tích cực tham gia các hoạt
động tư vấn cách nuôi bò cho ĐVTN,
đồng thời giúp nhiều ĐVTN tìm đầu
ra, tránh bị thương lái mua ép giá.
Anh Phúc cho biết: “Trước đây, Thị
đoàn đã hỗ trợ tôi vay vốn, giới thiệu
tham gia các lớp tập huấn chuyển giao
kỹ thuật chăn nuôi. Bây giờ, tôi chỉ
làm chút việc để giúp ĐVTN có điều
kiện phát triển kinh tế”.

Khơi dậy

Hiện nay, ở thị trấn Thạnh An
có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả
do ĐVTN làm chủ, như: trồng quýt
đường, nuôi heo, nuôi bò, làm ghế đá...
Những mô hình kinh tế này không
những giúp chủ nhân làm giàu chính
đáng mà còn tạo việc làm cho ĐVTN
địa phương. Nhằm giúp ĐVTN ổn định
cuộc sống BCH Thị đoàn còn tổ chức
nhiều hoạt động chăm lo ĐVTN, như:
tư vấn nghề và giới thiệu việc làm cho
quân nhân xuất ngũ trở về địa phương,
hỗ trợ thanh niên chậm tiến hòa nhập
cộng đồng. Năm qua, Thị đoàn đã giúp
3 thanh niên tiến bộ, hòa nhập tốt với
cộng đồng. Trong đó, có 2 thanh niên
tìm được việc làm với nghề sửa xe gắn
máy. Anh Bùi Đình Nghi, Bí thư Thị
đoàn, chia sẻ: “BCH Thị đoàn xác định
Bí thư Chi đoàn làm kinh tế hiệu quả
mới tập hợp được ĐVTN. Vì vậy, các
Bí thư Chi đoàn ấp đều nỗ lực, sáng
tạo trong làm kinh tế nên có đời sống
khấm khá. Hiện nay, Thị đoàn đang
chuẩn bị xây dựng 3 mô hình kinh tế
mới để giải quyết việc làm cho ĐVTN
là làm nón lá, các sản phẩm từ pallet gỗ
và đan cần xé”.

tinh thần khởi nghiệp

Anh Nguyễn Văn Phúc
đã có cuộc sống khấm khá
nhờ chăn nuôi bò.
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Anh Huỳnh Thái Nguyên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW
Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ
trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Thanh niên
Đ

sáng tạo khởi nghiệp

ó là chủ đề công tác của Hội Liên hiệp Thanh niên
(LHTN) TP Cần Thơ trong năm 2017 do Ủy ban
Hội LHTN thành phố đề ra tại Hội nghị tổng kết công
tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 diễn ra
vào chiều ngày 24-2.
Theo đó, Ủy ban Hội LHTN thành phố đề ra chỉ tiêu
phấn đấu từ 70% trở lên cơ sở Hội củng cố mô hình kinh
tế hiệu quả, thành lập câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế;
phối hợp tổ chức tư vấn khởi nghiệp cho 20 ngàn thanh
niên; kết nối và hỗ trợ (vốn, khoa học kỹ thuật) cho ít
nhất 3 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp; giới thiệu việc làm
cho 20 thanh niên hoàn lương. Ngoài ra, các cấp Hội còn
tổ chức nhiều hoạt động vì cuộc sống cộng đồng và an
Những năm gần đây, ĐVTN thị
trấn Thạnh An luôn là lực lượng nòng
cốt cùng cấp ủy Đảng, chính quyền
và các đoàn thể địa phương trong xây
dựng văn minh đô thị, thực hiện các
công trình nhằm nâng cao chất lượng
cuộc sống người dân. Năm qua, Thị
đoàn tổ chức cho ĐVTN mở rộng
tuyến đường bê tông dài gần 100m ở
ấp Bờ Bao; phát quang, làm nền hạ
với khối lượng 40m3 đất ở ấp Phụng
Hưng; cùng với các chi đoàn kết nghĩa
xây dựng 200 chân cột cờ ấp Bờ Bao;
phối hợp cùng ban, ngành, đoàn thể
vận động Bảo hiểm Y tế đạt 75%...
Ông Phạm Ngọc An, Bí thư Chi bộ
kiêm Trưởng ấp Phụng Quới B, nói:
“ĐVTN thị trấn tham gia thực hiện
nhiều công trình, phần việc tại ấp, như:
thu gom rác, phát quang, tuyên truyền
bà con bảo vệ môi trường sống... Các

sinh xã hội. Tiêu biểu như vận động xây
dựng, sửa chữa 35 căn nhà nhân ái, 2 cây
cầu giao thông, tổ chức ít nhất 2 lớp dạy
bơi, 2 lớp tập huấn thực hành kỹ năng
sơ cấp cứu chống đuối nước cho cán bộ
Hội, hội viên, thanh niên...
Năm 2016, các cơ sở Hội đã tổ chức
nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào
“Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh
đô thị”. Nổi bật là tham gia bảo vệ môi
trường, tuần tra an toàn giao thông. Qua
đó, đã có nhiều mô hình góp phần xây

dựng nếp sống văn minh đô thị, như: “Tuyến đường
sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Chung sức thắp sáng tuyến
đường giao thông”. Ủy ban Hội LHTN thành phố cũng
đã công nhận 5 câu lạc bộ theo sở thích, tổ chức thành
công lễ cưới tập thể cho 21 cặp đôi là thanh niên công
nhân, cùng nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo,
hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.
Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu
biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm
2016, được nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHTN
Việt Nam và giấy khen của Hội LHTN Việt Nam thành
phố Cần Thơ 
THÁI LUÂN

em giúp chúng tôi rất nhiệt tình. Hiện
nay, Ban Nhân dân ấp đang phối hợp
cùng Thị đoàn chuẩn bị lực lượng để
mở rộng một tuyến đường từ 2,2m ra
3,5m, dài khoảng 1,4km”.
Thị đoàn Thạnh An là đơn vị có
nhiều cách làm sáng tạo trong việc
giáo dục truyền thống quê hương cho
ĐVTN, học sinh. Hằng năm, Thị đoàn
và Hội Cựu chiến binh thị trấn phối
hợp tổ chức nhiều hoạt động hiệu
quả, như: tổ chức lễ viếng, nói chuyện
chuyên đề lịch sử tại Nhà lưu niệm
Tiểu đoàn Tây Đô; tổ chức về chiến
trường xưa tại các tỉnh Kiên Giang,
Đồng Tháp; thăm và tặng quà gia đình
chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng tại
địa phương... Thị đoàn cũng liên tục
đổi mới về hình thức tập hợp ĐVTN.
Điển hình như Chi đoàn ấp Phụng
Quới A xây dựng mô hình “Cà phê
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thanh niên” tại nhà Bí thư Chi đoàn
Trần Thị Cẩm Vân. Hằng tháng, Chi
đoàn tổ chức sinh hoạt một lần cùng
sinh hoạt lệ Đoàn với các nội dung,
như: tuyên truyền về pháp luật, trao
đổi kinh nghiệm làm kinh tế, tổ chức
các hoạt động vui chơi giải trí lành
mạnh cho ĐVTN...
Theo anh Bùi Đình Nghi, nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ
chức Đoàn, thời gian tới, Thị đoàn
tiếp tục quan tâm công tác phát triển
đảng viên trong đội ngũ cán bộ Đoàn;
định hướng nghề nghiệp, tạo việc làm
tại chỗ cho ĐVTN. Đồng thời, phối
hợp tổ chức nhiều hoạt động giáo dục
truyền thống, tuyên truyền pháp luật
để thanh niên sống có ích, ra sức xây
dựng quê hương... 
Bài, ảnh: PHẠM TRUNG
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1.495 thanh niên Cần Thơ
lên đường nhập ngũ năm 2017

N

gày 12/02/2017, các cấp ủy
Đảng chính quyền, Hội đồng
Nghĩa vụ Quân sự, các ban,
ngành, đoàn thể và 09 quận, huyện
thành phố Cần Thơ long trọng tổ
chức lễ giao nhận quân, tiễn đưa
1.495 thanh niên lên đường nhập ngũ
năm 2017.
Về chất lượng tuyển quân năm
2017, thành phố có 10 thanh niên
là đảng viên; 1.487 đoàn viên; 336
thanh niên có trình độ chuyên môn
kỹ thuật; 100% thanh niên tình
nguyện nhập ngũ... Một số chỉ tiêu
đạt cao hơn năm 2016 như: số thanh
niên có trình độ Cao đẳng và Đại học
đạt 14,85%, tăng 0,06%; THPT đạt
57,46% tăng 1,69%. Trong 1.495
thanh niên lần này, có 1.300 thanh
niên nhập ngũ ở các đơn vị trực thuộc
Bộ Quốc phòng và 195 thanh niên
phục vụ có thời hạn trong các đơn vị Công an Nhân dân.
Trước lúc tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ các
cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức Hội trại tòng quân với
nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ vui chơi, tạo không khí
sôi nổi của ngày hội tòng quân, như: thi trang trí lều trại,
trang trí bàn thờ Tổ quốc, hội thi cắm hoa, múa sạp, nhảy
dân vũ, giao lưu văn hóa văn nghệ và các trò chơi dân gian,
trò chơi vận động, thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp
cách mạng của Bác Hồ, lịch sử Đảng, Quân đội Nhân dân
Việt Nam...

Đ/c Trần Quốc Trung,
UVBCH Trung ương Đảng,
Bí thư Thành ủy Cần Thơ
tặng hoa chúc mừng thanh niên
quận Cái Răng trước khi
lên đường nhập ngũ.

Để động viên thanh niên, Hội đồng NVQS các phường
và Hội đồng NVQS quận Ninh Kiều đã thăm hỏi, tặng mỗi
thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ phần quà trị giá
1,5 triệu đồng; UBND quận Ninh Kiều ra quyết định xây
dựng 03 căn nhà và sửa chữa 03 căn nhà cho thanh niên
có hoàn cảnh khó khăn. Tại quận Bình Thủy, các cấp, các
ngành trong quận đã vận động xã hội hóa tặng mỗi thanh
niên nhập ngũ 1 sổ tiết kiệm 2 triệu đồng, 2 triệu đồng tiền
mặt và 1 phần quà trị giá 250-300 ngàn đồng. Tại quận
Thốt Nốt, từ Tết Nguyên đán đến nay, lãnh đạo quận và
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Đ/c Trần Quốc Trung (bên phải), Bí thư Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Võ Thành Thống,
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tặng quà cho tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

các ban, ngành, đoàn thể đã thành lập nhiều đoàn đến tìm
hiểu hoàn cảnh, thăm và tặng mỗi gia đình thanh niên một
phần quà trị giá 1,5 triệu đồng. Quận đoàn Thốt Nốt vận
động tặng 205 phần quà cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ,
trị giá 20,5 triệu đồng.
Hội đồng NVQS huyện Phong Điền đã tặng mỗi thanh
niên một phần quà trị giá 1 triệu đồng. Tại huyện Vĩnh
Thạnh, nhân dịp Tết Đinh Dậu, các xã, thị trấn đều tổ chức
nhiều đoàn thăm hỏi và tặng quà cho thanh niên chuẩn bị
nhập ngũ, quân nhân đang tại ngũ, mỗi phần quà trị giá
300 ngàn đồng. Trong Lễ giao nhận quân, Hội đồng NVQS
huyện, xã, thị trấn còn hỗ trợ mỗi thanh niên lên đường
nhập ngũ 1 triệu đồng.
Tại quận Cái Răng, mỗi thanh niên được hỗ trợ 1,5 triệu
đồng. Trước khi thanh niên lên đường nhập ngũ, các cấp,
các ngành và đoàn thể quận Ô Môn tặng mỗi thanh niên 1
triệu đồng. Trước đó, mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ
được các cấp, các ngành, đoàn thể quận Ô Môn tặng 1 phần
quà trị giá 300 ngàn đồng; lãnh đạo quận Ô Môn cũng tổ
chức đoàn đến thăm, tặng 21 phần quà cho thanh niên nhập
ngũ tiêu biểu, mỗi phần quà 500 ngàn đồng. Ngoài việc

động viên, thăm hỏi các thanh niên, Hội đồng NVQS các
cấp của huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ cũng vận động,
tặng mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ 1 triệu đồng.
Phát biểu tại lễ giao nhận tại quận Cái Răng, đồng chí
Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND
thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố
Cần Thơ đã đánh giá cao sự nỗ lực hoàn thành tốt công tác
tuyển quân năm 2017 của các địa phương; biểu dương ý
thức chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự của các thanh niên
nhập ngũ. Đồng chí mong muốn khi trở thành người chiến sĩ
của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân các
thanh niên phải nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, không
ngừng học tập, rèn luyện về mọi mặt, chấp hành nghiêm
kỷ luật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được
giao. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền,
đoàn thể thường xuyên làm tốt chính sách hậu phương quân
đội, quan tâm hơn nữa đối với những gia đình thanh niên
lên đường nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm tạo
việc làm cho những quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ trở
về địa phương 
Tin, ảnh: Thanh Tùng
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Sân chơi rèn luyện
tặng quà cho người già neo
đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó
khăn; dạy tiếng Anh miễn phí
cho học sinh nghèo. Trí chia
sẻ: “Các hoạt động trên giúp
tôi rèn luyện kỹ năng ngoại
ngữ, nâng cao kiến thức về
văn hóa nước bạn và làm
quen với nhiều bạn mới có
chung đam mê tình nguyện
vì cuộc sống cộng đồng”.
Theo báo cáo của Hội
Sinh viên TP Cần Thơ, đến
nay, toàn thành phố có 65
CLB, đội, nhóm sinh viên
và 42 liên chi hội sinh viên,
thu hút hàng ngàn sinh viên
tham gia. Điển hình như CLB
Các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Cần Thơ
tổ chức vui chơi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Sứ giả xanh (Trường Đại học
ở quận Bình Thủy dịp Tết Trung thu năm 2016.
Tây Đô), thành lập từ năm
2008, với 20 thành viên nòng
ể đáp ứng nhu cầu vui chơi, sinh hoạt lành mạnh cốt. CLB thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh môi
cho hàng chục ngàn sinh viên đang học tập tại trường, thu gom rác thải; vận động sinh viên quyên góp
các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Cần giấy vụn, vật liệu phế thải gây quỹ tổ chức các hoạt động
Thơ, ngày càng có nhiều câu lạc bộ (CLB) theo sở thích, từ thiện. Theo bạn Nguyễn Quan Thoại, chủ nhiệm CLB
đội, nhóm tình nguyện ra đời. Việc tham gia các CLB, đội, Tương lai xanh, sinh viên ngành Dược, bình quân 2 tháng,
nhóm vừa giúp sinh viên trau dồi kỹ năng sống, vừa tạo CLB tổ chức 1 đợt vệ sinh môi trường trong khuôn viên
điều kiện cho các bạn trẻ tham gia các hoạt động giúp ích trường hoặc tuyến đường phía trước cổng trường. Bên cạnh
cho cộng đồng...
đó, mỗi năm CLB tổ chức từ 5-7 hoạt động xã hội - từ thiện,
thu hút hàng trăm sinh viên tham gia...
Nở rộ các CLB, đội, nhóm sinh viên
Cần hỗ trợ các CLB tự phát
Phạm Minh Trí, sinh viên ngành Luật (Trường Cao
đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ) là trưởng nhóm tình
Bên cạnh các CLB, đội, nhóm do các cấp Hội Sinh
nguyện viên quốc tế, thường xuyên hỗ trợ các đoàn cán bộ, viên thành lập, nhiều CLB, đội, nhóm tự phát ngày càng
sinh viên nước ngoài đi thực tập hoặc tổ chức chương trình nở rộ. Không thể phủ nhận những hoạt động tích cực của
tình nguyện trên địa bàn TP Cần Thơ. Trí cho biết, nhóm các CLB, đội, nhóm này, nhưng không ít các bạn trẻ chưa
khoảng 10 sinh viên, được Đoàn - Hội Sinh viên trường tập có nhiều kỹ năng quản lý, thiếu sự định hướng của các cấp
huấn, trang bị kiến thức nhiều mặt để các bạn tự tin tham bộ Đoàn - Hội nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng
gia hỗ trợ các hoạt động giao lưu quốc tế. Bản thân Trí hoạt động. Do đó, nhiều CLB ban đầu thì hoạt động rôm
đã thực hiện tham gia hỗ trợ 4 chương trình tình nguyện rả nhưng chỉ tổ chức vài hoạt động thì “tan đàn xẻ nghé”.
quốc tế và thực tập sinh của cán bộ, sinh viên Hàn Quốc G. - cựu sinh viên Trường Đại học Cần Thơ từng thành
và Philippines, như: “Multi cultural happiness project”, lập CLB tình nguyện với nhiều hoạt động hỗ trợ cho trẻ
“Program for industrial needs matches education”... Bên em có hoàn cảnh khó khăn. CLB ban đầu tổ chức nhiều
cạnh hỗ trợ phiên dịch, hướng dẫn sinh viên nước bạn tham hoạt động gây quỹ đa dạng, như: Chương trình văn nghệ
quan các địa điểm, di tích lịch sử - văn hóa của thành phố, gây quỹ, ngày hội chia sẻ đồ chơi, bán hàng gây quỹ...
Trí còn tổ chức, hướng dẫn các đoàn nước ngoài thăm,
(Xem tiếp trang 34)
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Đẩy mạnh tuyên truyền
về tác hại của ma túy
cho thanh thiếu niên

T

hành Đoàn và Công an TP Cần Thơ vừa ký
kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Nghị
quyết liên tịch 03 về phòng chống ma túy trong
thanh thiếu niên năm 2017.
Theo đó, trong năm 2017, hai đơn vị tổ chức ít nhất
4 hoạt động tuyên truyền về tác hại của ma túy nhất là
ma túy đá, ma túy tổng hợp, làm tốt công tác điều
tra, khảo sát đánh giá tình hình tội phạm liên quan
đến ma túy, người nghiện ma túy trong độ tuổi
thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố để có biện
pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn; tiếp tục
cảm hóa và giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh
niên tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, nâng chất
hoạt động của các CLB “Thắp sáng niềm tin” ở
địa phương, nhằm kịp thời hỗ trợ thanh niên chậm
tiến, thanh niên hoàn lương sau cai nghiện có điều
kiện tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.
Hai đơn vị cũng sẽ phối hợp tổ chức các hoạt
động cao điểm phòng, chống ma túy trong toàn
thành phố...
*Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
TP Cần Thơ, trung tâm cai nghiện ma túy
của thành phố đang điều trị và tổ chức cai
nghiện cho 115 học viên. Năm 2016, thành
phố có 741 người nghiện được cai nghiện
tại trung tâm, cơ sở cai nghiện ma túy
tư nhân và cơ sở điều trị Methadone tại
cộng đồng.
Thành phố hiện có 1.269/2.059
người nghiện ma túy có mặt ở địa
phương, trong đó có 1.875 trường hợp
đang được quản lý. Theo Chi cục
Phòng, chống, tệ nạn xã hội TP Cần
Thơ, hiện số người được điều trị khi
đang tham gia uống Methadone
tăng do tái nghiện (sử dụng ma túy
tổng hợp) và rời địa phương đi
nơi khác.

Phát động cuộc thi ảnh
“Nụ cười thanh niên Cần Thơ”

Ủ

y ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ vừa phát động
cuộc thi ảnh, với chủ đề “Nụ cười thanh niên Cần Thơ”
Đối tượng dự thi là đoàn viên, thanh niên, hội viên đang học tập,
sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố. Mỗi người dự thi gửi
ít nhất 02 ảnh và không vượt quá 10 ảnh. Tác phẩm được chụp từ
ngày 1-1-2017 trở về sau; dung lượng mỗi ảnh từ 0,3-5MB. Thời
gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 6 đến 20-3-2017. Ảnh dự thi gửi
về địa chỉ email: hlhtntpct@cantho.gov.vn.
Ngoài ra, hưởng ứng Tháng thanh niên 2017, Ban Thư ký
Hội LHTN Việt Nam thành phố cũng phát động cuộc thi sáng
tác MV “Tự hào thanh niên Cần Thơ” dành cho đoàn viên, thanh
niên, hội viên, sinh viên trên địa bàn thành phố. Mỗi người dự thi
thực hiện một MV (video âm nhạc) thời lượng từ 3-5 phút. Sản
phẩm dự thi cần phản ánh kết quả những hoạt động, phong trào
Đoàn - Hội tiêu biểu được triển khai tại đơn vị, gắn với giới thiệu
các di tích lịch sử - văn hóa, điểm du lịch tiêu biểu của thành phố.
Sản phẩm dự thi gửi về địa chỉ email: hlhtntpct@cantho.gov.vn.
Thời gian từ nay đến trước ngày 20/3/2017.

Trao 33 suất học bổng
cho sinh viên môi trường

N

gày 2/3/2017, Heineken Việt Nam trao 33 suất học bổng
(15 triệu đồng/suất) cho sinh viên thuộc khu vực ĐBSCL tại
Trường Đại học Cần Thơ.
Đây là chương trình Hỗ trợ tài năng trẻ “Vì an ninh tài nguyên
nước” năm học 2016 - 2017 của Heineken Việt Nam. Đến nay đã
5 năm thực hiện, chương trình đã trao 186 suất học bổng, với tổng
trị giá gần 2 tỉ đồng và tài trợ cho 20 đề tài nghiên cứu khoa học về
nguồn nước, với tổng giá trị gần 2,3 tỉ đồng.
Chương trình nhằm hỗ trợ và phát triển đội ngũ những nhà khoa
học trẻ về môi trường, những người có ước mơ và hoài bão đóng
góp lâu dài cho việc nghiên cứu, quản lý và bảo tồn tài nguyên
nước ở Việt Nam 
BTG (tổng hợp)
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I. TRỌNG TÂM TUYÊN TRUYỀN
- Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), 131 năm ngày Quốc tế lao động 1-5 (01/5/1886 01/5/2017).
- Tuyên truyền về ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)
- Tuyên truyền Kỷ niệm 63 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2017); 76 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2017).
- Đẩy mạnh Tuyên truyền kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2017) gắn với sự kiện 106 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu
nước (5/6/1911 - 5/6/2017).
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ HÌNH THỨC SINH HOẠT
1. Nội dung tuyên truyền
- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó
cần chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên
tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Nêu bật thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp xâm lược; ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với đất
nước ta và Nhân dân thế giới; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.
- Nắm bắt diễn biến tình hình, tư tưởng trong đoàn viên thanh niên và dư luận xã
hội trong đoàn viên thanh niên; tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp
với đoàn thể địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố, định hướng dư luận xã hội, xử
lý các vấn đề bức xúc trong đoàn viên thanh niên, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an
toàn xã hội.
2. Hình thức sinh hoạt
- Các cấp bộ Đoàn phối hợp với Hội CCB, Hội người tù kháng chiến và Hội cựu
Thanh niên xung phong tổ chức các hoạt động truyền thống. Tổ chức tuyên truyền ý
nghĩa, giá trị lịch sử và những bài học kinh nghiệm trong sinh hoạt chi đoàn. Bên cạnh
đó BCH các chi đoàn lồng ghép lựa chọn những nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp
với chi đoàn như: tuyên truyền trong sinh hoạt chi đoàn, xem phim tư liệu,
tổ chức về nguồn tại các khu di tích lịch sử, tổ chức hội thi...
- Phát động trong đoàn viên thanh niên học tập, quán triệt
chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” gắn với việc học tập Nghị quyết Hội nghị
lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII) 
BTG (tổng hợp)

Sân chơi rèn luyện...
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(Tiếp theo trang 32)

CLB thu hút khá nhiều sinh viên tham gia. Tuy nhiên,
trong một số chương trình, G. ít khi tiếp thu ý kiến đóng
góp người khác. Các hoạt động ngày càng rập khuôn, lối
mòn nên một số thành viên thường nảy sinh mâu thuẫn,
cự cãi, do đó các hoạt động của CLB ngày càng thưa dần,
không hiệu quả.
Một số bạn trẻ chia sẻ, một số sinh viên tham gia thành
lập CLB tình nguyện theo “trào lưu” nên sau vài chương
trình ra mắt hoành tráng thì sau đó chỉ “tụ họp” để giao
lưu, vui chơi. Thạc sĩ Trần Hoài Tâm, Phó Chủ tịch Hội
Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

cho rằng, để các CLB hoạt động bài bản, hiệu quả, vai trò
của người “thủ lĩnh” khá quan trọng. Bên cạnh vai trò “hạt
nhân” khơi dậy phong trào, người “thủ lĩnh” cần có ý tưởng
sáng tạo, kỹ năng tốt để tập hợp sinh viên. Theo nhiều cán
bộ Đoàn, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, các CLB,
đội, nhóm sinh viên sẽ ngày càng nở rộ. Để tránh tình trạng
“sớm nở tối tàn”, bên cạnh hỗ trợ về cơ sở vật chất, các cấp
bộ Đoàn - Hội cần tăng cường tập huấn kiến thức, kỹ năng,
hướng dẫn các CLB, đội, nhóm hoạt động bài bản và hiệu
quả hơn... 
Bài, ảnh: DÂN AN

Tuoåi treû
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