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Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong phê phán, phản bác các quan điểm sai 
trái, thù địch: 
 

Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục 
sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền 
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội 
dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh. 
 

Trong những năm gần đây, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Đoàn Thanh niên) luôn coi trọng, tăng 
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 
 

Trước hết, Đoàn Thanh niên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa các quan 
điểm của Đảng về giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi theo giai đoạn và 
hằng năm như: Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24- 3-2015 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý 
tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030” (Chỉ thị 42); 
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) trong đoàn viên, thanh niên; 
4 đề án, nghị quyết, kết luận về giáo dục lý tưởng cách mạng trong cán bộ, đoàn viên, thanh 
thiếu nhi giai đoạn 2012-2017 và 2018-2022. 
 

Hai là, Đoàn Thanh niên đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức đa dạng 
các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông 
qua sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, 
“Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”, tọa đàm, hội thảo về 
cuộc đời, sự nghiệp, giá trị học thuyết MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các cuộc thi tìm hiểu 
trên mạng internet, cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh 
sáng soi đường”, “Tầm nhìn xuyên thế kỷ”… thu hút hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên, sinh 
viên tham gia. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai 
đồng bộ, thường xuyên, liên tục, xác định nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh 
thiếu nhi, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 
 

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong thanh niên trước những diễn 
biến phức tạp và công tác đấu tranh với những luận điệu chống phá, âm mưu, hành động “diễn 
biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm vào thanh niên được chú trọng hơn.  
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Ba là, Đoàn Thanh niên đã tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền, 
các tổ chức chính trị - xã hội. Các cấp bộ đoàn đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai trong 
cán bộ đoàn, đoàn viên, tuyên truyền trong thanh niên về các chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước. Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của 
Đoàn được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo, như: học tập trực tuyến, thi trắc nghiệm, thi 
tự luận trên internet, xây dựng phim ngắn, bản đồ tư duy tuyên truyền, phổ biến nghị quyết... 
 

Trong 5 năm gần đây, đã có trên 30 triệu lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên được quán triệt, học 
tập, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, được học tập lý luận chính trị. Quán triệt 
quan điểm “Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”, các cấp bộ đoàn đã phát huy vai 
trò của đoàn viên, tổ chức cơ sở đoàn xung kích thực hiện nghị quyết của Đảng, thi đua hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thông qua đó, tạo môi trường để đoàn 
viên rèn luyện, trưởng thành và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Với các 
giải pháp chỉ đạo sát hợp, kịp thời, cụ thể và sự cố gắng, nỗ lực của các cấp bộ đoàn, trong 10 
năm (2008- 2018) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Đoàn Thanh niên đã giới thiệu cho Đảng 2.184.913 đoàn viên ưu tú; 
trong đó, có 1.207.210 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng chiếm 55,25% tổng số đoàn viên ưu 
tú được giới thiệu. 
 

Trong tình hình hiện nay, bối cảnh mới đặt ra yêu cầu vừa cấp thiết trước mắt, thường xuyên, vừa 
chiến lược, lâu dài đối với tổ chức Đoàn là phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, 
đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Khách quan, đó là quá trình toàn 
cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bối cảnh xã hội đa dạng, diễn biến tư tưởng xã 
hội có nhiều biến động, những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, nhất là lợi ích 
vật chất tác động lệch lạc đến nhận thức, tư tưởng của thanh niên. Sự phát triển bùng nổ của 
internet và các mạng xã hội toàn cầu đang tác động mạnh mẽ, nhiều chiều đến mọi mặt đời sống 
xã hội, trong đó nhiều thông tin khó kiểm chứng. Các thế lực thù địch, phản động có những chiêu 
thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, trong đó thế hệ trẻ là một trong những đối tượng trọng điểm. 
 

Chủ quan, đó là nhận thức của một bộ phận cán bộ đoàn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo 
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chưa đầy đủ, 
thậm chí có một bộ phận nhỏ coi đó là công việc của Đảng, của cơ quan chức năng, ở tầm vĩ mô; 
thiếu kiên trì trong triển khai các giải pháp. Đoàn còn bị động, thiếu kịp thời trong nắm bắt, đấu 
tranh phản bác với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng.  
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Thanh niên hiện nay không có nhiều cơ hội rèn luyện qua môi trường thực tiễn sinh động của 
cách mạng như trong chiến tranh và giai đoạn đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Một bộ phận đảng 
viên, trong đó có đảng viên trẻ có biểu hiện lười tu dưỡng, rèn luyện, bản lĩnh chính trị không 
vững vàng, thậm chí có một số ít thanh niên bị các thế lực xấu, thù địch tác động, lôi kéo, kích 
động... Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới” ; “Tăng cường đấu tranh làm 
thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn  

chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”. 

 

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn và 
cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên các cấp sẽ triển khai đồng bộ 
nhiều giải pháp từ tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức đến các giải pháp về con người, tổ 
chức bộ máy, cơ chế vận hành các lực lượng, công cụ…; trong đó, tập trung vào một số giải pháp 
cơ bản, trọng tâm sau: Thứ nhất, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo 
dục, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ 
đoàn kiên trì, sáng tạo, tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 42, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 
các nghị quyết, kết luận, đề án của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường giáo dục lý  

tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2018-2022. Đồng thời, có kế hoạch tăng 
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 
trong tình hình mới trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ đoàn duy trì, nâng cao hiệu 
quả các hình thức thi trực tuyến, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên 
mạng internet. 
 

Sửa đổi, bổ sung, triển khai học tập các bài học lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng đoàn 
viên. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, đoàn thanh niên các trường đại học, học viện thành 
lập và phát triển các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm “Lý luận trẻ”... 
 

Hai là, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc sử dụng internet, mạng xã hội của tổ chức 
Đoàn, Hội các cấp và đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ đoàn ứng dụng công nghệ hiện đại để 
sản xuất các sản phẩm, ấn phẩm, xuất bản phẩm về những nội dung lý luận liên quan đến nền 
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, các 
ứng dụng trên mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh. Xây dựng các chuyên trang định 
hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Định kỳ cung 
cấp thông tin định hướng, tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh 
niên về sử dụng mạng xã hội, xử lý khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội, nhận diện và 
đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. 
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Các cơ sở Đoàn chủ động xây dựng, điều hành các trang thông tin điện tử, kênh Youtube, 
Fanpage, Group Facebook, Zalo ... trong thanh niên. Thường xuyên khảo sát trực tuyến trên 
internet, mạng xã hội, phân tích, khảo sát và xây dựng báo cáo phản ứng dư luận và tác động xã 
hội bằng phương pháp phân tích “Dữ liệu lớn” (Big Data) về các vấn đề quan trọng, nổi cộm được 
dư luận xã hội, đặc biệt là giới trẻ quan tâm. 
 

Với quan điểm gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, 
hiệu quả, các cấp bộ đoàn thường xuyên tuyên truyền các câu chuyện đẹp, nhân văn, những tấm 
gương tốt, những yếu tố tích cực... trong cuộc sống với đoàn viên, thanh niên qua mạng xã hội;  
tuyên truyền, vận động thanh niên ứng xử văn hóa trên mạng xã hội, có trách nhiệm khi tham gia 
mạng xã hội. 
 

Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng 
xã hội, góp phần tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội. 
Triển khai trên diện rộng và đổi mới phương thức tổ chức các chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - 
Câu chuyện hòa bình”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”. Ba là, nâng cao chất lượng đoàn 
viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp và đảng viên dự bị, đảng viên trẻ. Theo đó, các 
cấp bộ đoàn triển khai hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018-2022; định kỳ 
tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên. Vận động và tổ chức cho đoàn viên, 
thanh niên tham gia các phong trào, chương trình, hoạt động thực tiễn, tạo môi trường giáo dục, 
rèn luyện, phát huy đoàn viên, thanh niên. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia 
góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp ý đảng 
viên, đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng với hình thức phù hợp. Chú trọng 
và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tính tiên phong, bản lĩnh cho đoàn 
viên, đảng viên dự bị, đảng viên trẻ, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, 
XII của Đảng... 
 

Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt 
Nam”; trong đó, chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, 
thanh niên nông thôn, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn 
cơ sở. Định kỳ tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu các cấp. 
 

Để Đoàn Thanh niên và mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững 
chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù 
địch, bên cạnh sự chủ động, tích cực của tổ chức Đoàn Thanh niên, rất cần sự quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, vào cuộc của 
các cấp chính quyền, các đoàn thể. 
 

Nguồn: www.tuyengiao.vn  
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Kỷ niệm 51 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2020): Bản Di 
chúc cho hôm nay và mai sau: 
 

Mỗi điều Hồ Chí Minh trăn trở, dặn lại trong Di chúc đều chứa chan tấm lòng một hiền nhân 
đối với con người, với thiên nhiên, với quê hương đất nước, phản ánh tư tưởng, tình cảm, 
đạo đức và tâm hồn một người con ưu tú của dân tộc Việt; hiện thân tinh thần, tài năng và 
tâm hồn của người dân Việt; hiện thân của tinh thần yêu tự do tha thiết, bình dị mà vĩ đại, 
dân tộc mà thời đại. Đó là di sản bất hủ, đậm đà cốt cách dân tộc Việt và thời đại, “là sự 
thức tỉnh của nhân tâm, của trí tuệ, của dũng khí” Hồ Chí Minh gửi lại cho các thế hệ mai 
sau. Cuộc đời Người, với những gì Người đã đi, đã đến và chiến thắng; với tất cả những gì 
Người đã làm, đã mẫu mực nêu gương và để lại, có lý và đượm tình thương yêu sẽ sống mãi 
qua các thời đại. 
 

Trong lịch sử hiện đại và trong số các vị lãnh tụ cách mạng trên thế giới, Hồ Chí Minh là một 
người đặc biệt. Tận tâm, tận lực phấn đấu cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của 
nhân dân Việt Nam và nhân loại cần lao, khi mất đi, Hồ Chí Minh không phải là một kỷ niệm 
của quá khứ, Người sống mãi. Người cùng những cống hiến và phẩm cách cao quý của mình 
gắn liền với những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tiếp thu những tinh hoa của 
loài người mà đỉnh cao là học thuyết Mác-Lênin - ánh sáng tư tưởng của thời đại trở nên 
diệu kỳ trong ký ức tất cả mọi thời đại. Những người yêu chuộng tự do, hoà bình trên thế 
giới đều gọi Hồ Chí Minh trân trọng, thân thiết và giản dị là Bác Hồ! 
 

LỜI DẶN TÂM HUYẾT MANG ĐẬM CỐT CÁCH MỘT VĨ NHÂN 
 

Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất, một trong những vĩ nhân 
của thế kỷ XX đã yên nghỉ gần 50 năm, song di sản tư tưởng, tinh thần lớn lao hàm chứa 
trong từng trước tác của Người vẫn đang cùng dân tộc Việt Nam đồng hành trong những 
thiên niên kỷ mới. Một trong số những di sản đó chính là lời dặn lại đầy tâm huyết, tiếng nói 
khiêm nhường của một người cộng sản, thấm đẫm chất nhân văn, đậm đà bản sắc văn hoá 
dân tộc và thời đại có giá trị vượt không gian và thời gian - Bản Di chúc lịch sử. Dù đã đi xa, 
nhưng cùng với thời gian, di sản tư tưởng của Người và bản Di chúc đậm đức hiếu sinh vẫn 
đồng hành cùng “hiện nay và mai sau, không chỉ là của riêng nhân dân Việt Nam, mà còn 
dành cho tất cả các dân tộc, các Đảng đấu tranh về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, 
dù ở châu Á, châu Âu hoặc bất cứ nơi nào trên các lục địa “Tài liệu tuyệt đối bí mật” được Hồ 
Chí Minh khởi thảo tại Hà Nội, vào dịp sinh nhật lần thứ 75 của Người (5/1965). Trong những 
năm tiếp sau đó, cũng vào dịp kỷ niệm ngày sinh, Người lại đọc, suy ngẫm, trăn trở để chỉnh 
sửa, bổ sung vào những “lời dặn lại” đặc biệt của mình, cho đến khi trái tim ngừng đập vĩnh 
viễn vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969. 
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Là người không chỉ suốt đời tận tuỵ, hy sinh cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp và giải phóng con người, Hồ Chí Minh còn mang theo khát vọng về một đất nước Việt 
Nam độc lập, hoà bình, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh cùng một thế giới hạnh phúc cho 
con người vào cõi vĩnh hằng. Chuẩn bị cho chuyến đi xa vĩnh viễn của mình, một Hồ Chí Minh 
khi còn anh minh, tỉnh táo đã dành mỗi ngày khoảng từ 1 đến 2 giờ của những ngày tháng 5 
đẹp trời (từ năm 1965 đến năm 1969) để viết “Tài liệu liệu tuyệt đối bí mật” gửi lại cho mai 
sau. Cũng trong những năm cuối của đời mình, một Hồ Chí Minh giữa bộn bề công việc, đang 
bận lòng với nỗi đau của chiến tranh đã xót xa một nỗi đau chôn vùi trong lòng đất mẹ; đã về 
thăm tiền nhân, tưởng nhớ Nguyễn Trãi ở Côn Sơn, giữa những ngày miền Bắc đang chống 
chọi cùng mưa bom, bão đạn của đế quốc Mỹ xâm lược (1965). Thăm đền thờ, dừng lại hồi lâu 
đọc những dòng chữ trên văn bia, leo lên Thạch Bàn,… vị lãnh tụ - người đầy tớ trung thành 
của nhân dân dường như đã lường trước được quy luật khắc nghiệt của tạo hoá. Tự ý thức một 
cách tích cực về bản thân mình, với phong cách ung dung, tự tại vốn bắt nguồn từ chỗ nắm 
được quy luật vận động của cuộc đời, biết rõ điều gì ắt sẽ qua đi, điều gì ắt sẽ đến và điều gì 
là trường tồn phải còn mãi, Hồ Chí Minh đã theo gương của tiền nhân, “theo đức hiếu sinh để 
toàn vẹn cho sự sống còn của nhân dân” viết những lời dặn cuối để lại cho hậu thế. 

 

Mỗi khi lật giở lại những trang bản thảo, những bút tích chỉnh sửa, bổ sung của Người trong 

bản Di chúc thiêng liêng như một Cương lĩnh hành động ngày nào, dường như vẫn thấy một 

Hồ Chí Minh đang cẩn trọng, cân nhắc từng ý, từng việc, để cô đọng nhất những trăn trở, 

những điều cần phải dặn lại. Đó là những vấn đề quan trọng, cần thiết phải làm, nhằm đảm 

bảo vai trò lãnh đạo cách mạng của một Đảng cầm quyền; đồng thời đưa đến thắng lợi của 

cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh chung, vì độc lập dân tộc và những tiến bộ xã hội. 

Đó cũng chính là những dòng chữ cuối cùng của người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn 

hoá lớn, người chiến sĩ quốc tế nặng lòng vì Đảng, vì dân, vì tình đoàn kết giữa các Đảng anh 

em và các dân tộc đang đấu tranh cho hòa bình, công lý. 

 

Hồ Chí Minh không chỉ đấu tranh cho một lá cờ, cho “một sự giải phóng ở bề mặt bên ngoài” 

mà hiến dâng cuộc đời mình cho cuộc chiến đấu vì phẩm giá và quyền của con người, cho sự 

giải phóng hoàn toàn. Trong tư tưởng và tình cảm của Người, nhân dân yêu chuộng hoà bình 

và công lý, nhân dân tiến bộ thế giới là anh em của nhau: “Tất cả những người có lương tri 

trên thế giới đều nhìn thấy ở Nguyễn Ái Quốc - “Người yêu nước”, ở Hồ Chí Minh - “Người 

chiếu sáng”, ở Bác Hồ - “Vị Chủ tịch kính mến”. Vì vậy, Người và Di chúc của Người tuy kết 

tinh tư tưởng, văn hoá, tâm hồn, đạo đức Việt, song “vẫn thuộc vào gia tài của nhân loại, cái 

gia tài của mọi dân tộc yêu tự do, giải phóng đã phải tiến hành đấu tranh chống lại ách thực 

dân hay đế quốc”, nhằm thực hiện khát vọng làm người cao cả nhất.  
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CƯƠNG LĨNH TÁI THIẾT ĐẤT NƯỚC SAU CHIẾN TRANH 
 

Thâu thái những hiểu biết quý báu của các đời trước để lại, Hồ Chí Minh luôn cởi mở tiếp thu 
để làm giàu vốn tri thức của bản thân mình. Người không chỉ trở thành “một nhà tiên tri 
châu Á báo trước công cuộc giải phóng của các dân tộc bị áp bức”, khổ đau mà Người còn 
nhìn thấy và dặn lại trước những công việc cần thiết phải thực hiện để xây dựng lại một 
nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn trong tương lai. 
 

Trong Di chúc, khát vọng và niềm tin tất thắng của lãnh tụ Hồ Chí Minh về cuộc chiến đấu 
chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp hoà bình thế giới dồn nén, 
chứa chất chỉ trong mấy lời; và niềm tin đó không phải chỉ được nhắc một lần. Người khẳng 
định: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều 
hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn” và dù phải hy sinh 
nhiều của, nhiều người nhưng “Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất”, “đồng bào Nam Bắc 
nhất định sum họp một nhà”. Theo Người, thắng lợi đó của dân tộc ta là vinh dự, vì “đã anh 
dũng đánh thắng 2 đế quốc to - là Pháp và Mỹ và góp phần xứng đáng vào phong trào giải 
phóng dân tộc”. 
 

Tiếp đó, với phép xử thế của một nhà văn hoá lớn, là biểu tượng kết tinh truyền thống lịch 
sử và văn hoá của dân tộc Việt có hàng ngàn năm văn hiến, Hồ Chí Minh “có ý định đến 
ngày đó” sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc chúc mừng đồng bào, chiến sĩ cả nước và thay mặt 
nhân dân Việt Nam “đi thăm và cảm ơn” bè bạn quốc tế đã “tận tình ủng hộ và giúp đỡ” 
cuộc kháng chiến của nhân dân ta. 
 

Tuy nhiên, là Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, bằng dự cảm của riêng mình, Hồ Chí 
Minh thấu hiểu rằng, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với sự trưởng 
thành ngày càng vững mạnh của Đảng - đội tiền phong của giai cấp và của dân tộc Việt 
Nam, nên đã dành những điều “trước hết nói về Đảng” và yêu cầu “việc cần phải làm trước 
tiên là chỉnh đốn lại Đảng”.  
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Ghi nhận nguồn sức mạnh nội lực làm nên sức mạnh của Đảng chính là sự đoàn kết, thống 
nhất trong Đảng, Người và tất cả mỗi người cán bộ, đảng viên của Đảng đều nhận thức được 
rằng: đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết và đoàn kết làm nên sức mạnh và thành công, nên đã 
luôn cố gắng giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tuy nhiên, cũng đã có những thời 
điểm, những cán bộ, đảng viên ở cả Trung ương và địa phương đã vì nhiều lý do khác nhau 
mà quên đi lý tưởng và lời thề cộng sản, xa rời đạo đức cách mạng, suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, dẫn đến phá hoại khối đoàn kết “muôn người như một” của Đảng. 
Vì vậy, để thống nhất trong tư tưởng và hành động, Người nhấn mạnh: “Các đồng chí từ Trung 
ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của 
mắt mình”; đồng thời, yêu cầu “trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và 
nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”. Theo Người, đó không chỉ là nhiệm vụ trọng yếu, là 
yêu cầu bức thiết của Đảng cầm quyền trước mỗi bước chuyển của cách mạng mà còn là cách 
tốt nhất để “củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”, để Đảng trong sạch, 
khoẻ mạnh, để “dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”. 
 

Những lời dặn thiết tha, đậm chất nhân văn trong Di chúc chứa đựng những giá trị tư tưởng, 
tinh thần cao quý của cuộc đời Hồ Chí Minh, từ cuộc đời Hồ Chí Minh. Theo Người, dù đã có 
những đóng góp nhất định, song để thật sự trong sạch, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người 
đày tớ thật trung thành của nhân dân”, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và thanh niên phải 
hết lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân, phải thấm nhuần và nâng cao “đạo đức cách 
mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”; và vượt lên hết thảy là phải sống với nhau 
có tình, có nghĩa, có “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Cũng theo Hồ Chí Minh, để rời xa 
những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, để làm mực thước cho dân, mỗi tổ chức Đảng, mỗi 
cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng mácxit, nhất là 
phải thường xuyên, nghiêm chỉnh tiến hành tự phê bình và phê bình... 
 

Song cũng theo Người, tự phê bình và phê bình phải trên cơ sở “tình đồng chí” thương yêu, 
giúp đỡ lẫn nhau, làm cho điều thiện sinh sôi, điều ác thui chột, để mỗi người tiến bộ và vững 
vàng trước mọi cám dỗ, thử thách. Đó không phải không phải đập cho tơi bời, hả giận mà là có 
lý, có tình, chân thành, thẳng thắn, là văn hoá Đảng, là bản chất tâm hồn và đạo đức dân tộc  

Việt  mà  Hồ  Chí  Minh  mong  mỏi  và  gửi  lại  cho  toàn  Đảng,  toàn  quân  và  toàn  dân  ta.  
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Sau những điều tâm huyết về Đảng, người cộng sản đầy kinh nghiệm Hồ Chí Minh đã nhắc đến 
việc chăm lo lực lượng kế cận của cách mạng. Người dành những dòng thiết tha cho thế hệ 
trẻ, khen ngợi đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, thiếu nhi, v.v..đã đóng góp công sức của mình 
trong sự nghiệp cách mạng và yêu cầu, “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng 
cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa 
“chuyên”. Theo Người, “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và 
cần thiết, bởi không chăm lo cho thế hệ trẻ, không tạo dựng một lực lượng kế tục có đức và có 
tài, sẽ không có những con người xã hội chủ nghĩa để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản như Lênin từng khẳng định. 
 

Tư tưởng và mục đích cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh xuất phát từ con người 
và cuối cùng trở về với con người. Bởi lẽ vậy, như một lẽ tự nhiên, trong những lời để lại, 
Người đặc biệt quan tâm đến con người và những “công việc với con người”. Người cũng chỉ 
rõ, khi đất nước đã trải qua những năm dài chiến tranh, việc hàn gắn những vết thương của 
thời hậu chiến là công việc đầy nặng nề, phức tạp nhưng cũng rất vẻ vang, nên Đảng cần phải 
có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống 
của nhân dân lao động ở miền núi cũng như miền xuôi. Những đề nghị của Người về miễn thuế 
nông nghiệp 1 năm, để “đồng bào hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm phấn khởi, đẩy mạnh sản 
xuất”; về xây dựng lại thành phố, làng mạc; về xây dựng những vườn hoa, bia tưởng niệm các 
liệt sĩ, “để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta”, v.v… thực sự thiết thực, cụ 
thể, đầy tính nhân văn. 
 

Một Hồ Chí Minh đầy bao dung và nhân ái, tràn đầy lòng thương yêu đối với nhân dân và nhân 
loại cần lao đã dành tình thương yêu của mình cho hết thảy mọi người. Đó là những người đã 
dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình; những liệt sĩ, cha mẹ vợ con của thương 
binh, liệt sĩ; những chiến sĩ trẻ, những phụ nữ, những thanh niên xung phong,v.v… Với họ, 
Người mong mỏi Đảng và các cấp chính quyền chăm lo, tạo điều kiện giúp họ được sống yên 
ổn, có công việc làm ăn thích hợp, để góp sức mình cho công cuộc xây dựng lại đất nước. Còn 
đối với những con người từng lầm lỗi, lạc đường hoặc là nạn nhân của chế độ cũ (như trộm  

cấp, gái điếm, cờ bạc, buôn lậu, v.v..), Hồ Chí Minh tâm niệm, dù là ai, họ cũng mang dòng 
máu Việt, cũng có cùng nguồn cội, nên lấy lòng nhân, khoan dung độ lượng, hướng về lẽ phải 
chân chính mong mỏi “cải tạo họ, giúp họ trở nên những người lao động lương thiện”...  
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Những điều Hồ Chí Minh dặn lại thể hiện rõ chính sách an sinh xã hội nhân văn "không bỏ ai 
ở lại phía sau" đối với thương binh, liệt sĩ, cha mẹ, vợ con của họ; đối với phụ nữ, thanh 
niên, nông dân, đồng bào miền xuôi cũng như miền núi; đối với những nạn nhân của chế độ 
cũ... Tất cả không ngoài mục đích mau chóng hàn gắn vết thương nghiêm trọng do đế quốc 
Mỹ gây ra trong chiến tranh xâm lược, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân. Nhấn mạnh rằng, đây là một công việc cực kỳ to lớn, phức tạp, khó khăn và 
cũng "là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới 
mẻ, tốt tươi" nên Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ 
này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của 
toàn dân”... 
 

Như một Cương lĩnh hành động của một Đảng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với tình 
hình và nhiệm vụ cách mạng được giao phó, những chỉ dẫn của Người trong “Tài liệu tuyệt 
đối bí mật” - không mang tính áp đặt, những vẫn được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta 
đồng tâm, đồng lòng thực hiện. Bởi rằng, đối với một Đảng cầm quyền, việc quan tâm đến 
những lợi ích thiết thực hàng ngày của mỗi người dân, cổ vũ họ, chia sẻ với họ, cũng chính 
là chăm lo đến quyền con người, phát huy quyền làm người của mỗi người . Hơn ai hết, Hồ 
Chí Minh thấu hiểu rằng, động lực để thực hiện khát vọng: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam chính là nhân dân lao động. Lòng yêu nước, thương dân, thương nhân loại 
khổ đau của Người trong Di chúc dành lại cho muôn đời con cháu mai sau thể hiện sự quan 
tâm của Người đến lợi ích của từng con người và lợi ích của cả cộng đồng. Đó cũng chính là 
sự biểu đạt đặc sắc của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, của nhà văn hoá lớn Hồ Chí Minh, 
suốt đời không mang danh lợi, chỉ khôn nguôi một hoài bão: Độc lập, tự do cho Tổ quốc, 
hạnh phúc cho đồng bào. 
 

LỜI DẶN KHIÊM NHƯỜNG CỦA NGƯỜI CHIẾN SĨ CỘNG SẢN 
 

Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ của nhân dân Việt Nam, Người còn “là một nhà cách mạng 
trung thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản và đã đóng góp to lớn vào sự đoàn kết các nước 
xã hội chủ nghĩa, vào việc củng cố và phát triển phong trào cộng sản”. Trong suốt cuộc đời 
hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh không chỉ là một người cộng sản Việt Nam mẫu 
mực, Người còn là người chiến sĩ cộng sản quốc tế trong sáng, thuỷ chung, luôn quan tâm 
đến sự phát triển chung của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Khơ rútxốp trong 
hồi ký của mình từng viết: Hồ Chí Minh là “vị thiên sứ cách mạng”, là “vị thánh cộng sản”, 
bởi những hoạt động không mệt mỏi của Người cho phong trào cộng sản quốc tế.  
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Không phải ngẫu nhiên, trong Di chúc, khi viết về phong trào cộng sản quốc tế, Hồ Chí Minh 
viết: “Là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà 
hiện nay giữa các đảng anh em”. Người chiến sĩ cộng sản quốc tế Hồ Chí Minh đã có những 
đóng góp tích cực cho phong trào cách mạng thế giới. Người đã từng nhiều lần cảnh báo sự 
không quan tâm đúng mức về mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa phong trào cách mạng ở 
các nước thuộc địa với phong trào cách mạng vô sản ở chính quốc tại các diễn đàn quốc tế; 
Người cũng từng trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, 
có tình, hết lòng hàn gắn những mâu thuẫn trong phe xã hội chủ nghĩa, bởi Người nhận thức 
sâu sắc rằng: Mối bất hoà, mâu thuẫn Xô - Trung và sự rạn nứt trong phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế là một tổn thất to lớn của sự nghiệp cách mạng thế giới. Theo Người, 
những bất đồng, chia rẽ đó không chỉ làm giảm đi nguồn sức mạnh của sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng giai cấp, giải phóng con người mà còn chia rẽ khối đoàn kết, nhất trí của các lực 
lượng dân chủ, yêu chuộng hoà bình, tiến bộ trên thế giới; đồng thời, tạo điều kiện để đế 
quốc Mỹ lợi dụng tình hình, mở rộng cuộc chiến tranh ở Đông Dương và sự không thống 
nhất trong hành động ủng hộ Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược. 
 

Do đó, trước khi đi xa, Hồ Chí Minh đã rất đau lòng trước những tồn tại đang diễn ra trong 
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Và cũng biết rằng mình không thể tiếp tục làm vị 
“thiên sứ cách mạng”, Hồ Chí Minh đã gửi những ưu phiền vào Di chúc và mong ước: đó là 
một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Đảng, để “góp phần đắc lực vào 
việc khôi phục lại khối đoàn kết” quý báu giữa các đảng anh em. Với tinh thần quốc tế vô 
sản cao cả đó, “Bác Hồ cùng với bản Di chúc của Người là thuộc về tất cả phong trào cộng 
sản, công nhân và cách mạng trên thế giới. Người được liệt vào những bậc mà thân thế và 
sự nghiệp đã vượt ra ngoài phạm vi biên giới của Tổ quốc mình”. 
 

Khiêm nhường trong vị thế một nguyên thủ quốc gia, một Hồ Chí Minh cũng rất giản dị trên 
cương vị một lãnh tụ của nhân dân Việt Nam. Bao giờ và ở đâu, cũng vẫn ngời sáng một Hồ 
Chí Minh - tấm gương mẫu mực của đạo đức cách mạng, của tinh thần cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư. Phút cuối của đời mình, sau khi dành tâm tư, tình cảm cho Đảng, cho 
dân, cho phong trào cách mạng thế giới, ung dung và thư thái, Người để lại mấy dòng cuối 
cùng trong Di chúc để viết về việc riêng của mình.  
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Trước Hồ Chí Minh, lịch sử thế giới đã có nhiều bản Di chúc. Nhà khoa học Noben của Thụy Điển 
trước khi từ giã cõi đời di chúc lại: Toàn bộ tài sản của ông sẽ được gửi vào nhà băng quốc tế. 
Số tiền lãi dành tặng thưởng cho những cá nhân có đóng góp cho hoà bình và sự tiến bộ của 
nhân loại. Nhà thơ Ba Lan Ađam Mắcxkiêvích mong muốn, quả tim dù đã ngừng đập của ông sẽ 
được đưa về Thủ đô Vácxava, với mong ước giản dị: để nó được sống mãi cùng nhịp đập của 
hàng triệu triệu trái tim người dân Ba Lan. Vua Lý Nhân Tông - một anh quân thời Lý, vốn sống 
kiệm ước, khi sắp mất cũng có lời di chúc thật khiêm nhường: Ta đã ít đức, không lấy gì làm cho 
trăm họ được yên vui, làm sao khi chết đi lại để cho nhân dân mình mặc sơ gai, sớm tối khóc 
than,…vì vậy, việc an táng cần phải tiết kiệm, không xây lăng mộ riêng, nên chôn ngay cạnh 
Tiên đế. 
 

Một Hồ Chí Minh suốt đời yêu thương nhân dân, vốn giản dị, rất “sáng mà không chói”, khi ra đi, 
tiếc nuối lớn nhất của Người là “suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách 
mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ 
tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Vì vậy, Người mong “chớ nên 
tổ chức linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân” và yêu cầu được hoả táng. 
Sau đó ba phần tro cốt của Người để vào 3 hộp sành, như tình yêu thương tha thiết của Người 
dành cho đồng bào ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam... 
 

Sau Hồ Chí Minh, một trong những người bạn thân thiết của Người, nguyên Thủ tướng Chu Ân 
Lai trước khi vĩnh biệt thế giới đã dặn lại rằng: Khi mất đi, ông muốn được hoả táng. Tư tưởng 
và tình cảm ông dành cho đất nước, nên mong muốn tro cốt của mình sẽ được nhồi vào đại bác, 
bắn đi bốn phương tám hướng, để ông được sống cùng non nước Trung Hoa rộng lớn. Và Đức 
Giáo hoàng John Paul II, trong di chúc của mình cũng dặn lại: Ta không có sản vật gì lưu lại…và 
xin được “chôn táng dưới đất, chứ không phải trong thạch mộ nổi”... 
 

Vậy là, dù sinh ra ở những hoàn cảnh, thời điểm khác nhau, làm những công việc khác nhau, 
nhưng giữa họ đều có một điểm chung nhất, đó chính là tư tưởng, tình cảm và tấm lòng của 
những người con luôn hướng về quê hương đất nước, về con người, hướng về những điều tốt 
đẹp, thức tỉnh mọi tâm hồn. Với ý nghĩa đó, những điều Hồ Chí Minh dặn lại trong Di chúc chứa 
đựng giá trị tư tưởng và tinh thần, kết tinh từ cuộc đời hoạt động cách mạng không mệt mỏi của 
một con người “đã trở thành huyền thoại ngay từ khi còn sống”. Tư tưởng và tình cảm đó không 
chỉ mang lại sự đổi đời cho một dân tộc Việt Nam mà còn đem lại niềm tin tưởng mãnh liệt và 
khát vọng vào một ngày mai tươi đẹp cho tất cả các dân tộc yêu chuộng tự do, công lý trên toàn 
thế giới và vì thế , “Di chúc của Người đặc biệt có ý nghĩa đối với các lực lượng cách mạng và 
toàn thế giới tiến bộ”. 
 

Hồ Chí Minh không còn với chúng ta theo nghĩa vật chất, song Người rất gắn bó với chúng ta về 
mặt đạo lý, tinh thần. Dùng những ngôn từ giản dị nhất để biểu đạt cái lớn lao của tư tưởng, Di 
chúc của Hồ Chí Minh “là một áng văn tuyệt bút” không dài, là những lời cuối súc tích, đậm đà 
bản sắc văn hoá dân tộc và thời đại, hội tụ trong đó hoài bão và tình cảm của một nhà văn hoá 
lớn.  
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Phản ánh tâm hồn một nhà cách mạng nhân đạo; trí tuệ, tư tưởng của một nhà hoạt động cách 
mạng phi thường; lòng vô tư tuyệt đối, tình yêu của Người đối với cuộc đời, với nhân dân, với thiên 
nhiên trong Di chúc không có gì so sánh nổi. Và dường như lời cuối của một con người biết nói lên 
những lời cần nói ở vào những thời khắc lịch sử quan trọng - những lời nói giản dị, đúng mức, không 
văn hoa nhưng khắc sâu vào trái tim, khối óc của từng người, diễn đạt điều mà mọi người cảm thấy 
sâu xa nhất trong lòng mình nhưng chưa diễn đạt được đều hội tụ trong bản Di chúc lịch sử của Hồ 
Chí Minh. 
 

Mỗi điều Hồ Chí Minh trăn trở, dặn lại trong Di chúc đều chứa chan tấm lòng một hiền nhân đối với 
con người, với thiên nhiên, với quê hương đất nước, phản ánh tư tưởng, tình cảm, đạo đức và tâm 
hồn một người con ưu tú của dân tộc Việt; hiện thân tinh thần, tài năng và tâm hồn của người dân 
Việt; hiện thân của tinh thần yêu tự do tha thiết, bình dị mà vĩ đại, dân tộc mà thời đại. Đó là di sản 
bất hủ, đậm đà cốt cách dân tộc Việt, “là sự thức tỉnh của nhân tâm, của trí tuệ, của dũng khí” Hồ 
Chí Minh gửi lại cho các thế hệ mai sau. Cuộc đời Người, với những gì Người đã đi, đã đến và chiến 
thắng; với tất cả những gì Người đã làm, đã mẫu mực nêu gương và để lại, có lý và đượm tình 
thương yêu sẽ sống mãi qua các thời đại. 
 

Dù Người đã đi xa, song trên các trang của lịch sử, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong 
cách của Hồ Chí Minh vẫn sẽ vinh quang chói lọi như sao Bắc đẩu. Mưu cầu hạnh phúc cho hết thảy 
mọi con người, hướng dẫn loài người đi đến một tương lai tốt đẹp hơn, Hồ Chí Minh và tình thương 
yêu vô bờ bến của Người trong bản Di chúc gửi lại “tiếp tục là nguồn cảm hứng” cho hậu thế, để mỗi 
dân tộc, mỗi cuộc đời, mỗi con người sẽ “không yếu đuối trong đấu tranh giành lấy tương lai, để 
không dừng lại ở điều đạt được mà luôn luôn tiến lên phía trước”. 
 

Tư tưởng của Người trong Di chúc đã và đang soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự 
nghiệp đổi mới, hội nhập của nhân dân Việt Nam. Đó không chỉ là những chỉ dẫn ở tầm chiến lược 
cho sự xác định phương hướng, đường lối, nhiệm vụ, chính sách, hệ thống pháp luật của một Đảng 
cầm quyền; để xây dựng và chỉnh đốn Đảng; để đổi mới và phát triển; kiên định mục tiêu độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, v.v.. để xây dựng và bảo vệ đất nước mà còn là những phác thảo trong 
chương trình hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để kiến tạo đất nước phát triển bền 
vững và hiện đại. 
 

Thực hiện Di chúc của Người, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước, hai miền Nam - Bắc sum họp một nhà; cả nước đã cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 
 

Một đất nước Việt Nam hồi sinh sau những năm dài chiến tranh đã đạt được những thành tựu to lớn 
trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng và đối ngoại; đã làm 
hết sức mình vì sự đoàn kết, lớn mạnh của phong trào cộng sản quốc tế; đã chủ động hội nhập quốc 
tế và ngày càng khẳng định uy tín, vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế. 

 

Nguồn: www.tuyengiao.vn 
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THEO DÒNG LỊCH SỬ 
 
 
 

 

Trong tháng 4/2020, có các ngày lễ, kỷ niệm như sau: 
 

 

Tùy tình hình, điều kiện thực tế, các tổ chức cơ sở Đoàn triển khai các hình thức tổ chức kỷ 
niệm và tuyên truyền cho ĐVTN tại địa phương, đơn vị.  

 
 
 
 

 

1 
 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 

 

• Ngày 07/4/1907, Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn 
 
 
 
 

 

• Giỗ Tổ Hùng Vương 14/4 (Mùng 10/3 Âm lịch) 
 
 
 
 
 
• Kỷ niệm 149 năm Ngày sinh của V.I.Lênin Ngày (22/4/1870 – 22/4/2020) 
 
 
 
 
 

• Ngày 25-4-1976 - Ngày tổng tuyển cử bầu quốc hội chung của cả nước 
 
 
 
 
 
•Ngày 27/4/1998, Ngày mấy đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 
 
 
 
 
 
 
 
• Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phòng Miền Nam thống nhất đất nước  
• (30/4/1975 – 30/4/2020)  
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TIN TỨC, SỰ KIỆN: 
 THÔNG TIN PHÁP LUẬT 

Trong Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 4/2020, trân trọng giới thiệu đến các bạn ĐVTN, các tổ chức cơ sở Đoàn 
những quy định, chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4 năm 2020 (Nguồn: https://vnexpress.net/) 

Chợ cách kho xăng dầu tối tiểu 80 m 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản (không áp dụng đối với các chợ truyền 

thống, dân sinh, nông thôn, miền núi; chợ chuyên kinh doanh động vật sống; chợ tạm; chợ nổi) có hiệu lực từ ngày 1/4 
quy định những quầy hàng, sạp hàng, kiot, cửa hàng được bố trí cố định trong phạm vi chợ có diện tích quy chuẩn tối thiểu 3 m2. 

 
Chợ đầu mối phải tách biệt với cửa hàng, kho xăng dầu với khoảng cách tối thiểu 80 m, tách biệt với khu vực ô nhiễm 
môi trường, khu xử lý chất thải tối thiểu 500 m. Đường đi và vận chuyển sản phẩm trong khu vực kinh doanh của chợ 

phải có chiều rộng tối thiểu 1,5 m. Các sạp hàng hoặc kệ trưng bày sản phẩm phải được làm bằng vật liệu bền, dễ làm 
vệ sinh, phù hợp với tính chất của từng sản phẩm. 

Đủ 15 tuổi có tài sản riêng được chơi họ 
Có hiệu lực từ 5/4, Nghị định 19/2020 quy định về họ, hụi, biêu, phường nêu rõ, công dân từ đủ 18 tuổi trở lên, 
không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật dân sự thì được tham gia chơi họ. 
Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu có tài sản riêng có thể là thành viên của dây họ; trường hợp tài sản riêng 

của người đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi là bất động sản, động sản phải đăng ký để tham gia dây họ thì phải được 
người đại diện theo pháp luật đồng ý. 

Nghị định cũng quy định thỏa thuận về dây họ được thể hiện bằng văn bản (trước đây thỏa thuận bằng miệng). Văn 
bản thoả thuận về dây họ được công chứng, chứng thực nếu những người tham gia dây họ yêu cầu. 

Theo Bộ luật Dân sự: họ, hụi, biêu, phường là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận 
của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh 

họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.... 

Tăng phí trước bạ hàng chục triệu đồng với ôtô bán tải từ tháng 4 
Có hiệu lực từ ngày 10/4, Nghị định 20/2020 sửa đổi, bổ sung quy định về tính lệ phí trước bạ đã thay đổi cách tính 

loại lệ phí này với xe tải van, xe pick-up. 
Những loại xe 5 chỗ ngồi trở xuống, có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500 kg, mức thu lệ phí trước bạ lần 

đầu sẽ bằng 60% mức lệ phí trước bạ của ôtô con. Ở lần nộp lệ phí trước bạ thứ hai trở đi, mức thu là 2% và áp 
dụng thống nhất trên toàn quốc. Mức đóng này cao hơn so với hiện hành. 

Cụ thể, mức lệ phí trước bạ xe bán tải đang phải chịu là 2% và tới đây mức đóng này có thể cao hơn 3-4 lần. Chẳng 
hạn, phí trước bạ ôtô con là 10% thì mức phí với xe tải van sẽ là 6%, tăng gấp 3 so với hiện tại. Đồng nghĩa, số tiền 

nộp thêm tăng vài chục triệu đồng, tuỳ từng mẫu xe. 
Cũng theo Nghị định, xe con có mức phí trước bạ lần đầu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho 

phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết 
định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% quy định chung. Như vậy mức thu tối đa các tỉnh, thành phố có 

thể áp dụng là 15%. 

Học sinh giỏi mới được xét tuyển vào ngành Y khoa 
Có hiệu lực từ ngày 15/4, Thông tư 02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 
tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, trong đó có thay 

đổi liên quan đến ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngành sư phạm và y dược. 
Trong đợt tuyển sinh năm 2020, với trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia, Bộ Giáo dục sẽ xác định 

ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên, ngành Y khoa, Y học cổ 
truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ 

thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng. Từ đó, các trường sẽ xây dựng phương án xét tuyển. 
Cụ thể điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng điểm thi THPT quốc gia của trường tối thiểu bằng điểm trung bình cộng theo ngưỡng đảo 

bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục quy định. 
Điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT trình độ đại học được tính như sau: Đối với các ngành 

https://vnexpress.net/


TIN TỨC, SỰ KIỆN: HOẠT 
ĐỘNG ĐOÀN - HỘI - ĐỘI  
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• Phối hợp tổ chức chương trình Tư vấn Tuyển sinh hướng nghiệp 
năm 2020 cho học sinh THPT và phụ huynh trên địa bàn tỉnh (Ngày 
31/3 – 02/4/2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Tổ chức Hộị nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2020 (Ngày 

10/4/2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tổ chức Tổ chức Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non năm 

2020 với chủ đề: “An toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương 
tích và đuối nước cho trẻ em” . 

 
 
 
 
 
 
 
• Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tiếp 

tục làm việc với các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc 
nhằm nắm bắt công tác tổ chức chỉ đạo Đại hội Hội LHTN cấp cơ 
sở, nhiệm kỳ 2020 - 2024; công tác triển khai các nhiệm vụ trọng 
tâm của công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi trong 
năm 2020. Tính đến ngày 1/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 
Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tiến hành làm việc với các 
đơn vị: Chư Sê, Phú Thiện, Chư Pưh, Chư Prông, Đức Cơ, Kbang.  
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Trong tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 4/2020, trân trọng gửi đến các tổ chức cơ sở Đoàn và 
các bạn ĐVTN Tài liệu Inforgraphic tuyên truyền: 
 

* Nội dung 8 điều nên làm, không nên làm của ngƣời cán bộ Đoàn:  
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Triển khai Kế hoạch số 133-KH/TĐTN-BTG, ngày 13/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn V/v 
Triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai 

đoạn 2018 – 2022; Trân trọng giới thiệu đến các tổ chức cơ sở Đoàn và ĐVTN 14 tiêu chí 

Xây dựng hình mẫu thanh niên Gia Lai thời kỳ mới: 

1. Có lý tưởng cách mạng 
8. Sáng tạo không ngừng 

 

2. Bản lĩnh vững vàng 
9. Học tập liên tục 

 

3. Giàu lòng yêu nước 10. Có sức khỏe tốt 

4. Có đạo đức trong sáng 11. Kỹ năng phù hợp 

5. Lối sống văn hóa 12. Khát vọng vươn lên 

6. Tuân thủ pháp luật 13. Đoàn kết, nhân ái 

7. Tiên phong, hành động 14. Bảo tồn, phát huy 

 truyền thống văn hóa 
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Gương Bí thư Đoàn xã tâm huyết với việc bảo tồn,  
giữ gìn văn hóa người Cor trong thế hệ trẻ 

------------------- 
 
 

Là huyện miền núi có nhiều dân tộc sinh sống, trong đó tại xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My dân tộc Cor chiếm số 

lượng đông nhất và là dân tộc có bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú. Đặc biệt là văn hóa Cồng chiêng, tiếng chiêng đã đi 

vào máu thịt của đồng bào Cor nơi đây từ khi lọt lòng đến lúc trưởng thành, dựng vợ gả chồng và cả đến khi “khuất núi”.  
 

Tuy nhiên, hiện nay, do sự du nhập của một số thể loại nhạc trẻ, các thế hệ trẻ không còn thích thú với việc học 

các loại nhạc cụ hay các bài hát truyền thống của dân tộc mình, dẫn đến phai dần các giá trị văn hóa truyền thống. Là người 

con của dân tộc Cor, Bí thư Đoàn xã Trà Kót - Nguyễn Văn Thạch luôn trăn trở, nặng lòng với việc giữ gìn giá trị văn hóa 

truyền thống của dân tộc mình. Anh Thạch tâm sự: “Nhiều làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống và cả những nhạc cụ dân 

tộc của người Cor chỉ còn tồn tại trong một bộ phận rất ít người già, nếu địa phương, thế hệ trẻ không nhanh chóng sưu 

tầm, học tập sẽ có nguy cơ mất đi vĩnh viễn”. Đem tâm sự của mình giải bày với lãnh đạo xã với mong muốn thành lập Câu 

lạc bộ “tiếp bước truyền thống bản sắc văn hóa người Cor” với mô hình Câu lạc bộ Cồng chiêng trẻ người Cor trên địa bàn 

xã Trà Kót. Được sự đồng tình, ủng hộ của địa phương, anh Nguyễn Văn Thạch tổ chức họp đoàn viên thanh niên nói rõ 

tâm tư, mong muốn thành lập Câu lạc bộ Cồng chiêng trẻ với nòng cốt là những đoàn viên thanh niên khu dân cư, đội viên, 

nhi đồng trong trường học là đồng bào người Cor trên địa bàn xã Trà Kót có sự đam mê, nhiệt huyết, mong muốn giữ gìn, 

bảo tồn văn hóa người Cor. 
 

Câu lạc bộ Cồng chiêng trẻ người Cor bước đầu thành lập với nòng cốt 20 đoàn viên thanh niên tổ chức sinh hoạt 

định kỳ qua sự chỉ dạy, hướng dẫn trực tiếp của những nghệ nhân có kinh nghiệm tại địa phương truyền dạy những kỹ 

năng, kỹ thuật đánh chiêng, làm nhạc cụ truyền thống, hát dân ca….Qua một thời gian tiếp xúc và làm quen với nghệ thuật 

đấu chiêng, các học viên ngày càng thấy say mê và tự hào nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Nghệ nhân Võ 

Văn Hùng – là một nghệ nhân lâu năm của nghệ thuật đấu chiêng rất phấn khởi khi được tham gia trực tiếp giảng dạy đấu 

chiêng cho thế hệ sau; đối với ông, đánh chiêng, đấu chiêng là bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, đáng để mỗi 

người con của núi rừng học tập và giữ gìn. Qua lớp dạy đấu chiêng này, ông và các nghệ nhân đấu chiêng cảm thấy rất vui 

mừng, phấn khởi, bởi vì đã truyền dạy cho lớp trẻ phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa của người Cor, truyền dạy phong 

cách đấu chiêng để lớp trẻ biết mà tập luyện có sức khỏe để bảo tồn, gìn giữ văn hóa của người Cor xã Trà Kót nói riêng và 

huyện Bắc Trà My nói chung. 

Văn hóa Cồng chiêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Cor nói riêng không những là 

hình thức sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa, mà còn góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa cộng đồng của đồng 

bào, là sân chơi, là đời sống tinh thần không thể thiếu của bà con. Có tiếng cồng chiêng, con người cảm thấy được sống 

trong một không gian thoải mái, hưởng thụ tinh thần và mang cả tính tâm linh…Anh Nguyễn Văn Thạch – Bí thư Đoàn xã 

Trà Kót trải lòng “Phát triển phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của 

dân tộc được coi là những nhiệm vụ hàng đầu; trong thời gian tới, thành viên câu lạc bộ sẽ tổ chức truyền dạy lại cho các 

em Đội viên, nhi đồng trường học trên địa bàn xã Trà Kót; những năm tiếp theo thành lập thêm các Câu lạc bộ về các bản 

sắc văn hóa khác của dân tộc Cor”. Cảm nhận của giới trẻ hôm nay về văn hóa cồng chiêng như mạch nước ngầm chảy 

xuyên suốt trong đời sống mỗi con người nơi đây. Đồng bào Cor có được những con người tâm huyết giữ gìn văn hóa Cồng 

chiêng như Anh Nguyễn Văn Thạch là niềm tự hào, nhất là trong xu thế hội nhập và phát triển như hiện nay. 

 

                                            Huyện đoàn Bắc Trà My 
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Gương thiếu nhi đóng góp kinh phí 
 phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 từ tiền “ Nuôi heo đất” 

------------ 
 
Thấm nhuần 05 Điều Bác Hồ dạy, trong thời gian qua thiếu nhi huyện Bắc Trà My mặc dù không phải đến trường do 

diễn biến của dịch bệnh Covid  -19, tuy nhiên các em luôn ra sức học tập, phấn đấu hoàn thành việc ôn bài tại nhà; đồng thời 
chủ động, sáng tạo đóng góp sức lực nhỏ bé của mình cùng với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương qua những 
việc làm, hành động cụ thể, thiết thực. 

 

 
 
 

                 (Hai em Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi và Nguyễn Ngọc Diệp Chi ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19) 
 

Đó câu chuyện cảm động của hai chị em song sinh: Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi và Nguyễn Ngọc Diệp Chi – Lớp 01 
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã  Trà Dương, huyện Bắc Trà My đã đóng góp số tiền “Nuôi heo đất”  710.000 đồng để 
liên Đội góp quỹ vào làm mũ chống giọt bắn phòng, chống dịch Covid -19, cấp phát cho các điểm chốt chặn tuyến cấp huyện 
và các xã, thị trấn.  

Qua tìm hiểu, số tiền này hai chị em tiết kiệm được từ tiền lì xì Tết, được bố mẹ, ông bà thưởng khi làm những công 
việc nhà phù hợp với lứa tuổi như: nhặt rau, cắm cơm, rửa bát, quét nhà…và mỗi khi được điểm tốt trong học tập. Sau khi 
được các thầy cô giáo ở trường thường xuyên thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid; 
đồng thời, hằng ngày khi ở nhà được nghe các thông tin trên hệ thống loa phát thanh và tivi, đăc biệt khi biết có chủ trương 



vận động nhân dân đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh từ vi, hai chị em đã nảy ra ý định đập “heo đất” tiết 
kiệm để quyên góp, ủng hộ với mong muốn hết dịch để các em sớm được đến trường. Tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy 
theo sức của mình” của hai chị em đã được gia đình vui vẻ đồng ý, ủng hộ. 

 

          (Ban Thường vụ Huyện đoàn tặng giấy khen cho hai chị em Quỳnh Chi, Diệp Chi) 

 
Với những việc làm cụ thể, thiết thực, tấm lòng tương thân, tương ái được hai bạn nhỏ thể hiện trong thời kỳ 

“chống dịch như chống giặc” có ý nghĩa to lớn và có sức lan tỏa, là tấm gương sáng cho các bạn thiếu nhiên, nhi đồng nói 
riêng và mỗi chúng ta “soi” và học tập; qua đó cũng góp phần nhân lên những tấm gương người tốt, việc tốt, giúp xã hội tốt 
đẹp hơn, nhất là trong thời điểm phòng, chống dịch Covid -19 hiện nay. 
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Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về của Bộ Chính trị 
khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” thông qua việc cụ thể hóa các nội dung trong Chỉ thị phù hợp với thực tế tình 
hình đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII.  
 
 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, trong đó tăng cường 
triển khai kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị 42 CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục 
lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. 
 

 

Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động, công trình, phần việc hưởng ứng đợt hoạt động 
“Tuổi trẻ Gia Lai nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc 
Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2020). 
 

 

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TĐTN-TCKT, ngày 
25/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về Thực hiện “Ngày cơ sở” với phương 
châm “04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở” 

 

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi “Ý tưởng 
sáng tạo khởi nghiệp lần thứ III” và Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc tình nguyện” năm 
2020. 

 
 
 

Lồng ghép lựa chọn những nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với chi đoàn để kỷ 
niệm các ngày lễ lớn trong tháng: Quốc tế lao động 1/5, 78 năm Ngày thành lập Đội 
TNTP Hồ Chí Minh 15/5/1941 – 15/5/2020), 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5/1890 – 19/5/2020); Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2020-2024;… 
 

 

Đối với đội ngũ Bí thư Chi đoàn và ĐVTN cần tập trung thực hiện một số nội dung, 
cụ thể như sau:  
-Tiếp tục triển khai KH số 22-KH/TĐTN-BTG, ngày 05/2/2018 của BTV Tỉnh đoàn về 
“Giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng chuyện người tốt, việc tốt của TTN tỉnh Gia 
Lai”.  
- Tuyên truyền, giới thiệu các cơ hội việc làm trong và ngoài tỉnh cho ĐVTN tại địa 
phương, đơn vị (Tiến hành rà soát nhu cầu việc làm trong thanh niên theo Công văn 
số 936-CV/TĐTN-CNĐ, ngày 29/01/2020 của BTV Tỉnh đoàn).  
- Tiếp tục đăng tải các ý tưởng, sáng kiến sáng tạo lên Cổng thông tin Ngân hàng Ý 
tưởng sáng tạo www.ytuongsangtao.net và ứng dụng di động Sáng tạo trẻ. 
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