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 “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người 
trồng cây” là đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc ta. Đạo đức đó xuyên suốt chiều dài lịch sử Việt 
Nam kể từ buổi đầu dựng nước và giữ nước cho đến 
ngày nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đảng ta đã 
phát huy cao độ những truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc, ra sức thực hiện công tác thương binh - liệt sĩ, 
phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập 
dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

 

 

 

 

 

  

  
  

  

 Tính từ ngày 27-7-1947- Ngày thương binh - liệt sĩ đầu tiên trong cả 

nước- đến khi Bác Hồ qua đời là 22 năm và đến nay đã 68 năm trôi qua. 

Theo thống kê bước đầu, trong 22 năm đó, Bác Hồ đã có khoảng 50 bức thư, 

bài phát biểu trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan tới công tác thương binh - liệt 

sĩ. Nếu tính từ bài viết đầu tiên- “Thư gửi các chiến sĩ Nam Bộ và Nam phần 

Trung Bộ” (12.1945) có đề cập đến “các anh chị em đã đem xương máu ra 

để giữ lấy từng tấc đất của Tổ quốc” đến Di chúc, tổng số bài viết, bài nói cuả 

Bác là 52 bài. 
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 Những bài viết, bài nói của Bác chứa đựng những tình cảm sâu sắc đặc 

biệt của Người dành cho các thương binh - liệt sĩ và gia đình có công với cách 

mạng. 

 Trước hết, Bác Hồ cho ta một nhận thức ngắn gọn, đầy đủ và sâu sắc về 

thương binh. Người chỉ rõ:” Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, 

hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ 

quốc, của đồng bào, mà các đồng chí đã chịu ốm yếu, què quặt”. Tình cảm của 

Bác thể hiện đậm nét trong từng câu, từng chữ:” Cách mấy ngày trước, họ là 

những thanh niên lành mạnh, vui vẻ, oanh liệt. Trải qua những ngày ăn gió 

nằm sương, những trận mưa bom, bão đạn, họ bị tay què chân cụt, họ hóa ra 

thương binh. Họ đã hy sinh cho ai? 

 Cách mấy ngày trước bố mẹ họ nhận được tin tức, đang mong cho đến 

ngày kháng chiến thắng lợi, độc lập thành công, họ sẽ trở lại quê hương, một 

nhà đòan tụ. Ngày nay bố mẹ họ đã mất một người con yêu quý. Vợ trẻ thơ trở 

nên bà hóa. Con dại trở nên bồ côi. Trên bàn thờ gia đình thêm một linh bài tử 

sĩ. Họ đã hy sinh cho ai? 

 Thương binh và tử sỹ đã hy sinh cho Tổ quốc, đã hy sinh cho đồng 

bào”[1]. Hồ Chí Minh coi những con người đó là anh hùng dân tộc, họ đã làm 

rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi, vật chất họ 

mất nhưng tinh thần họ sẽ luôn sống với non sông Việt Nam. Đồng bào và Tổ 

quốc sẽ không bao giờ quên họ. 

 Trên cơ sở hiểu biết thương binh, liệt sĩ và gia đình của họ như vậy, Bác 

Hồ nêu rõ nhiệm vụ của mọi người đối với công tác thương binh, liệt sĩ. Người 

nhắc nhở “ Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con 

anh dũng ấy”. Theo Người, mỗi năm đến ngày 27.7 là “ ngày thương binh, tử 

sĩ”, nhân dân có dịp tỏ lòng biết ơn những chiến sĩ đã hy sinh xương máu cho 

Tổ Quốc, cho đồng bào. 

 Sự giúp đỡ ở đây là cả về vật chất và tinh thần trên cơ sở nhận thức “ 

tay chân tàn phế của thương binh sẽ không mọc lại được. và những tử sĩ sẽ 

không thể tái sinh. Mà lòng bác ái của đồng bào cũng không có hạn”. Vì vậy sự 

giúp đỡ Bác nói tới là “ trước, sau và sẵn sàng giúp đỡ mãi”. Người đã đứng 

về phía thương binh và gia đình tử sĩ để cảm ơn đồng bào”. Đồng thời Người 

thay mặt Chính phủ, gửi lời thân ái an ủi các anh em thương binh và gia đình 

tử sĩ và hứa rằng Chính phủ luôn luôn tìm cách chăm sóc anh em. 

 Bác Hồ coi việc quan tâm tới thương binh, gia đình liệt sĩ phải là nghĩa 

vụ, trở thành một phong trào sâu rộng gắn với trách nhiệm của Đảng, Nhà 

nước, các tổ chức, các đoàn thể phụ nữ, thanh niên, nhi đồng, các giới và các 

tầng lớp đồng bào . Đây không phải là việc “làm phúc” theo “thời vụ”, mà phải 

“giúp lâu dài chứ không phải chỉ giúp một thời gian”. Ngày 27.7.1950, trong 

Thư gửi Ban Tổ chức Trung ương ngày thương binh, Bác viết “ngày 27 tháng 7 
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là một ngày kỷ niệm. Mỗi năm đến ngày ấy, thì những người ái quốc Việt Nam 
càng tưởng nhớ đến anh em thương binh, tưởng nhớ đến các gia đình tử sĩ, 
tưởng nhớ đến những người vô danh anh hùng, họ đã góp phần xương máu 
cho cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta. 

 Càng tưởng nhớ đến những con người dũng cảm của Tổ quốc, thì mọi 

người càng phải thêm hăng hái thi đua làm tròn nhiệm vụ... Năm nay Chính 

phủ không mở lạc quyên cho ngày ấy. Nhưng tôi mong rằng các đoàn thể văn 

hóa, công nhân, nông dân, phụ nữ, nhi đồng và các bộ đội hoặc đến an ủi 

thương binh và gia đinh tử sĩ, hoặc viết thư hỏi thăm, ai sẵn quà gì thì biếu quà 

ấy để tỏ lòng thương mến”. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Không phải chỉ quan tâm, giúp đỡ, mà tất cả chúng ta “phải noi theo các 

gương anh dũng, gương chí công vô tư ấy”. Trong buổi lễ kỷ niệm ba mươi 

năm ngày thành lập Đảng ( 5.1.1960), Bác nói: “ Nhân dân ta đời đời ghi nhớ 

công ơn các liệt sĩ, và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của 

các liệt sĩ để vượt tất cả mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách 

mạng mà các liệt sĩ đã chuyển lại cho chúng ta”. 

 Điều đặc biệt là Bác Hồ luôn coi “nước Việt Nam là đại gia đình của tôi. 

Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu tôi. Mất một thanh niên, thì hình như 

tôi mất một đoạn ruột”. Vì vậy, Người không chỉ kêu gọi đồng bào quan tâm tới 

thương binh, mà chính Người là tấm gương sáng, nói đi đôi với làm, xung 

phong gương mẫu thực hiện nhiệm vụ đó một cách thiết thực, để toàn dân noi 

theo một cách tự nguyện. Bắt đầu từ ngày thương binh toàn quốc lần thứ nhất 

(7.1947), Người đã “ xin xung phong gửi 1 chiếc áo lót lụa của chị em phụ nữ 

đã biếu tôi, 1 tháng lương của tôi, 1 bữa ăn của tôi và của các nhân viên tại 

Phủ Chủ tịch , cộng là một nghìn một trăm hai mươi bảy đồng ( 1127 đ). Từ đó 

trở đi, nhiều năm tiếp theo, cùng với việc gửi thư với những lời thân ái, trân 

trọng thăm hỏi ân cần, Người tiếp tục gửi tiền lương và các thứ đồ dùng khác 
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như khăn mặt, quần áo... mà đồng bào các nơi đã biếu Người để góp vào quỹ, 

làm quà cho anh em thương binh. 

 Đó là những việc làm hợp với đạo lý làm người của con người Việt Nam, 

nên nhanh chóng trở thành phong trào sâu rộng, mang lại những kết quả tốt 

đẹp trong quần chúng nhân dân. 

Cần phải nhấn mạnh thêm một điều sâu thẳm tận đáy lòng của Bác mỗi khi 
Người đứng trước linh hồn bất diệt của các liệt sĩ. Bác Hồ đã nhiều lần “ kính 
cẩn nghiêng mình trước linh hồn các liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc; kính chào 
các bà mẹ có con trong bộ đội, và các bà mẹ cùng vợ con của các liệt sĩ. Những 
việc làm đó quả thật hiếm hoi trong hàng ngũ các lãnh tụ cách mạng. Chính 
Người đã đặt nền móng cho việc ghi nhận Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Trong khi khẳng định bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương 
yêu và giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là 
những người có công với Tổ quốc, với nhân dân, Bác Hồ đồng thời nhấn mạnh 
thái độ, trách nhiệm của các thương binh- “ những người tàn nhưng không 
phế”. Bác căn dặn anh em thương binh phải biết ơn sự chăm sóc của đồng bào; 
“ phải hòa mình với nhân dân, tôn trọng nhân dân; phải tránh tâm lý “công 
thần”, coi thường lao động, coi thường kỷ luật. Chớ bi quan, chán nản, phải 
luôn luôn cố gắng. Đã là quân nhân cách mạng thì bao giờ cũng phải là chiến sĩ 
anh dũng. Nghĩa là mọi lúc, mọi nơi, lúc ở trại cũng như lúc ra trại, về sản xuất 
nông nghiệp hay làm ở công sở, nhà máy... đều phải hăng hái tham gia. Đặc 
biệt là phải giữ gìn kỷ luật, đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giữa anh em 
thương binh với nhau, giữa thương bệnh binh với cán bộ, nhân viên ở trại, 
giữa thương bệnh binh với đồng bào; giữ vững truyền thống tốt đẹp và vẻ 
vang của quân đội cách mạng. 

 Anh em thương binh, bệnh binh, theo lời dạy của Bác, đã tùy khả năng 
của mình, hăng hái tham gia lao động sản xuất, học tập, có người được bầu là 
chiến sĩ thi đua và lao động xuất sắc, cán bộ gương mẫu. 
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 Bác Hồ đã không bỏ qua bất kỳ một thành tích nào của anh em thương 

binh, gia đình liệt sĩ. Người có những hình thức biểu dương, khen ngợi, động 

viên kịp thời. Người coi đó là những điển hình rất tốt. “ Nó chứng tỏ rằng anh 

em thương binh đã tiếp tục và phát triển truyền thống anh dũng trong thời kỳ 

kháng chiến vào trong công cuộc xây dựng hòa bình, và các gia đình liệt sĩ 

cũng cố gắng để góp phần vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc, xây dựng 

CNXH”. Bác cũng nhắc các cơ quan, đoàn thể chấp hành chu đáo chính sách 

của Đảng và Chính phủ đối với thương binh và liệt sĩ để anh em thương binh, 

bệnh binh và gia đình liệt sĩ được ổn định hơn nữa trong công tác và đời sống.  

 Bác Hồ đã đi xa 42 năm. Thực hiện lời dặn lại của Người trong Di chúc: 

“Đầu tiên là công việc đối với con người”, đối với những người đã dũng cảm hy 

sinh một phần xương máu của mình; đối với các liệt sĩ; đối với cha mẹ, vợ con 

của thương binh và liệt sĩ, Đảng và Chính phủ đã ra sức thực hiện công tác 

thương binh, liệt sĩ với một tinh thần nhân văn và ý thức trách nhiệm cao trên 

một quy mô rộng lớn. Trong đổi mới, chúng ta đã có những việc làm thiết thực 

hướng về cội nguồn, về cách mạng và kháng chiến, tưởng nhớ các anh hùng 

dân tộc, quý trọng các danh nhân văn hóa, đền ơn đáp nghĩa những người có 

công như: “ chăm nuôi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; “ xây dựng nhà tình 

nghĩa”; “ Tặng sổ tiết kiệm”, v.v.. Tuy nhiên chúng ta chưa thể bằng lòng với 

những công việc đó, vì hiện nay vẫn còn nhiều thương binh, gia đình liệt sĩ gặp 

nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chỉ khi biết đau nỗi đau của thương bình mỗi 

khi trái gió, trở giời thì chúng ta mới có thể làm thêm được nhiều việc có ích ở 

tầm chính sách lâu dài cho thương binh, và cũng chỉ có như vậy mới làm vơi đi 

được nỗi đau của họ. 

 

  

 

 

 

 

 

 Việc thực hiện các phong trào quần chúng như “ Uống nước nhớ 

nguồn”, “ đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”... trong sự nghiệp đổi mới 

vừa là sự trở lại đích thực với tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa là một biểu hiện 

sống động của việc làm “đền ơn đáp nghĩa” đối với Bác Hồ - Anh hùng giải 

phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam. 
 

(PGS.TS Bùi Đình Phong,  

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) 
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TƢ TƢỞNG 

Không để lọt vào TƢ ngƣời xu nịnh, chạy chọt, mị dân 

 

Bế mạc hội lần thứ 11 Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 11. Ảnh: VGP 

  

 Trong 4 ngày làm việc, TƯ đã xem xét, quyết định Phương hướng công 

tác nhân sự Ban chấp hành TƯ khóa 12; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự 

Đại hội Đảng 12, đồng thời cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.  

 Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến 

khác nhau. Ban chấp hành TƯ đã thông qua nghị quyết hội nghị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

 Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát lại những 

kết quả chủ yếu của hội nghị và nhấn mạnh thêm một số vấn đề. 

 Trong độ tuổi, đủ sức khỏe 

 Về phương hướng công tác nhân sự TƯ khóa 12, Tổng bí thư cho biết, 

Ban chấp hành TƯ đã thảo luận kỹ lưỡng và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, 

thẳng thắn và thống nhất cao với Báo cáo của Bộ Chính trị. 

 Cụ thể, đối với yêu cầu xây dựng Ban chấp hành TƯ khóa tới, TƯ nhất 

trí việc xác định tiêu chuẩn ủy viên TƯ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung của 

cán bộ được quy định trong các nghị quyết của Đảng. 

 Đặc biệt, các ủy viên TƯ phải có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh 

chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 

tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương 

lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc.. 

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/05/07/18/20150507180321-anh1-1.jpg
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Không để lọt vào TƢ ngƣời xu nịnh, chạy chọt, mị dân (tiếp) 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải còn trong độ tuổi quy định và 

đủ sức khỏe... Ảnh: VGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  

 

 

  

  

 Đồng thời, có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, được cán bộ, 

đảng viên và nhân dân tín nhiệm; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với 

công việc. Có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược để tham gia hoạch định 

đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của TƯ.   

 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những người thật sự tiêu biểu 

của Ban chấp hành TƯ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí 

chiến đấu, năng lực lãnh đạo quản lý, có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có khả 

năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới một cách đúng 

đắn; có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng 

người có đức có tài; đã  tham gia TƯ, còn trong độ tuổi theo quy định và đủ 

sức khỏe đảm đương nhiệm vụ…

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/05/07/18/20150507180233-anh1.jpg
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Không để lọt vào TƢ ngƣời xu nịnh, chạy chọt, mị dân (tiếp) 

  

 Tổng bí thư yêu cầu: “Kiên quyết không để lọt vào Ban chấp hành TƯ 

những người có một trong các khuyết điểm, như: Bản lĩnh chính trị không vững 

vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội 

chính trị, nói và làm trái Cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng; tham 

vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe 

cánh, lợi ích nhóm, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải; vi phạm nguyên tắc 

tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn 

đấu tranh, phê bình; để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, 

tham nhũng, tiêu cực lớn ở địa phương, đơn vị…”.   

 Những người "không chịu nghiên cứu học hỏi, bảo thủ, trì trệ, làm việc 

kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; ý thức kỷ luật kém, không chấp hành 

sự điều động, phân công của tổ chức; kê khai tài sản không trung thực, có biểu 

hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình 

rõ được nguồn gốc; bản thân và vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, 

lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính; có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc 

chính trị hiện nay" cũng được Tổng bí thư nêu rõ không để lọt vào TƯ.   

 Tăng ủy viên TƢ ở vị trí, địa bàn chiến lƣợc 

 Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, Ban chấp hành TƯ cần có số lượng và 

cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa và phát triển.  

 Tăng số lượng ủy viên TƯ ở các vị trí, địa bàn chiến lược, lĩnh vực công 

tác quan trọng; chú ý tăng thêm tỉ lệ cán bộ  trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số. 

TƯ khóa tới cần có 3 độ tuổi (dưới 50; 50-60 và từ 61 tuổi trở lên). Trường hợp 

đặc biệt nào cần phải cơ cấu vào Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

ngoài độ tuổi quy định thì Bộ Chính trị cân nhắc, trình TƯ xem xét, quyết định 

việc đề cử với Đại hội Đảng. 

 Về phương pháp và quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự TƯ, TƯ nhất 

trí cao với báo cáo của Bộ Chính trị, trong đó có khâu giới thiệu của các ủy 

viên TƯ khóa 11, giới thiệu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trực 

thuộc TƯ. 

 Liên quan việc phân bổ đại biểu dự Đại hội 12 của Đảng, TƯ nhất trí cao 

với những nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng 

phân bổ đại biểu đối với các đảng bộ trực thuộc TƯ và giao cho Bộ Chính trị 

quyết định cụ thể. 
 

(Vietnamnet) 
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 1. Chƣơng trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2015  

 Nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh, Trung ương Hội Sinh viên 

Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thanh niên, Tập đoàn Thiên Long phối 

hợp tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2015 - đây là năm thứ 14 

triển khai chương trình. 

 Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2015 được tổ chức trên phạm vi 

toàn quốc, thời gian thực hiện chương trình từ ngày 28/6/2015 - 05/7/2015. 

Năm 2015, chương trình được triển khai trong các cấp bộ Đoàn, Hội, trong đó 

địa bàn trọng tâm của chương trình tại 23 tỉnh, thành phố có tổ chức các cụm 

thi trung học phổ thông quốc gia. Các nội dung cơ bản của chương trình gồm: 

công tác tuyên truyền; công tác tư vấn, hỗ trợ; công tác đảm bảo an ninh, an 

toàn, trong đó đặc biệt quan tâm công tác phối hợp, tổ chức kết nối thông tin 

giữa các tỉnh, thành đoàn; hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh về tư vấn mùa 

thi; giới thiệu nhà trọ miễn phí và giá rẻ; hướng dẫn nơi ăn uống rẻ, tốt, đảm 

bảo vệ sinh; hướng dẫn đi lại, địa điểm thi; hỗ trợ đi lại bằng xe ôm miễn phí 

hoặc giá rẻ; hướng dẫn làm thủ tục thi cho thí sinh… 

 Đối tượng hỗ trợ là tất cả thí sinh và người nhà thí sinh có nhu cầu, trọng 

tâm là những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh người dân tộc thiểu số, 

các vùng khó khăn của đất nước (Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ). 

 2. Công tác chuẩn bị lực lƣợng tình nguyện viên 

 Tính đến ngày 25/6/2015, các tỉnh thành đã thành lập được 4.023 đội 

hình tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" với 59.492 tình nguyện viên tham gia, cụ 

thể: 

- Theo cấp quản lý: 994 đội hình cấp tỉnh với 14.703 thanh niên sinh viên 

tham gia; 3.029 đội hình cấp trường với 44.789 sinh viên tình nguyện tham gia. 

- Theo nội dung tình nguyện: 

+ 997 đội thanh niên tình nguyện với 8.265 tình nguyện viên tham gia 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

+ 712 đội tìm kiếm nhà trọ với 22.032 tình nguyện viên tham gia 

+ 932 đội thanh niên tình nguyên với 10.067 tình nguyện viên hỗ trợ thí 

sinh di chuyển 

+ 1.382 đội thanh niên tình nguyện với 19.128 tình nguyện viên tham gia 

hỗ trợ tại các điểm thi. 
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3. Công tác huy động nguồn lực 

Tổng số vật phẩm Ban Tổ chức chương trình cấp Trung ương hỗ trợ cho 

tình nguyện viên thuộc 23 tỉnh, thành có cụm thi: 11.000 áo thun, 11.000 mũ, 

710 dù che, 30.000 cẩm nang tư vấn, 1.000 thùng nước uống; 1140 mũ, còi, 

gậy, băng đeo tay cho 38 đội hình chuyên về giữ gìn an toàn giao thông; 18 xe 

chuyên chở 600 học sinh khó khăn tại 3 tỉnh: Lai Châu, Đắk Nông và Sóc 

Trăng của chương trình "Em tôi đi thi". Hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình tại 

23 tỉnh, thành. 

Tính đến ngày 25/6/2015, các tỉnh, thành đoàn đã chuẩn bị được 41.687 

chỗ ở miễn phí, 180.665 chỗ ở giá trẻ, 133.438 suất cơm miễn phí, 167.557 vé 

xe buýt miễn phí, 220.285 bản đồ hỗ trợ, tư vấn cho khoảng 700.000 lượt thí 

sinh và người thân. 

4. Một số mô hình, đội hình tiêu biểu 

- Ứng dụng Tiếp sức mùa thi trên điện thoại di động thông minh 

(smartphone) 

- Trung tâm điều phối các hoạt động Tiếp sức mùa thi 2015 (Hội SVVN 

TP Hà Nội) 

- Quầy dịch vụ cộng đồng miễn phí (Hội SVVN TP Hà Nội) 

- Cùng bạn đi thi (Hội SVVN TP Hà Nội):  

- Bản đồ chỉ đường trực tuyến các địa điểm thi trên toàn quốc (Hội SVVN 

TP Hồ Chí Minh) 

- Mô hình “Mỗi xe buýt - 1 tình nguyện viên” (Hội SVVN TP Hồ Chí Minh, 

Hội SVVN TP Hà Nội) 

- Thành lập các tổ tư vấn Tiếp sức mùa thi (Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế) 

- Mô hình phối hợp với đơn vị quân đội (Tỉnh đoàn An Giang) 

- Em tôi đi thi (Tỉnh đoàn Bắc Giang) 

- Đội hình tuyên truyền Tiếp sức mùa thi (Hội SVVN TP Hải Phòng) 

-  Đội hình hướng dẫn, chăm sóc sức khỏe thí sinh (Hội SVVN TP Hải 

Phòng) 

Chương trình "Tiếp sức mùa thi" được cập nhật thường xuyên thông qua 

website: www.hoisinhvien.com.vn, www.thienlonggroup.com/tsmt; phần mềm 

Tiếp sức mùa thi cung cấp thông tin tư vấn, thông tin công tác hỗ trợ của tổ 

chức Đoàn, Hội. Nhiều cơ sở Đoàn, Hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong triển khai chương trình "Tiếp sức mùa thi": Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, 

An Giang, Tiền Giang... 

http://www.thienlonggroup.com/tsmt
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NHỮNG SỰ KIỆN, HOẠT ĐỘNG LỚN CỦA 

TRUNG ƢƠNG ĐOÀN TRONG THÁNG 7 NĂM 2015 

 

    1 

• 1. Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015 (Chương trình Tiếp sức mùa 
thi, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, 
Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng, Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh). 

2 
• Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ 

(27/7/1947 – 27/7/2015) (Quảng Trị). 

3 

• Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 11 và Hội nghị BCH Trung ương 
Đoàn lần thứ 7 (khóa X); đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. 

4 
• Hội nghị Hội đồng Đội Trung ương lần thứ 6 khóa VII (Quảng Ninh). 

5 

 

• Hội nghị Ban Thư ký, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam, Hội nghị 
cán bộ Đoàn Trường học toàn quốc năm học 2014 - 2015 (Quảng Ninh). 

6 
• Lễ Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ sáng lập lực lượng TNXP Việt Nam và đón nhận 

danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Đội TNXP 36 (Hà Nội). 

7 
• Hội nghị tập huấn về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và hội nhập 

quốc tế (Quảng Nam). 

8 
• Hội nghị bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ đoàn trong công tác 

tuyên truyền đấu ttranh phòng, chống ma túy (Quảng Nam). 

9 
• Hội nghị tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn 

(Ninh Thuận, Phú Yên). 

10 

 

• Liên hoan “Búp sen Hồng” khu vực phía Nam (Đà Nẵng). 



 Thành tích vượt bậc ở SEA Games 28 giúp tên tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên 

đến gần hơn với người hâm mộ nhưng câu chuyện về sự nỗ lực đằng sau 

những tấm huy chương vàng của cô “tiên cá nhỏ”  khiến nhiều người nể phục. 

 Kiên nhẫn khổ luyện 

 Sinh ra ở Cần Thơ, Ánh Viên đã có những bài học bơi đầu tiên cùng ông 

nội tại con rạch sau nhà. Năm 10 tuổi, Ánh Viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng 

và bắt đầu chặng đường khổ luyện cùng các huấn luận viên thuộc Quân Khu 9 

và sau đó là kì đào tạo dài hạn tại Florida - Mỹ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Từ con rạch nhỏ đến đường bơi dài cả nghìn mét ở đấu trường quốc tế 
là chặng đường gần 10 năm không ngừng cố gắng của Ánh Viên. Cô gái nhỏ 
chưa bước qua tuổi 20 nhưng đã quá quen với cường độ tập luyện vô cùng 
khắc nghiệt và cả những lần nhớ nhà đến ứa nước mắt. Ánh Viên chấp nhận 
đánh đổi những niềm vui bình thường của thiếu nữ như làm đẹp hay sử dụng 
mạng xã hội chỉ để tập luyện miệt mài trên đường đua xanh.   

 8 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại SEA Games 28 và phá vỡ 8 kỷ lục tại đại hội thể 
thao Đông Nam Á là những “quả ngọt” mà cô và người thầy của mình xứng 
đáng có được sau tất cả khó khăn, đắng cay trong từng ấy thời gian. 
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Vì sao kình ngƣ Ánh Viên đƣợc giới trẻ thần tƣợng?   

Khiêm nhƣờng, không ngừng nỗ lực, không tự mãn... là những đức 

tính quý giá mà bạn trẻ có thể học đƣợc từ Ánh Viên.  

 Hình ảnh Ánh Viên tại SEA Games 28 
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Vì sao kình ngƣ Ánh Viên đƣợc giới trẻ thần tƣợng? (tiếp) 

Ánh Viên và HLV Anh Tuấn 

 Không tự mãn 

 Trong suốt tất cả những lần thi đấu với nhiều nội dung khác nhau, kình 

ngư Ánh Viên luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ nước nhà và 

những mỹ từ khen ngợi từ giới truyền thông Singapore. Vui mừng, hạnh phúc 

là những gì Ánh Viên thể hiện sau mỗi lần chiến thắng, thế nhưng cô không 

bao giờ tự hài lòng với bản thân mình dù một chút vì: “Còn nhiều kỷ lục chưa 

thể phá vỡ. Nếu bây giờ hài lòng với bản thân, tôi sẽ là người thất bại”. 

  

 

 

 

 

 

 

 Nhiều người cho rằng Ánh Viên chỉ đang trả lời theo một cách khuôn 
mẫu thường thấy, tuy nhiên hình ảnh cô “tiên cá nhỏ” khóc vì làm sai một vài 
kỹ thuật dù đã chiến thắng là một thông điệp nhẹ nhàng, đầy ấn tượng về sự 
cố gắng không ngừng của một nhà vô địch.  

 Hình ảnh và thông điệp của Ánh Viên đã làm thức tỉnh không ít các bạn 
trẻ về tính rèn luyện, cố gắng, phấn đấu hơn nữa dù là đang đạt được những 
thành tích hay trên đỉnh vinh quang. 

 Chƣa bao giờ muốn làm sao 

 Trở thành tâm điểm dư luận với bảng thành tích không ngừng dài ra, Ánh 
Viên là vận động viên nổi bật nhất của đoàn thể thao Việt Nam kỳ SEA Games 
vừa qua. Dù được săn đón đến tận bể bơi nhưng “kình ngư vàng” chưa bao 
giờ cư xử như một ngôi sao dù cô có quyền làm vậy chỉ để tránh phiền hà. Ánh 
Viên luôn trả lời mọi câu hỏi báo chí bằng sự nhẹ nhàng, gần gũi hay nụ cười 
hiền khi gặp câu hỏi khó. 

 Trở về Việt Nam, Ánh Viên vui vẻ nhận hoa, chụp ảnh cùng người hâm 

mộ tại sân bay. Ngay sau đó Ánh Viên xuất hiện đầy giản dị trong bộ trang 

phục thể thao giao lưu cùng người hâm mộ cả nước. Thật hiếm có ngôi sao 

nào lại hết lòng vì người hâm mộ như Ánh Viên. 
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Vì sao kình ngƣ Ánh Viên đƣợc giới trẻ thần tƣợng? (tiếp) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Ứng xử khéo léo 

 Nhiều phóng viên tác nghiệp tại SEA Games vẫn kể nhau nghe về câu 

chuyện Ánh Viên nhẹ nhàng đến hỏi thăm một nam phóng viên nọ bị ngã khi 

đang cố gắng chụp hình cô trong bể bơi. Cô còn động viên anh bằng con thú 

bông linh vật SEA Games. Hành động này khiến Ánh Viên đã được yêu mến lại 

càng được khâm phục nhiều hơn. 

  

 

 

 

 

 

 

 Bên cạnh đó, Ánh Viên còn ghi điểm mạnh bởi khả năng nói tiếng Anh 

của mình. Tranh thủ học ngoại ngữ trong những giờ không phải luyện tập giúp 

Ánh Viên tích lũy vốn từ kha khá. Dù cách phát âm không xuất sắc nhưng quan 

trọng là cách trả lời của Ánh Viên khá trôi chảy và đầy tự tin. Việc Ánh Viên tự 

tin trả lời lưu loát bằng tiếng Anh là điều khá bất ngờ vì không nhiều VĐV Việt 

Nam có thể làm được điều này. 

 Câu chuyện và thông điệp về sự nỗ lực của Ánh Viên để nhận được 

những tấm huy chương vàng SEA Games 28 trở thành tấm gương đáng học 

hỏi cho bất kì ai. Hi vọng cô gái vàng của bơi lội Việt Nam ngày càng thành 

công trong những lần thi đấu sắp tới. 

(Trang tin tổng hợp giới trẻ) 
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Nói tục chửi bậy - thói xấu cần bỏ của teen 

Hàng game, quán Internet là nơi chúng ta dễ dàng bắt gặp cảnh teen nói tục, chửi bậy 

 Khi teen biện minh cho việc nói tục của mình 

 Chắc chắn ai cũng phải thừa nhận rằng chuyện chửi thề, văng tục là một 

thói xấu, không văn hóa. Thế nhưng lại có không ít teen thường xuyên có 

những “phát ngôn khiến nhiều người phải giật mình và cảm thấy khó chịu, hơn 

hết là lo lắng rằng văn minh của teen ngày càng “ngắn” dần. Trước “lo lắng”, ấy 

teen đã có những lời biện minh cho việc chửi thề, văng tục của mình. 

 Giải thích cho việc văng tục của mình bằng lý lẽ “xả bực tức”, H.Duy 

(1993) thường xuyên “bắn” ra những từ, cụm từ thiếu văn minh ở bất cứ lúc 

nào và trong hoàn cảnh nào. Thế nên, đi giữa đường lỡ bị té nước vào 

chân,  cậu bạn cũng “xả tức” bằng những từ ngữ khó nghe, hay chỉ là… chờ 

đèn đỏ quá lâu cũng khiến H.Duy chửi thề khiếm nhã giữa đường xá đông 

người. Mọi người thắc mắc không biết H.Duy có phải là… tuýp người nhạy 

cảm, hay “mắc bệnh” dễ nóng giận hay không nữa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  Lại một kiểu biện minh khác, được hỏi vì sao lại chửi thề, Nam 

Anh (1992) vô tư nói: “Nghe rồi nói theo cho hay miệng thôi, nói riết rồi cũng 

thành quen, chỉ “văng” ra thế thôi chứ không hẳn là có ý bậy bạ, khiếm nhã gì”. 

Cho dù cậu bạn không có ý bậy bạ gì đi chăng nữa thì những gì mà cậu bạn 

thốt ra cũng khiến người xung quanh cảm thấy không được tôn trọng và tất 

nhiên sẽ có cái nhìn không tốt về cậu, dù bề ngoài cậu bạn có ăn mặc bảnh 

bao như thế nào đi nữa. 
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Nói tục chửi bậy - thói xấu cần bỏ của teen (tiếp) 

 Những bạn gái đứng đắn sẽ chẳng bao giờ muốn đến gần, chứ không 

nói đến việc kết bạn với những teen boy có cái “mã” bề ngoài nhưng có “phát 

ngôn” kém văn hóa cả. Thế nên Nam Anh cũng "nổi tiếng" với việc thay bạn gái 

như thay áo, vì cậu chẳng bao giờ tìm được cô bạn nào ngoan hiền ưng ý cả.  

 Một kiểu biện minh khác là trong các hàng net, quán game các teen boy 

cứ gọi là “bắn liên thành” những từ ngữ “nhạy cảm”, thậm chí tục tĩu, chửi thề 

tứ tung, vì các bạn ấy cho rằng khi chơi game thì “phải thêm tí câu chửi thề 

cho... thêm nhiệt, cuộc chơi thế mới sung, mới máu.” Có thể sẽ "sung" thật, 

"máu" thật đấy, nhưng cộng với việc quá sung với game và việc chửi thề vô tội 

vạ thì dần dần “trình” văn minh của các teen boy cũng tụt dài dài. 

 Nói tục chửi bậy là một thói quen xấu cần bỏ 

 Không những các teen boy mà các teen girl bây giờ cũng rất bạo miệng 

trong việc ăn nói. Các cô nàng không biết trong đầu có nghĩ đến cái gọi là “nết 

na” của con gái hay không khi mà hồn nhiên “bắn” nhiều câu chửi thề rất không 

văn hóa. Dù có xinh xắn đến đâu nhưng khi nói ra những từ ngữ chẳng đẹp 

như thế, các cô nàng lại trở thành đề tài để bạn bè bàn tán và đánh giá đủ thứ 

về mình cũng bằng những từ ngữ chẳng hay ho gì. Vì chỉ có những cô nàng 

nào kém thông minh mới phát ra những ngôn từ “chợ búa” hay văng tục để lớn 

tiếng thể thiện mình “anh chị” mà thôi. 

 Văng tục, chửi thề là xấu. Đừng biện minh cho thói xấu của của mình 

bằng những lý do nhạt nhẽo, nếu như bạn là người minh thì chẳng bao giờ bạn 

nói ra những từ ngữ xấu xí, bậy bạ trước mặt người khác phải không? Hưng 

(16t) giải thích rằng: “Tớ và thằng bạn thân cả hai đứa đều quen miệng chửi 

thề, chúng tớ cho đó là chuyện bình thường giữa những thằng con trai với 

nhau. Với lại đôi khi nói chuyện thêm vài câu vào thì câu chuyện mới có mắm 

muối”.  

 Nếu biện minh cho việc văng tục của mình như thế thì teen hãy thử 

ngẫm những câu chửi thề, văng tục của mình ra nghĩa đen xem sao. Đưa 

những câu chửi thề ra nghĩa đen để hiểu  thì mới biết những câu nói xấu xí đó 

mới bậy bạ, bất kính như thế nào. Thế nên, tại sao bạn lại đưa cái xấu vào 

mình làm gì? Hãy sáng suốt và văn minh hơn trong những gì mình nói, teen 

nhé! 

(Trang tin tổng hợp giới trẻ) 


