
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ngày 02/8/2021, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bạc Liêu có ban hành 

Chương trình hành động số 26-CTr/TĐTN-BTG về thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Theo đó, Ban Chấp Tỉnh đoàn đã đề ra 13 chỉ tiêu và 08 chương trình với 

những nội dung, giải pháp cụ thể nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức 

Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh ra sức thi đua, tích cực 

tham gia các hoạt động, phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu 

Nghị quyết đề ra. 

Trong nội dung tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 9 năm 2021, Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai đến đoàn viên 02 chương trình tiếp 

theo, cụ thể: 

3. Chƣơng trình 3: Tham gia phát triển xã hội bền vững; bảo vệ môi 

trƣờng, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ 

thiên tai, dịch bệnh 

- Mục tiêu: Phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên Bạc 

Liêu tham gia phát triển xã hội bền vững; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 

đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, sử dụng hiệu quả tài 

nguyên thiên nhiên. Huy động đông đảo thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động 

bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Nội dung và giải pháp: 

3.1. Tổ chức hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi 

khí hậu cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Thành lập các đội hình tham gia 

tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân địa phương thay đổi hành vi, thói 

quen, tập quán sinh hoạt gây hại đối với môi trường. 

3.2. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, công trình thanh niên tham gia bảo 

vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, 

các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường. Giám sát, tố giác các hoạt động vi phạm môi trường, vi phạm an toàn vệ 

sinh thực phẩm.   

3.3. Triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải 

nhựa”, “Hãy làm sạch biển”. Xây dựng các mô hình điểm về ứng phó với biến 

đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng; triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân dân 

I. CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng 

 



phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường, sạt lở, xâm nhập mặn do nước 

biển dâng, thích ứng với tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn. 

3.4. Thành lập các đội thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động 

phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Tuyên truyền, vận động, 

hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục 

hậu quả dịch bệnh, đặc biệt là khi có đại dịch xảy ra. Đề xuất các ý tưởng, sáng 

kiến trong phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ triển khai sáng kiến vào thực tế. 

3.5. Tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát sinh, hỗ 

trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thanh niên yếu thế, dễ bị 

tổn thương; triển khai các chương trình tiếp sức đến trường, tiếp sức người bệnh, 

chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường 

tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, tình nguyện ở vùng sâu, vùng xa, 

vùng khó khăn. 

4. Chƣơng trình 4: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh thiếu 

niên về đảm bảo quốc phòng, an ninh; xung kích tham gia bảo vệ Tổ quốc 

- Mục tiêu: Đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức đầy đủ và tích cực, chủ 

động tham gia thực hiện Chiến lược an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 

trong tình hình mới. Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong bảo đảm an 

ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

- Nội dung và giải pháp: 

  4.1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh 

niên trong thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Nâng cao hiểu biết, 

nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng và phát huy vai trò của đoàn viên, 

thanh niên sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi 

truyền thống. 

4.2. Tổ chức các hoạt động cho đoàn viên thanh niên tham gia và nhận 

thức rõ vai trò của biên giới trên đất liền, biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo. Đảm nhận thực hiện các 

công trình, phần việc thanh niên, các chương trình, đề án tham gia phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. 

 4.3. Tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân 

sự, sẵn sàng nhập ngũ, tham gia các lực lượng vũ trang. Tuyên truyền, vận động 

thanh niên làm lực lượng xung kích trong thực hiện chiến lược xây dựng “thế 

trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn 

với nền an ninh nhân dân. 

4.4. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, 

biển, đảo giai đoạn 2019 - 2022”, tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới”, 



tham gia hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo Tổ quốc”. Thực hiện tốt chính sách 

hậu phương quân đội; tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các cơ sở 

Đoàn với lực lượng biên phòng; tăng cường các hoạt động giúp đỡ gia đình, 

thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển đảo. 

  4.5. Chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ 

năng để thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu 

xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tham gia 

bảo đảm an ninh, chủ quyền quốc gia, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, 

an ninh văn hóa trên không gian mạng.  

  4.6. Xây dựng và duy trì hoạt động mô hình “Tuyến đường thanh niên tự 

quản về an ninh trật tự”, “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã 

hội” trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; duy trì hiệu quả hoạt động các 

câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Bạn giúp bạn”, “Thắp sáng niềm tin”; 

thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động giúp đỡ thanh niên hoàn lương... 

 

(Còn tiếp số sau) 

 

 

 

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 02/9/1945 

 tại Quảng trƣờng Ba Đình - Hà Nội 
 

Mồng 2 tháng Chín năm 1945. 

Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Cờ bay 

đỏ những mái nhà, đỏ những rặng cây, đỏ những mặt hồ. 

Biểu ngữ bằng các thứ tiếng Việt, Pháp, Anh, Hoa, Nga chăng khắp các 

đường phố: “Nước Việt Nam của người Việt Nam”, “Đả đảo chủ nghĩa thực 

dân Pháp”, “Độc lập hay là chết”, “Ủng hộ Chính phủ lâm thời”, “Ủng hộ 

Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Hoan nghênh phái bộ Đồng minh”… 

Các nhà máy, các cửa hiệu buôn to, nhỏ đều nghỉ việc. Chợ búa không 

họp. Mọi hoạt động buôn bán, sản xuất của thành phố tạm ngừng. Đồng bào Thủ 

đô già, trẻ, gái, trai đều xuống đường. Mọi người đều thấy mình phải có mặt 

trong ngày hội lớn đầu tiên của đất nước. 

Những dòng người đủ mọi màu sắc, từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa 

Ba Đình. 

Đội ngũ của những người thợ quần xanh, áo trắng tràn đầy sức mạnh và 

niềm tin. Người lao động bình thường hôm nay đến ngày hội với tư thế đường 

hoàng của những người làm chủ đất nước, làm chủ tương lai. 

II. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 



Hàng chục vạn nông dân từ ngoại thành kéo vào. Những chiến sĩ dân quân 

mang theo côn, kiếm, mã tấu. Có những người vác theo cả những quả chùy 

đồng, những thanh long đao rút ra từ những giá vũ khí bày để trang trí các điện 

thờ. Trong hàng ngũ của các chị em phụ nữ nông thôn với những bộ quần áo 

ngày hội, có những người vấn khăn vàng, mặc áo tứ thân, thắt lưng hoa lý. Cũng 

chưa bao giờ người nông dân ở những làng xóm nghèo quanh Hà Nội đi vào 

Thành phố với một niềm tự hào như ngày hôm ấy. 

Những cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Những cô gái Thủ đô hớn hở, áo màu 

rực rỡ. 

Rộn ràng là các em thiếu nhi. Dù sự giàu nghèo của mỗi gia đình chưa đổi 

khác, nhưng từ ngày hôm nay, tất cả các em đều trở thành những người chủ nhỏ 

của đất nước độc lập. Theo nhịp còi của các anh, các chị phụ trách, các em khua 

rền trống ếch, giậm chân bước đều, hát vang những bài ca cách mạng. 

Những nhà sư, những ông cố đạo cũng rời nơi tu hành, xuống đường, xếp 

thành đội ngũ đến dự ngày hội lớn của dân tộc. 

Nắng mùa thu rất đẹp trên Quảng trường Ba Đình, từ giờ phút này đã đi 

vào lịch sử. Đội danh dự đứng nghiêm trang chung quanh lễ đài mới dựng. Các 

chiến sĩ Quân giải phóng bữa trước theo Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa, 

từ Tân Trào tiến về phía Nam “đánh vào các đô thị và trọng trấn của quân 

địch”. Hôm nay, họ đã đứng sát cánh cùng các đội tự vệ của công nhân, thanh 

niên và lao động Thủ đô bảo vệ Chính phủ lâm thời. 

Sau bao năm bôn ba khắp thế giới, mang án tử hình của đế quốc Pháp, 

qua mấy chục nhà tù và những ngày dài gối đất nằm sương, Bác đã trở về ra mắt 

trước một triệu đồng bào. Sự kiện lịch sử này mới hôm nào còn ở trong ước mơ. 

Ba tiếng Hồ Chí Minh không bao lâu đã vang đi khắp Thế giới với những 

truyền thuyết mà người ta thường dành cho các bậc vĩ nhân. Nhưng vào ngày 

hôm ấy, cái tên mới của Bác vẫn còn mới lạ với nhiều đồng bào. Số người biết 

Bác chính là đồng chí Nguyễn Ái Quốc khi đó không nhiều. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Chủ tịch của Chính phủ lâm thời nước Việt 

Nam dân chủ cộng hòa, đã ra mắt đồng bào như một lãnh tụ lần đầu xuất hiện 

trước đông đảo quần chúng. 

Đó là một cụ già gầy gò, trán cao, mắt sáng, râu thưa. Cụ đội chiếc mũ đã 

cũ, mặc áo ka ki cao cổ, đi dép cao su trắng. 

Mấy ngày hôm trước, một vấn đề được đặt ra là phải có một bộ quần áo 

để Bác mặc khi Chính phủ ra mắt đồng bào. Cuối cùng, Bác đã chọn bộ quần áo 

này. Hai mươi bốn năm làm Chủ tịch nước, trong những ngày lễ lớn của dân tộc, 

trong những cuộc đi thăm nước ngoài, Hồ Chủ tịch bao giờ cũng xuất hiện với 

một hình ảnh giản dị, không thay đổi. Vẫn bộ quần áo vải, trên ngực không một 

tấm huân chương, y như lần đầu Bác đã ra mắt đồng bào. 

Ông cụ có dáng đi nhanh nhẹn. Dáng đi này cũng làm cho đôi người lúc 

đó hơi ngạc nhiên. Họ đã không nhìn thấy ở vị Chủ tịch dáng đi trang trọng của 



những người “sang”. Giọng nói của ông cụ phảng phất giọng nói của một miền 

quê đất Nghệ An. 

Bác đã xuất hiện trước một triệu đồng bào ngày hôm đó như vậy. 

Lời nói của Bác điềm đạm, đầm ấm, khúc chiết, rõ ràng. Không phải là 

cái giọng hùng hồn người ta thường được nghe trong những ngày lễ long trọng. 

Nhưng người ta tìm thấy ngay ở đó những tình cảm sâu sắc, ý chí kiên quyết; tất 

cả đều tràn đầy sức sống; từng câu, từng tiếng đi vào lòng người. 

Đọc bản Tuyên ngôn Độc lập đến nửa chừng, Bác dừng lại và bỗng 

dưng hỏi: 

- Tôi nói, đồng bào nghe rõ không? 

Một triệu con người cùng đáp, tiếng dậy vang như sấm: 

- Co.o.ó! 

Từ giây phút đó, Bác cùng với cả biển người đã hòa làm một. 

Đây là bản Tuyên ngôn của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa giành 

được độc lập bằng cuộc chiến đấu suốt tám mươi năm của dân tộc. Đây còn là 

những lời lẽ tâm huyết, đầy cảm kích của đội tiên phong giác ngộ nhất của giai 

cấp cách mạng nhất, có những người con tuyệt đối trung thành với lợi ích của 

giai cấp và của dân tộc, trước máy chém, trước miệng súng của quân thù, đã 

từng giật tấm băng đen bịt mắt, hô lớn: “Việt Nam độc lập muôn năm!”. 

Buổi lễ kết thúc bằng những lời thề Độc lập: 

- Chúng tôi, toàn thể dân Việt Nam xin thề: “Kiên quyết một lòng ủng hộ 

Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 

- Chúng tôi xin thề: “Cùng Chính phủ giữ nền độc lập hoàn toàn cho Tổ 

quốc, chống mọi mưu mô xâm lược, dù có phải chết cũng cam lòng”. 

- Nếu Pháp đến xâm lược lần nữa thì chúng tôi xin thề: 

“Không đi lính cho Pháp, 

Không làm việc cho Pháp, 

Không bán lương thực cho Pháp, 

Không đưa đường cho Pháp!”. 

Một triệu con người, một triệu tiếng hô cùng hòa làm một. Đó là lời thề 

của toàn dân kiên quyết thực hiện lời Hồ Chủ tịch vừa đọc để kết thúc bản 

Tuyên ngôn: 

“Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thật đã 

thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh 

thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. 

“Bản án chế độ thực dân Pháp” đã có từ ba mươi năm trước đây. Nhưng 

hôm nay mới chính là ngày chế độ thực dân Pháp bị đưa ra cho toàn dân Việt 

Nam công khai xét xử. 



Lịch sử đã sang trang. Một kỷ nguyên mới bắt đầu: Kỷ nguyên của Độc 

lập, Tự do, Hạnh phúc. 

Bản đồ thế giới phải sửa đổi lại vì sự ra đời của một Nhà nước mới: Nhà 

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 

Cùng với cuộc Tổng khởi nghĩa nổ ra trong suốt hạ tuần tháng 8, ngày 

Độc lập mồng 2 tháng Chín đã có một ý nghĩa cực kỳ trọng đại trong đời sống 

chính trị, tinh thần của dân tộc. 

Điều lo lắng của Bác trước đây ba mươi năm: “Đông Dương đáng thương 

hại! Ngươi sẽ nguy mất nếu đám thanh niên già cỗi của ngươi không sớm hồi 

sinh”, hôm nay, không còn là điều khiến cho Người phải băn khoăn. Cả dân tộc 

đã hồi sinh. 

Độc lập, tự do đã đến với mỗi người dân. Mỗi người đã thấy được giá trị 

thiêng liêng của nó, thấy trách nhiệm phải bảo vệ. Vô vàn khó khăn còn ở trước 

mắt. Nhưng đối với bọn đế quốc, muốn phục hồi lại thiên đàng đã mất, mọi việc 

cũng không còn dễ dàng như xưa. 

Nguồn: cuốn Tƣ tƣởng và tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh,  

Nxb Chính trị Quốc gia, năm 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Di tích đồng Nọc Nạng là mộ lƣu niệm do Đảng Bộ, chính quyền và 

nhân dân tỉnh Bạc Liêu xây dựng để ghi lại chiến công quật khởi của nông 

dân Nọc Nạng. 

Bạc Liêu là vùng đất có bề dày truyền thống đấu tranh cách mạng với 

nhiều cuộc đấu tranh của tầng lớp nông dân đã viết lên những trang sử hào 

hùng, ở đâu có áp bức là ở đó có đấu tranh. Cuộc nổi dậy của anh em Mười 

Chức vào năm 1928 tại đồng Nọc Nạng, làng Phong Thạnh, quận Giá Rai (nay 

là Thị xã Giá Rai), tuy mang tính tự phát nhưng sự dũng cảm và quyết liệt của 

những người dân nơi đây đã tạo được tiếng vang ở Bạc Liêu, chấn động dư 

luận cả nước. 

Di tích Nọc Nạng (Ảnh: sƣu tầm) 

Xưa kia vùng đất này còn hoang vu sình lầy với rừng tràm, lau sậy và đầy 

cỏ dại, những lưu dân khai khẩn ban đầu phải chặt cây làm nọc đóng xuống sình 

rồi gác nạng lên để làm nhà nhằm tránh thú dữ và rắn độc. Cái tên Nọc Nạng 

sinh ra từ đó, gọi tên một con rạch và một cánh đồng. Cuộc nổi dậy làm nên lịch 

sử ấy đều do người dân vì sự áp bức quá sức chịu đựng mà tự phát đứng lên phá 

ách áp bức để làm chủ những gì vốn là của mình. 

Di tích đồng Nọc Nạng nằm tại ấp 4, xã Phong Thạnh, Thị xã Giá Rai, 

tỉnh Bạc Liêu với tổng diện tích quy hoạch và tôn tạo là 35.000m2, trong đó 

diện tích bảo vệ là 10.279m2, di tích lịch sử này là mộ lưu niệm do Đảng Bộ, 

chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu xây dựng để ghi lại chiến công quật khởi 

của nông dân Nọc Nạng. 

III. DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ KIẾN TRÚC TRONG TỈNH 

Đồng Nọc Nạng - Di tích lịch sử - Văn hóa cấp quốc Gia 

 



Nơi đây, vào năm 1928 trên cánh đồng Nọc Nạng, làng Phong Thạnh, 

quận Giá Rai đã xảy ra sự kiện vang cả đến Đông Dương, đó là cuộc nổi dậy của 

gia đình anh em nông dân Mười Chức chống chính quyền thực dân và bè lũ tay 

sai. Tên địa chủ Mã Ngân dùng nhiều thủ đoạn xảo quyệt cùng tên Phủ Huấn 

tiếp tay đến cướp lúa, cướp đất của gia đình anh em Mười Chức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuộc xô xát giữa anh em Mười Chức dùng giáo mác, gậy gộc chống địa 

chủ Bang Tắc có chính quyền thực dân Pháp do hai tên Cò Tournier và Bauzou 

cùng Phó quản Danh Long chỉ huy lính mã tà, lính kín, một số tên Hương chức 

Hội tề làng Phong Thạnh diễn ra hết sức ác liệt tại sân lúa Mười Chức vào sáng 

ngày 16 tháng 02 năm 1928. Bốn người trong gia đình Mười Chức đã hy sinh 

trong một trận đánh không cân sức. Phía chính quyền thực dân Pháp, Cò 

Tournier đền mạng, một số khác bị thương. 

Sự kiện đồng Nọc Nạng làm cho nông dân Bạc Liêu càng sôi sục lòng 

căm thù, mâu thuẫn sâu sắc giữa nông dân và địa chủ phong kiến, giữa nhân dân 

Bạc Liêu và bọn đế quốc thống trị đã đến tột độ. Mở đường cho những người 

Cộng sản Việt Nam mang ánh sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Nguyễn 

Ái Quốc đặt chân lên vùng đất Bạc Liêu. 

Cuộc nổi dậy của sự kiện đồng Nọc Nạng vừa đánh dấu cuộc đấu tranh 

giai cấp ở nông thôn lan khắp Đồng bằng sông Cửu Long những năm đầu thế 

kỷ, vừa nói lên đời sống tinh thần phong phú của nông dân ở một miền mà chính 

sự hình thành lịch sử ấy đã hun đúc cho những đức tính truyền thống kiên cường 

của dân tộc ở một vùng đất vừa khai phá. 

Ngày 30 tháng 8 năm 1991, Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) đã xếp hạng nơi diễn ra sự kiện Nọc Nạng là di tích lịch sử - văn 

hóa cấp quốc gia. Khu di tích có diện tích khoảng 3ha bao gồm nhiều hạng mục 

công trình, được chia làm hai phần là sân phơi lúa và khu mộ ông bà Tám Luông 

(song thân ông Mười Chức) cùng các anh em ông, cách nhau khoảng 300m. 



 

 

 

 

 

 

 

Khu mộ ông bà Tám Luông được anh em ông Mười Chức đắp sau khi ông 

bà mất. Nền mộ rộng khoảng 700m, cao 50cm, bên trên có xây nhà mồ. Nhà 

rộng 30m2 tường xây cao 1,20m cửa quay về hướng Nam. Tường bao nhà mồ 

được xây bằng gạch thẻ chừa ô cách khoản nhau, tạo không gian khoáng đạt. 

Khu thờ tự có mái che uốn cong đúc bê tông cốt thép 20 x 20. Bệ thờ cách nền 

50cm, được bày trí đơn giản, lát gạch bông 20 x 20 màu đỏ và màu vàng xen kẽ. 

Mộ ông Tám Luông (phía Tây) và bà Tám Luông (phía Đông) quay ra 

hướng cổng (phía Nam). Mộ có kích thước 2 x 0,8 x 1,05 m, nấm xây tròn là 

khối hình thang cạnh trên 0,80m, cạnh dưới 1m, mặt trước ghi tên, năm mất. 

Xung quanh mộ trang trí hoa văn đắp nổi chạy dọc gần 4 đường xung song song, 

hai ngôi mộ cách nhau 1,5m. Sau sự kiện Nọc Nạng, những người bị thảm sát 

được chôn rải rác gần đó. Đến năm 1963, tất cả các ngôi mộ đều được quy tập 

về chung một khu. 

Năm 2008, nhân kỷ niệm 80 năm ngày xảy ra sự kiện đồng Nọc Nạng, 

Thị xã Giá Rai đã tiến hành trùng tu, mở rộng khu di tích. Công trình được 

khánh thành ngày 16/02/2008. Khu di tích này có diện tích hơn 3.000m2, gồm 

các hạng mục trùng tu, mở rộng: khu mộ gia đình Mười Chức, nhà tưởng niệm, 

nhà trưng bày, cụm tượng tái hiện trận đánh giữa gia đình Mười Chức và bọn 

Tây cướp lúa... với tổng đầu tư trên 8 tỷ đồng. 

Hằng năm, vào ngày mồng 9 Tết Nguyên đán, nhân dân Thị xã Giá Rai tổ 

chức lễ hội rất long trọng. Lễ hội đồng Nọc Nạng được tỉnh Bạc Liêu chọn làm 

hoạt động tham gia chương trình năm Du lịch Quốc gia Mêkông Cần Thơ - 

2008. Lễ hội “Dấu ấn Đồng Nọc Nạng” với nghi thức trang nghiêm, long trọng 

nhằm tưởng nhớ một thế hệ cha ông khí tiết kiên trung, đã anh dũng đứng lên 

bảo vệ hạt lúa, thửa ruộng cho vùng đất nông nghiệp Giá Rai ngày nay thêm 

màu mỡ, phát triển trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. 



Lễ hội “Dấu ấn Đồng Nọc Nạng” hàng năm thu hút hàng trăm lượt khách 

tham quan, đến nơi đây vào dịp lễ hội như tìm về nguồn cội, thắp một nén 

hương bày tỏ lòng thành kín, tri ân các bậc tiền nhân với tinh thần đấu tranh bất 

khuất trước khi có Đảng ra đời làm chấn động cả lục tỉnh Nam kỳ. 

Trong những ngày diễn ra lễ hội, tại khu di tích lịch sử Nọc Nạng có 

nhiều hoạt động phong phú như: giao lưu ẩm thực, thi đấu các trò chơi dân gian, 

thi cờ tướng, kéo co, thả diều, gánh nước về làng, bóng đá tứ hùng, bịt mắt đập 

niêu, thi đấu bóng chuyền và các hoạt động ôn lại quá khứ hào hùng của nông 

dân Giá Rai nói riêng, nông dân Bạc Liêu nói chung, góp phần giáo dục truyền 

thống và lòng yêu quê hương, đất nước của nhân dân và thế hệ trẻ. 

Nguồn: sovhttdl.baclieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. THEO DÒNG LỊCH SỬ - NGÀY NÀY NĂM ẤY 

Kỷ niệm 76 năm 

Ngày Quốc khánh 

nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2021) 

Kỷ niệm 119 năm Ngày sinh 

(06/9/1902 - 06/9/2021)  

và 79 năm Ngày mất của  

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong 

(06/9/1942 - 06/9/2021) 

Kỷ niệm 56 năm 

Ngày Quốc tế  

xóa nạn mù chữ   

(8/9/1965 – 8/9/2021) 

Kỷ niệm 91 năm  

Xô viết - Nghệ Tĩnh 

(12/9/1930-12/9/2021) 

Kỷ niệm 05 năm 

Ngày Quốc tế Dân chủ 

(15/9/2016 -15/9/2021) 

Kỷ niệm 44 năm 

Ngày Việt Nam gia nhập 

Liên Hiệp Quốc 

(20/9/1977 - 20/9/2021) 

Kỷ niệm 40 năm 

Ngày Quốc tế Hòa bình 

(21/9/1981 – 21/9/2021) 

Kỷ niệm 76 năm 

Ngày Nam bộ kháng chiến 

(23/9/1945 - 23/9/2021) 



 

 

Ý nghĩa Lịch sử của Ngày Quốc Khánh 2/9 

(02/9/1945 - 02/9/2021) 

Đã là người Việt Nam thì ngày mùng 2/9 mang một ý nghĩa không thể 

nào quên, chính ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử, là ngày độc lập dân tộc chấm 

dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới - kỷ 

nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tại quảng trường Ba Đình lịch sử 

trước hơn 50 vạn dân, chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời 

đọc Bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố với nhân dân Việt Nam và thế giới: khai 

sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với ý nghĩa lịch sử trọng đại này 

ngày mùng 2/9 đã được lấy làm ngày Quốc Khánh của Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ngày 2/9 như một mốc son chói lọi, như một “chứng nhân lịch sử” dù 

thời gian đã trôi qua nhưng những chiến tích vẻ vang của dân tộc vẫn còn mãi 

với thời gian, với bản tuyên ngôn bất hủ mà các thế hệ sẽ không thể nào quên. 

Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập 

ngày 2/9/1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua 

mọi khó khăn, thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày Lễ độc lập: 

“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng 

và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Với tinh thần đó mà cách mạng 

Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh vĩ đại đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong suốt 

hơn 70 năm qua. 

Toàn văn bản tuyên ngôn đôc̣ lâp̣ của Chủ tic̣h Hồ Chí Minh: 

           “Hỡi đồng bào cả nước, 

            Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những 

quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được 

sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. 

V. LỊCH SỬ CÁC NGÀY LỄ, KỶ NIỆM 



            Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. 

Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra 

bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. 

            Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 

1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn 

luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. 

            Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. 

            Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình 

đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng 

trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. 

            Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân 

chủ nào. 

            Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau 

ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản 

dân tộc ta đoàn kết. 

            Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết 

những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta 

trong những bể máu. 

            Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. 

            Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược. 

            Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo 

nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm 

mỏ, nguyên liệu. 

            Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng. 

            Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và 

dân buôn trở nên bần cùng. 

            Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công 

nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn. 

            Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để mở 

thêm căn cứ đánh Đồng Minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa 

nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó 

dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, 

từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói. 

            Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn 

thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy, hoặc là đầu hàng. Thế là chẳng những chúng 

không “bảo hộ” được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng đã bán nước ta hai lần 

cho Nhật. 

            Trước ngày 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh đã kêu gọi người Pháp liên 

minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng 



bố Việt Minh hơn nữa. Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt 

số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng. 

            Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan 

hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã giúp cho 

nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà 

giam Nhật và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ. 

            Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, 

chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân 

dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa. 

            Sự thật là dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ 

tay Pháp. 

            Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các 

xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. 

Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân 

chủ Cộng hòa. 

            Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, 

đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ 

hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc 

quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam. 

            Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu 

của bọn thực dân Pháp. 

            Chúng tôi tin rằng các nước Đồng minh đã công nhận những nguyên tắc 

dân tộc bình đẳng ở các Hội nghị Têhêrăng và Cựu Kim Sơn, quyết không thể 

không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam. 

            Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một 

dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân 

tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập! 

            Vì những lẽ trên, chúng tôi, lâm thời chính phủ của nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: 

            Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một 

nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực 

lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy! 

Nguồn: Sƣu tầm 

 

 

 

 

 

 



Tổng Bí thƣ Lê Hồng Phong - Ngƣời cộng sản kiên cƣờng, 

 nhà lãnh đạo tài năng (06/9/1902 - 06/9/1942) 
 

Ngƣời lãnh đạo kiên định và tài năng 

của Đảng 

Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê 

Huy Doãn, sinh năm 1902 trong một gia đình 

nông dân ở làng Đông Thôn, tổng Thông Lạng 

(nay là xã Hưng Thông), huyện Hưng Nguyên, 

tỉnh Nghệ An), một vùng đất giàu truyền thống 

văn hiến và cách mạng, quê hương của nhiều văn 

thân, sỹ phu yêu nước nổi tiếng...  

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất 

nước bị nô lệ, cuộc sống của nhân dân vô cùng 

cực khổ bởi ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế 

độ phong kiến, thực dân. Chứng kiến những cuộc 

khởi nghĩa và phong trào đấu tranh yêu nước của đồng bào ta bị kẻ thù đàn áp 

đẫm máu, Lê Hồng Phong sớm nuôi trong mình tư tưởng yêu nước và ý chí làm 

cách mạng cứu nước, cứu dân. Sau khi học hết bậc Sơ học yếu lược, do hoàn 

cảnh kinh tế gia đình khó khăn, không thể tiếp tục đi học, Lê Hồng Phong rời 

quê ra Thành phố Vinh, làm công nhân tại nhà máy Diêm Bến Thuỷ. Trong thân 

phận người làm thuê và được tận mắt chứng kiến cuộc sống lầm than của những 

người lao động, Lê Hồng Phong đã vận động công nhân đứng lên đấu tranh. Sau 

sự kiện này, Lê Hồng Phong bị đuổi việc. Từ đây, đồng chí bôn ba tìm đường 

cứu nước, cứu dân ở Thái Lan, Trung Quốc, Liên Xô. Đồng chí tham gia tổ chức 

Tâm Tâm xã (một tổ chức cách mạng do Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn thành 

lập) và hăng hái tham gia hoạt động, phát triển Tâm Tâm Xã thành một tổ chức 

hạt nhân cách mạng. 

  Ở nước ngoài, đồng chí Lê Hồng Phong đã được dự lớp chính trị do 

Nguyễn Ái Quốc phụ trách, trở thành một trong những cán bộ đầu tiên của cách 

mạng Việt Nam được trang bị lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Bên cạnh đó, 

đồng chí còn tìm cách gây dựng lại hệ thống tổ chức của Đảng; mở lớp huấn 

luyện, đào tạo cán bộ, gây dựng cơ sở cách mạng trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số các tỉnh biên giới phía Bắc. 

  Ở trong nước, cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) thất bại, địch 

khủng bố dã man, đẩy phong trào cách mạng Việt Nam vào giai đoạn vô cùng 

khó khăn. Hàng ngàn cán bộ, đảng viên và chiến sĩ yêu nước bị bắn giết hoặc bị 

tù đầy. Các cơ sở Đảng từ Trung ương đến địa phương bị tan vỡ. Nhiều cán bộ 

lãnh đạo chủ chốt của Đảng đã bị bắt hoặc bị sát hại. Trong bối cảnh đó, cuối 

năm 1931, đồng chí Lê Hồng Phong nhận Chỉ thị của Quốc tế Cộng sản trở về 

nước chỉ đạo việc tổ chức khôi phục và phát triển các cơ sở Đảng, tiếp tục đưa 

phong trào cách mạng tiến lên. Để giải quyết vấn đề thiếu cán bộ, việc đầu tiên 

 



Lê Hồng Phong làm là mở lớp đào tạo cán bộ như lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã 

làm trước đây. Lê Hồng Phong quyết định chuyển về Long Châu (một thị trấn 

nhỏ sát biên giới Việt - Trung) và liên tục mở các lớp huấn luyện cho cán bộ từ 

trong nước sang học tập. Sau khi đào tạo, ngay lập tức, họ được đưa về nước 

hoạt động, nhờ thế mà các tổ chức Đảng trong nước được khôi phục, nhất là các 

Đảng bộ của các tỉnh biên giới như Cao Bằng, Lạng Sơn và các Đảng bộ của các 

Thành phố lớn như Hải Phòng, Hà Nội… 

  Đối với tổ chức Đảng Cộng sản Đông Dương của Việt Kiều tại Xiêm và 

Lào, tình hình có những vấn đề phức tạp. Nhân danh phái viên của Quốc tế 

Cộng sản uỷ nhiệm, đồng chí Lê Hồng Phong cải tổ lại cơ cấu tổ chức của Đảng 

ở những nơi này. Đồng chí cho rằng tổ chức Đảng ở Xiêm (trong đó có cả các 

đảng viên người Hoa), tự đứng ra lập Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (gồm 

5 người) là một sáng kiến nhưng không đúng tổ chức của Đảng. Thay mặt Quốc 

tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong chỉ đạo cải tổ lại thành các Đảng bộ của 

Việt kiều trực thuộc Trung ương sẽ được thành lập lại nay mai. Khoảng thời 

gian cuối năm 1932, đồng chí Lê Hồng Phong còn chỉ đạo thành lập một ban 

lãnh đạo lâm thời của Đảng. Ban lãnh đạo thống nhất chủ trương tuyên truyền, 

học tập và hành động theo nội dung của bản kế hoạch: “Chương trình hành 

động của Đảng” do Lê Hồng Phong tham gia soạn thảo đã được Quốc tế Cộng 

sản thông qua. Đây là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi trong lúc cách 

mạng Việt Nam bị khủng bố trắng, giữa lúc Đảng đang gặp thoái trào, những tư 

tưởng dao động, cơ hội đang thừa cơ trỗi dậy. Chương trình hành động của 

Đảng như một luồng gió mới tiếp sức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng giữ 

được niềm tin vững chắc và tiền đồ cách mạng, đẩy lùi tư tưởng cầu an, hoang 

mang giao động, tạo điều kiện cho việc khôi phục nhanh chóng hệ thống tổ chức 

của Đảng và phong trào cách mạng của quần chúng.  

 Như vậy, cho đến cuối năm 1933, bằng năng lực, trí tuệ và quyết tâm phi 

thường, Lê Hồng Phong đã bước đầu hoàn thành trọng trách mà Quốc tế Cộng 

sản giao cho, xây dựng lại hệ thống tổ chức của Đảng trong cả nước, khôi phục 

các cơ sở cách mạng và khơi dậy niềm tin của quần chúng với Đảng, với cách 

mạng. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Lê Hồng Phong, các tổ chức Đảng trong 

nước dần dần hoạt động trở lại và ngày càng lớn mạnh, phong trào cách mạng 

hồi sinh.  

 Tháng 3 - 1934, Ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài (còn gọi là Ban Chỉ 

huy ở ngoài) được chính thức thành lập tại Ma Cao (Trung Quốc). Ban chỉ huy ở 

ngoài có chức năng như Ban Chấp hành Trung ương lâm thời do đồng chí Lê 

Hồng Phong làm Bí thư. Ban lãnh đạo của Đảng đã quyết định triệu tập Hội nghị 

cán bộ trong nước tới họp ở Ma Cao (Trung Quốc), để nhận định tình hình, đề ra 

chủ trương mới nhằm củng cố Đảng. Đầu năm 1935, Lê Hồng Phong dẫn đầu 

đoàn đại biểu của Đảng đi Mát-xcơ-va dự Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản. 

Cũng tại Đại hội này, Đảng ta được công nhận là Chi bộ chính thức của Quốc tế 

Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong (với bí danh Hải An), được bầu làm Ủy viên 

Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản. Khi đó, Đại hội Toàn quốc lần thứ I của 



Đảng đã thành công, đồng chí Lê Hồng Phong (được bầu vắng mặt) làm Tổng 

Bí thư của Đảng.  

 Cùng với việc khôi phục hệ thống cơ sở, tổ chức Đảng trong nước, vấn 

đề khôi phục Bộ chỉ huy, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng ở nước ngoài 

cũng được đồng chí Lê Hồng Phong hết sức chú trọng. Đồng chí Lê Hồng 

Phong quyết định thành lập Ban Lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài (còn gọi là 

Ban chỉ huy ở ngoài). Tháng 3 - 1934, dưới sự chủ trì của Lê Hồng Phong, hội 

nghị thành lập Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng được tiến hành. Đặc biệt hội nghị 

bàn bạc và thông qua các bản điều lệ của Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng 

sản, Nông hội đỏ… Sau một thời gian ngắn nhận nhiệm vụ trở về nước, mặc dù 

mạng lưới mật thám lùng sục gắt gao, đồng chí Lê Hồng Phong vẫn kiên định 

mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng, tìm bắt liên lạc được với cơ sở Đảng trong nước, 

từ đó móc nối, khôi phục tổ chức, đào tạo cán bộ, bổ sung cho đội ngũ cán bộ đã 

bị bắt, bị giết trong thời kỳ khủng bố trắng, dần dần khôi phục lại hệ thống cơ sở 

đảng trong toàn quốc. Các tổ chức Đảng ở nước ngoài như Đảng bộ Việt kiều ở 

Xiêm, Lào cũng được chỉnh đốn, củng cố, góp phần đưa phong trào cách mạng 

phát triển lên một bước mới. 

  Với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê 

Hồng Phong cùng với Trung ương Đảng đã triệu tập và chủ trì Hội nghị toàn 

quốc của Đảng (tháng 7 - 1936) tại Thượng Hải. Hội nghị đã quyết định chuyển 

hướng mục tiêu và nhiệm vụ trước mắt của cách mạng, xác định rõ mục tiêu trực 

tiếp là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến 

tranh đế quốc, đòi dân chủ, dân sinh và hoà bình. Kẻ thù chủ yếu trước mắt của 

nhân dân Đông Dương là bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay sai. Theo đề nghị 

của Lê Hồng Phong, Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận nhân dân phản đế 

Đông Dương, đặt tiền đề cơ sở cho cao trào đấu tranh dân chủ diễn ra trong cả 

nước thời gian sau đó. Việc thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài (vai trò như Ban 

Chấp hành Trung ương lâm thời) đã có tác động hết sức to lớn đối với phong 

trào cách mạng trong nước, trước hết là duy trì niềm tin của quần chúng đối với 

Đảng, đồng thời khẳng định sức sống mãnh liệt và vị trí lãnh đạo của Đảng, 

không một thế lực nào có thể dập tắt được. Với sự hoạt động tích cực của Ban 

Chỉ huy ở ngoài, trong đó phải kể đến những cống hiến to lớn, hoạt động không 

mệt mỏi của đồng chí Lê Hồng Phong đã góp phần quan trọng đưa Đảng ta trở 

lại vai trò lãnh đạo cách mạng, hệ thống tổ chức của Đảng từ cơ sở tới Trung 

ương đã dần dần được khôi phục tạo tiền đề quan trọng cho các bước phát triển 

của cao trào cách mạng cả nước ở giai đoạn sau.   

Ngƣời học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Là thế hệ cán bộ đầu tiên được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp tuyển 

chọn, huấn luyện và đào tạo, Lê Hồng Phong đã được nghe những bài giảng 

đầu tiên về lịch sử, phong trào cách mạng quốc tế và cách mạng giải phóng dân 

tộc, về những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác - Lênin… Những bài học đó đã 

dẫn dắt và nâng tầm nhận thức của Lê Hồng Phong, từ một thanh niên giàu 

lòng yêu nước, dám xả thân vì sự cứu nước, cứu dân, trở thành người cộng sản 



và là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ khi được dự 

khoá huấn luyện chính trị ở Quảng Châu (1925), đồng chí Lê Hồng Phong đã 

bộc lộ tư chất, tài năng của người cán bộ cách mạng và được Nguyễn Ái Quốc 

phát hiện. Chính vì thế, Người đã gửi đồng chí vào những cơ sở đào tạo cán bộ 

cao cấp của Chính phủ Trung Hoa và trường đào tạo lãnh tụ của Quốc tế Cộng 

sản ở Liên Xô. 

Trong suốt thời gian đồng chí Lê Hồng Phong đi đào tạo ở Liên Xô, lãnh 

tụ Nguyễn Ái Quốc vẫn thường xuyên liên lạc thông qua đường dây của Quốc tế 

Cộng sản. Điều đó thể hiện sự theo dõi, quan tâm đặc biệt của lãnh tụ Nguyễn 

Ái Quốc đối với Lê Hồng Phong. Không phụ lòng của người thầy dẫn dắt - lãnh 

tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Lê Hồng Phong đã từng bước trưởng thành cả về 

nhận thức, lý luận và năng lực lãnh đạo.  

 Với những đóng góp to lớn đối với việc khôi phục và phát triển phong 

trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1932 - 1935, đồng chí được mời 

tham dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản và được bầu làm uỷ viên Ban Chấp hành 

Quốc tế Cộng sản; được Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương 

bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.  

 Trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương 1936 - 1939, với vai trò Ủy 

viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Lê Hồng Phong đã có rất 

nhiều đóng góp vào việc hình thành chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần 

đưa cách mạng Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới. Đồng chí Lê Hồng 

Phong đã thể hiện một tấm gương sáng ngời của người cộng sản: Sống vì Đảng, 

chết không rời Đảng, trọn đời hy sinh, phấn đấu vì độc lập tự do của dân tộc, vì 

hạnh phục của nhân dân. Đồng chí xứng đáng là một trong những học trò xuất 

sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

  Ngƣời cộng sản kiên cƣờng 

  Ngày 22-6-1939, đồng chí Lê Hồng Phong bị thực dân Pháp bắt tại Sài 

Gòn. Biết đồng chí là một cán bộ cáo cấp của Đảng, bọn mật thám dùng mọi thủ 

đoạn tra tấn dã man; dụ dỗ, lừa phỉnh, nhưng chúng không thể lay chuyển được 

tinh thần và ý chí của người cộng sản kiên cường. Không đủ chứng cớ để buộc 

tội, toà án của đế quốc Pháp đành kết án đồng chí 6 tháng tù giam và 3 năm 

quản thúc ở Nghệ An. Mặc dầu bị quản thúc, theo dõi chặt chẽ, đồng chí vẫn 

dành thời gian viết báo, bí mật gửi cho các tờ báo của Đảng như tờ Dân chúng, 

Đông Phương tạp chí… thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường của người 

cách mạng kiên trung.  

 Thực dân Pháp rất sợ người lãnh tụ cộng sản mà chúng gọi là “tên phiến 

loạn nguy hiểm” nên khi chiến tranh Thế giới Thứ II bùng nổ, dù đang trong 

thời gian quản thúc tại quê, nhưng mật thám Nam Kỳ vẫn ra Nghệ An bắt Lê 

Hồng Phong và áp giải vào giam giữ tại Sài Gòn. Gần một năm trời bị tra tấn, 

hành hạ, kẻ địch tìm mọi cách để khép đồng chí vào tội tử hình nhưng không đủ 

chứng cứ. Chúng dở đủ mọi thủ đoạn, kể cả dùng đòn tâm lý hòng lung lạc tinh 

thần của đồng chí. Biết đồng chí Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai là 

vợ chồng, có con nhỏ Hồng Minh mới được mấy tháng, chúng đưa Nguyễn Thị 



Minh Khai đến gặp Lê Hồng Phong, hy vọng hai người sẽ nhận nhau, qua đó 

chúng có cớ khép tội đồng chí dính líu tới “âm mưu lật đổ chính phủ Nam Kỳ”. 

Dù lâu ngày không được gặp nhau, nay gặp lại trong cảnh tù đày, sống chết chia 

ly, không biết thế nào, lòng đầy thương cảm, nhưng đồng chí vẫn kìm nén tình 

cảm riêng, kiên quyết phủ nhận mọi chứng cứ của kẻ thù đưa ra làm thất bại âm 

mưu của chúng. Mặc dù vậy, thực dân Pháp vẫn buộc tội đồng chí phải “chịu 

trách nhiệm tinh thần” cho cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, kết án 5 năm tù giam và 

10 năm quản thúc đày ra Côn Đảo. 

  Trong những ngày bị biệt giam trong hầm đá, hoặc trong Banh II, nơi 

giam giữ tù Cộng sản, kẻ thù luôn tìm cách đánh, hành hạ, tra tấn, đánh đập dã 

man đồng chí Lê Hồng Phong, làm nhụt tinh thần, ý chí của người lãnh đạo 

Cộng sản. Có lần đồng chí vừa bưng bát cơm lên ăn, thì bọn cai ngục xông vào 

đánh túi bụi. Bát cơm của đồng chí bị nhuộm đỏ do máu chảy ra từ đầu, từ mặt 

rớt vào, nhưng đồng chí vẫn thản nhiên, tiếp tục ngồi ăn “bát cơm chan máu”, 

với quyết tâm phải sống để “còn sống còn chiến đấu”. Những trận đòn thù tàn 

ác, dã man, liên tục đã làm Lê Hồng Phong dần dần kiệt sức, đồng chí đã vĩnh 

biệt anh em, đồng chí vào trưa ngày 6-9-1942. 

  Đồng chí Lê Hồng Phong hy sinh khi mới 40 tuổi đời, trong đó có hơn 

20 năm liên tục hoạt động, cống hiến cho Đảng, cho cách mạng. Trước lúc đi xa, 

đồng chí Lê Hồng Phong còn căn dặn: “Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, 

tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin thắng lợi vẻ vang của 

cách mạng”. Đó là lời chào của người Cộng sản bất tử Lê Hồng Phong với anh 

em, đồng chí trước khi về cõi vĩnh hằng. Cho đến giờ phút cuối cùng, đồng chí 

vẫn tỏ rõ khí phách hiên ngang, ý chí kiên cường, bất khuất. Đồng chí là người 

chiến sỹ Cộng sản tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. 

Ngày nay, tên của đồng chí Lê Hồng Phong được đặt cho nhiều đường 

phố trên cả nước. Nhiều ngôi trường có thành tích học tập tốt mang tên Lê Hồng 

Phong như trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tại TP. Hồ Chí Minh, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định... Hình ảnh, tên tuổi và sự nghiệp 

của đồng chí mãi mãi được khắc ghi trong trái tim, tâm hồn của các thế hệ người 

Việt Nam hôm nay và mai sau. 

Nguồn: Tạp chí  Xây dựng Đảng 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dấu ấn Xô viết Nghệ - Tĩnh trên hành trình đấu tranh vì độc lập, 

tự do (12/9/1930 -12/9/2021) 

Xô viết  Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930 - 

1931, một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam; khẳng định mối 

liên minh giữa giai cấp Công nhân và Nông dân Việt Nam trong tiến trình đấu 

tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 90 năm sau, ý 

nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Xô viết  Nghệ - Tĩnh vẫn vẹn nguyên 

giá trị thời sự. 

  

Trong giai đoạn 1929 - 1933, cuộc khủng hoảng kinh tế Thế giới từ các 

nước Tư bản, trong đó có Pháp đã lan nhanh sang các nước thuộc địa và phụ 

thuộc. Dù ở Pháp, cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra muộn hơn so với một số nước 

tư bản khác, song trước ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, giới cầm quyền 

nước này đã thi hành nhiều chính sách nhằm cứu vãn quyền lợi cho giai cấp tư 

sản Pháp và tay sai bản xứ.  

Tinh thần quật khởi của Xô viết Nghệ - Tĩnh  

Những chính sách mà Pháp thi hành ở Đông Dương tác động xấu đến tình 

hình Kinh tế - Xã hội, làm cho nền kinh tế Đông Dương vốn phụ thuộc nặng nề 

vào nền kinh tế Pháp đã nhanh chóng suy thoái: kinh tế điêu đứng, nông nghiệp 

nghèo nàn, công nghiệp suy sụp, xuất và nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan 

hiếm, giá cả leo thang; đồng thời, cũng làm cho tình hình chính trị ngột ngạt, đời 

sống của nhân dân Đông Dương sa sút nghiêm trọng, nhất là giai cấp Công nhân 

và Nông dân… 

Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng, ở Việt Nam, từ thành thị cho tới 

nông thôn, tình trạng thất nghiệp, đói kém ngày càng trầm trọng. Tác động tiêu 

cực của cuộc khủng hoảng Kinh tế - Xã hội đã làm cho những mâu thuẫn vốn có 

trong xã hội bộc lộ sâu sắc hơn, gay gắt hơn, nhất là mâu thuẫn giữa nhân dân 

Việt Nam với thực dân Pháp và mâu thuẫn giữa giai cấp Nông dân với giai cấp 

địa chủ phong kiến. Trước tình hình đó, bất chấp việc đàn áp, khủng bố dã man 



của thực dân Pháp, phong trào cách mạng của các tầng lớp nhân dân ngày càng 

sục sôi. “Sự áp bức bóc lột vô nhân đạo của đế quốc Pháp đã làm cho đồng bào 

ta hiểu rằng có cách mạng thì sống, không có cách mạng thì chết. Chính vì vậy, 

phong trào cách mạng ngày càng lớn mạnh: công nhân bãi công, học sinh bãi 

khóa, nông dân đòi ruộng đất, nhà buôn nhỏ đóng cửa hàng, nhân dân cả nước 

đang vùng lên chống bọn đế quốc”. 

Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã thông qua Cương 

lĩnh chính trị đầu tiên; trong đó khẳng định “Chủ trương làm tư sản dân quyền 

cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới Xã hội Cộng sản”. Đường lối cách 

mạng đúng đắn của Đảng đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; vai 

trò và sức ảnh hưởng của Đảng ngày càng lan rộng trong quần chúng. Dưới sự 

lãnh đạo của Đảng, phong trào đấu tranh ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam ngày 

càng phát triển. Cùng với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân trong 

các hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp, nhiều cuộc đấu tranh của giai cấp nông dân 

cũng diễn ra ở nhiều nơi, với các hình thức như đòi chia ruộng đất công của 

làng xã, đòi lại các khoản bị hào lý tham nhũng… và rầm rộ nhất là từ Ngày 

Quốc tế Lao động 1/5.  

Cụ thể, ở Nghệ An, công nhân và nông dân Thành phố Vinh biểu tình lớn. 

Cùng với đó, nông dân các làng Yên Dũng, Lộc Đa, Đức Thịnh, Tân Hợp cũng 

biểu tình kéo vào thành phố phối hợp với công nhân các nhà máy đấu tranh đòi 

tăng lương, giảm giờ làm, giảm thuế, phản đối chính sách khủng bố của chính 

quyền thuộc địa… Ở Hà Tĩnh, trong ngày 1/5, cờ đỏ được treo trước cửa Tòa sứ 

thị xã Hà Tĩnh, trên nóc nhà thờ huyện Nghi Xuân; nhiều truyền đơn của Đảng 

xuất hiện ở huyện Đức Thọ, Can Lộc, Cẩm Xuyên; nhiều cuộc mít tinh được tổ 

chức ở Can Lộc, Thạch Hà…  

Tiếng vang của những sự kiện chính trị diễn ra ở Ngệ An và Hà Tĩnh ngày 

1/5 không chỉ khẳng định thắng lợi của giai cấp công nhân và nông dân hai tỉnh 

trong tiến trình đấu tranh cách mạng để giành độc lập, tự do mà còn cho thấy: 

“Đứng về cả nước mà xét, ngày 1/5/1930 có ý nghĩa rất quan trọng vì đây là lần 

đầu tiên vô sản Đông Dương xông pha lửa đạn để biểu dương tinh thần đoàn kết 

cách mạng quốc tế của mình”. Có thể nói, sự kiện kỷ niêṃ Ngày Quốc tế Lao động 

1/5/1930 là mở đầu cho cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là sự ra đời 

của các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh sau đó và đây cũng chính là lần đầu tiên 

công nhân và nông dân sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù. 

Sau ngày 1/5, phong trào đấu tranh lan rộng và phát triển mạnh trên cả 

nước, nhất là ở Trung Kỳ và Nam Kỳ (từ tháng 6 đến cuối năm 1930). Làn sóng 

đấu tranh cách mạng của quần chúng đã buộc chính quyền thuộc địa phải thi 

hành một số chính sách đối với người lao động như trả tự do cho một số người 

bị bắt trong các cuộc biểu tình, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, hoãn 

thuế cho nông dân… Vì thế, để duy trì và đẩy mạnh phong trào đấu tranh cách 

mạng ở cả 3 miền, nhất là ở Nghệ An và Hà Tĩnh, Đảng kêu gọi công nhân, 

nông dân và các tầng lớp khác không lơ là cảnh giác trước một số nhân nhượng 



của kẻ thù mà phải tiếp tục đoàn kết để đấu tranh và kiên trì đấu tranh ủng hộ 

giai cấp Công - Nông Nghệ - Tĩnh.  

Trên đà phát triển, những ngày tháng 8, phong trào đấu tranh ở Nam Kỳ 

phát triển mạnh mẽ hơn, tiêu biểu là cuộc bãi công của công nhân nhà máy rượu 

Chợ Lớn, ở Công ty Dầu lửa Sài Gòn và các cuộc biểu tình của hàng ngàn nông 

dân ở Hóc Môn, Trà Vinh, Sa Đéc… Còn ở Trung Kỳ, ngày 1/8, nhân kỷ niệm 

Ngày quốc tế đỏ, toàn thể công nhân khu công nghiệp Vinh - Bến Thủy tổng bãi 

công, phản đối chiến tranh đế quốc, kêu gọi công nhân đoàn kết với nông dân và 

binh lính đấu tranh chống chính quyền thuộc địa. Tiếp đó, nhiều cuộc biểu tình, 

bãi công diễn ra ngày càng quyết liệt; nhiều cuộc biểu tình còn có sự phối hợp 

giữa công nhân và nông dân khiến chính quyền thuộc địa lo ngại. Cụ thể, công 

nhân nhà máy Diêm Bến Thủy đấu tranh liên tục và được công nhân nhà máy Xe 

lửa Trường Thi, công nhân bốc vác Thành phố Vinh hưởng ứng và ủng hộ… Các 

cuộc đấu tranh của nông dân Thanh Chương biểu tình đòi hoãn thuế, bỏ thuế hoa 

lợi; nông dân Anh Sơn, Nghi Lộc, Nam Đàn, Quỳnh Lưu biểu tình đòi khất sưu, 

hoãn thuế… đã lan rộng ra hầu khắp các Huyện ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong 

cuộc vận động 1/8, Đảng Cộng sản hô hào quần chúng đấu tranh theo các khẩu 

hiệu lớn: “Ủng hộ Liên bang Xô viết  và phong trào giải phóng ở các thuộc địa!”, 

“Đánh đổ đế quốc Pháp, địa chủ và quan làng!”, “Xứ Đông Dương hoàn toàn 

độc lập!”, “Lập chánh phủ công nông!”, “Tịch ký hết thảy ruộng đất của bọn địa 

chủ bổn xứ và ngoại quốc và đem phát cho dân cày!”, “Phản đối khủng bố trắng. 

Thả hết thảy tù chánh trị!”, “Mỗi ngày làm tám giờ!”… 

Tháng 9/1930, phong trào của Công - Nông phát triển tới đỉnh cao. Ngày 

1/9, cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra ở Thanh Chương (Nghệ An), có sự tham 

gia của các đội tự vệ đỏ canh gác để cô lập huyện đường Thanh Chương với các 

xã và tự vệ các tổng Xuân Lâm, Đại Đồng… bao vây, trấn áp tổng lý ở các làng 

để cắt đứt liên lạc của địch từ Vinh lên, từ Đô Lương xuống. Cũng ngày này, 

hơn hai nghìn nông dân có tự vệ hỗ trợ đã biểu tình, giương cao các biểu ngữ 

yêu cầu thả những công nhân Bến Thủy đã bị bắt, giải tán Hội đồng đề hình, đòi 

được lập hội…; đồng thời, kéo về bao vây huyện lỵ, thiêu hủy huyện đường và 

truy bắt tri huyện, phá nhà lao… dẫn đến sự tan rã của chính quyền thực dân ở 

các làng, xã trong huyện. Khi đó, các Ban Chấp hành Nông hội đỏ (xã bộ nông) 

đã đứng lên nắm quyền cai quản nông thôn. Sau cuộc biểu tình ngày 1/9, “trong 

số 76 lý trưởng (76 làng, xã) ở Thanh Chương, đã có 35 người đem sổ sách và 

con dấu nộp cho “xã bộ”. Toàn huyện có 65/76 làng xã có Ban Chấp hành nông 

hội đỏ nắm quyền cai quản nông thôn”.  

Các “làng đỏ” đã hình thành ở một số vùng nông thôn Nghệ - Tĩnh. Tại 

Nghệ An, sau các cuộc biểu tình quyết liệt đầu tháng 9/1930, chính quyền Xô 

viết hình thành ở gần như khắp các làng, xã của huyện Thanh Chương, Nam 

Đàn và nhiều vùng khác thuộc Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Anh Sơn… Còn ở Hà 

Tĩnh, các Xô viết  cũng xuất hiện ở nhiều xã của huyện Can Lộc, Thạch Hà, Đức 

Thọ, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân… Trong các Xô viết, quần chúng nhân dân tự tổ 

chức, quản lý mọi mặt của đời sống xã hội và đó chính là những Xô viết đầu tiên 

trong lịch sử cách mạng Việt Nam -  Xô viết  Nghệ - Tĩnh. 



Trước thực tế phong trào phát triển mạnh mẽ ở Nghệ - Tĩnh, nhất là việc 

bạo động lập Xô viết, Trung ương Đảng nhận định chủ trương đó là “chưa đúng 

hoàn cảnh vì trình độ dự bị của Đảng và quần chúng trong nước chưa đủ, vũ 

trang bạo động cũng chưa có - bạo động riêng lẻ trong vài địa phương trong lúc 

bây giờ là quá sớm, là manh động”. Cho nên, “những chỗ đã lập Xô viết rồi 

phải huấn chỉnh cho chu đáo, làm sao cho các hạng cố, bần, trung nông hết sức 

ủng hộ Xô viết và cho Xô viết  là chính quyền của mình mới được. Mỗi việc 

trong làng đều lấy danh nghĩa Xô viết chớ không bao giờ lấy danh nghĩa Đảng 

hay nông hội”. Đồng thời, Trung ương cũng chỉ thị các cấp ủy đảng hai tỉnh vừa 

phải tiếp tục duy trì ảnh hưởng của Đảng, của các Xô viết trong lòng quần chúng 

vừa phải “tổ chức lại Huyện bộ và cán sự Chi bộ dự bị bí mật, còn những Đảng 

bộ bây giờ thì cứ hoạt động công khai”.  

Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm  

Xô viết  Nghệ - Tĩnh là kết quả cao trào đấu tranh cách mạng của quần 

chúng nhân dân và tại các “làng đỏ” - các Xô viết, Ban Chấp hành Nông hội đỏ 

(xã bộ nông) đã lãnh đạo quần chúng thực thi một số biện pháp đầu tiên của 

chính quyền cách mạng: 1) Chính quyền thực dân và những luật lệ cũ bị xóa bỏ, 

thực hiện quyền tự do, dân chủ cho nhân dân và mọi người dân đều được tự do 

thảo luận và góp sức vào công việc chung; 2) Thi hành tịch thu ruộng đất công, 

tiền, lúa công để chia cho dân cày nghèo; bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, 

thuế muối, xóa nợ cho người nghèo, thực hiện giảm tô…; 3) Quần chúng nhân 

dân được hưởng cuộc sống mới; sách, báo và tài liệu của cách mạng được phổ 

biến rộng rãi. Việc học chữ Quốc ngữ được coi trọng gắn với đẩy mạnh phong 

trào bài trừ hủ tục mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội; 4) Các đội tự vệ đỏ được 

thành lập để bảo vệ chính quyền nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự, trấn áp kẻ thù, 

chống khủng bố. Các tổ chức quần chúng hoạt động mạnh, trong đó phụ nữ và 

thiếu niên tham gia sinh hoạt đoàn thể và nhiều hoạt động xã hội như tự vệ, liên 

lạc, tuyên truyền, cổ động, rải truyền đơn… 5) Tình làng, nghĩa xóm gắn kết 

chặt chẽ; trong đó, nhiều hội ái hữu, tương tế được thành lập; người neo đơn, ốm 

đau được chăm sóc… 

Lo sợ trước cao trào đấu tranh cách mạng của công nhân và nông dân ở 

hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thực dân Pháp đã tiến hành các biện pháp khủng 

bố dã man. Ngày 12/9, cuộc biểu tình của 8.000 nông dân ở Hưng Nguyên và 

Nam Đàn bị máy bay ném bom của Pháp sát hại hơn 200 người và làm hơn 100 

người bị thương. Những ngày sau đó, nông dân các huyện Nam Đàn, Thanh 

Chương, Hương Sơn… vẫn tổ chức biểu tình, phản đối hành động dã man của 

chính quyền thực dân. Công nhân các nhà máy khu Vinh - Bến Thủy cũng đấu 

tranh quyết liệt hơn để đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống sa thải công nhân, 

ủng hộ các cuộc biểu tình của nông dân… Thực hiện “Tuyên bố về việc bảo vệ 

Nghệ An đỏ chống khủng bố trắng” của Trung ương Đảng, ở Trung Kỳ, Nam 

Kỳ và Bắc Kỳ, phong trào đấu tranh cách mạng phát triển rộng lớn, làn sóng 

biểu tình to lớn diễn ra với nhiều hình thức phong phú, thể hiện tinh thần đoàn 

kết, ủng hộ, bảo vệ Xô viết  Nghệ - Tĩnh, chống “khủng bố trắng”, thiết thực 

chống chính sách áp bức, bóc lột của chính quyền thực dân, phong kiến. 



Dù còn sơ khai, song thực sự các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã thực 

thi chức năng của chính quyền nhà nước; tỏ rõ bản chất cách mạng và tính ưu 

việt của mình, thực sự là một chính quyền của dân, do dân, vì dân. Dù chỉ tồn tại 

trong một khoảng thời gian không dài do bị chính quyền của thực dân , phong 

kiến địa phương đàn áp , song Xô viết Nghệ - Tĩnh với chính quyền kiểu mới 

thực sự do nhân dân làm chủ vẫn khắc sâu trong tâm trí quần chúng; đồng thời, 

cũng để lại những kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo của Đảng ta.  

Một là, cao trào cách mạng 1930 - 1931 nói chung và Xô viết Nghệ - Tĩnh 

nói riêng là cuộc “tổng diễn tập” đầu tiên của quần chúng nhân dân dưới sự 

lãnh đạo của Đảng. Xô viết  Nghệ - Tĩnh đã đánh dấu bước ngoặt phát triển của 

cao trào cách mạng 1930 - 1931; trong đó, Đảng Cộng sản và giai cấp Công 

nhân đã khẳng định vai trò, vị trí lãnh đạo của mình. Đồng thời, sự phối hợp 

chặt chẽ trong đấu tranh cách mạng giữa giai cấp Công nhân và Nông dân cho 

thấy vai trò quan trọng của mối liên minh Công - Nông trong quá trình tập hợp 

lực lượng cách mạng đấu tranh chống đế quốc và phong kiến ở Việt Nam.  
 

Tƣợng đài Xô viết - Nghệ Tĩnh (Thị trấn Nghèn - Can Lộc - Hà Tĩnh). 

Hai là, cao trào 1930 - 1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh là minh chứng cho 

thấy “đây là lần đầu tiên dân cày, thợ thuyền và lính khố xanh đã siết chặt tay 

nhau trên chiến trường, đoàn kết lại để hình thành một đoàn thể duy nhất, một 

đạo quân duy nhất… Cuộc đấu tranh quyết liệt của dân cày và công nhân 

Nghệ An và những kết quả đạt được… mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 

đấu tranh để xóa bỏ các giai cấp, kỷ nguyên đấu tranh chống chủ nghĩa đế 

quốc, chủ nghĩa tư bản, thói bạo ngược của bọn cường hào quan lại”. Đồng 

thời, cũng để lại cho Đảng bài học kinh nghiệm về việc xây dựng chủ trương, 

đường lối đúng đắn; đề ra khẩu hiệu đấu tranh phù hợp, đáp ứng nhu cầu và 

khát vọng của quần chúng nhân dân, những người đã và đang đói khát, lại phải 



chịu “sưu thuế nặng nề và nạn áp bức xã hội và chính trị làm cho cảnh ngộ 

của họ càng cùng cực hơn”.  

Ba là, thông qua cuộc thử lửa đầy gay go, ác liệt này, Đảng Cộng sản Việt 

Nam và đội ngũ cán bộ, Đảng viên của Đảng không chỉ được tôi luyện trong 

thực tiễn mà còn khẳng định vai trò lãnh đạo và sức ảnh hưởng trong quần 

chúng. Thông qua cuộc “tổng diễn tập” này, Đảng rút kinh nghiệm trong công 

tác lãnh đạo và chỉ đạo thực tiễn, nhất là việc cần phải nắm sát tình hình, chuẩn 

bị tốt lực lượng, đón đúng thời cơ khi tương quan lực lượng cho phép và phải 

được chuẩn bị chu đáo mới tiến hành khởi nghĩa…  

Bốn là, diễn tiến phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng  cùng 

những báo cáo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về cách mạng Việt Nam nói chung 

và Xô viết  Nghệ - Tĩnh nói riêng đã giúp Quốc tế Cộng sản, các tổ chức trực 

thuộc Quốc tế Cộng sản cùng các Đảng cộng sản hiểu rõ hơn về những “biểu 

hiện của một Đảng Bônsơvích mặc dầu còn ấu trĩ mắc phải tả khuynh và nhiều 

thiếu sót trong công tác” và phương pháp đấu tranh cách mạng của nhân dân 

Việt Nam. Thông qua đó, ghi nhận “phong trào cách mạng bồng bột trong cả 

xứ Đông Dương đã góp phần tăng thêm ảnh hưởng cộng sản trong các xứ thuộc 

địa nhất là các nước phương Đông”, kịp thời cổ vũ, động viên phong trào của 

quần chúng; đồng thời, đề ra chủ trương, biện pháp phù hợp, uốn nắn và giúp đỡ 

Đảng Cộng sản Đông Dương khắc phục hạn chế trong công tác. 

TS. TRẦN THỊ BÌNH 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Việt Nam - Thành viên tin cậy, chủ động, trách nhiệm của Liên hợp quốc 

(20/9/1977 - 20/9/2021) 

Tối 7/6/2019 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc đã công bố Việt Nam 

chính thức trở thành ủy viên không thƣờng trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm 

kỳ 2020-2021. Theo kết quả bỏ phiếu, có tổng cộng 192 trên tổng số 193 quốc gia, vùng 

lãnh thổ 

Ngày 20/9/2021 - ngày kỷ niệm 44 năm ngày Việt Nam gia nhập Liên 

hợp quốc, tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. 

Trong chặng đường ấy, Việt Nam từ một nước nhỏ, chỉ biết đến chiến 

tranh đói nghèo, đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong 

việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ mà Liên hợp quốc đề ra, 

được bạn bè quốc tế đánh giá cao. 

Mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên hợp quốc cũng không ngừng được 

củng cố, phát triển và Việt Nam luôn nỗ lực là một thành viên tin cậy, có trách 

nhiệm của Liên hợp quốc. 

Những dấu mốc trong quá trình tham gia Liên hợp quốc 

Ngược dòng lịch sử, Liên hợp quốc chính thức được thành lập ngày 

24/10/1945 với mục tiêu duy trì hòa bình và an ninh quốc tế; Thúc đẩy quan hệ 

hữu nghị giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng về quyền 

giữa các dân tộc và nguyên tắc dân tộc tự quyết. 

Việt Nam có nguyện vọng tham gia Liên hợp quốc từ rất sớm, chỉ 4 ngày 

sau khi tổ chức này họp khóa đầu tiên, ngày 10/1/1946 tại thủ đô London (Anh). 

Ngày 14/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhân danh nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa nộp đơn xin gia nhập Liên hợp quốc. 

Tuy nhiên, phải đợi 31 năm sau, qua bao thăng trầm của cuộc đấu tranh 

giải phóng đất nước, ngày 20/9/1977, đúng 09 giờ sáng tại tòa sảnh chính của trụ 

sở Liên hợp quốc, lễ thượng cờ Việt Nam được diễn ra theo nghi lễ gia nhập 

thành viên của Liên hợp quốc. 



Đây là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ghi nhận của tổ chức toàn cầu lớn 

nhất hành tinh và cộng đồng quốc tế đối với một nước Việt Nam hòa bình, thống 

nhất, độc lập, tự do và dân chủ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ngày 5/10/2009, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Phó Thủ tƣớng, Bộ trƣởng 

Ngoại giao Phạm Gia Khiêm chủ trì phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 

trong tháng Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng, với chủ đề do Việt Nam đề xuất “Đáp ứng 

nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái thời kỳ hậu xung đột và thúc đẩy sự tham gia của phụ 

nữ vào các tiến trình hòa bình-an ninh” dƣới đề mục “Phụ nữ, hòa bình và an ninh”. 

 (Ảnh: TTXVN phát) 

Trong giai đoạn 1977 - 1986, Việt Nam vừa phải giải quyết những hậu 

quả nặng nề của chiến tranh, vừa phải tổ chức lại nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu 

và từng bước khôi phục sản xuất. Liên hợp quốc đã tích cực giúp Việt Nam giải 

quyết những khó khăn nhiều mặt với tổng viện trợ đạt hơn 500 triệu USD. 

Hợp tác với Liên hợp quốc đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nâng 

cao trình độ công nghệ và thúc đẩy tiến bộ về Khoa học - Kỹ thuật ở Việt Nam, 

phục hồi và xây dựng mới một số cơ sở sản xuất, tăng cường năng lực phát triển. 

Trong giai đoạn 1986 - 1996, Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới. Cho 

tới cuối những năm 1980, Liên hợp quốc chiếm tới gần 60% tổng số viện trợ 

cho Việt Nam ngoài nguồn từ các nước Xã hội Chủ nghĩa. 

Trong giai đoạn này, viện trợ không hoàn lại của Liên hợp quốc cho Việt 

Nam đạt trên 630 triệu USD. 

Từ đầu những năm 1990, nhiều nước trong Tổ chức hợp tác và phát triển 

(OECD), các tổ chức tài chính quốc tế và khu vực nối lại viện trợ cho Việt Nam 

nhưng Liên hợp quốc vẫn chiếm 30% viện trợ kỹ thuật từ bên ngoài. 

Các dự án hợp tác là nguồn hỗ trợ đáng kể cho Chính phủ Việt Nam trong 

việc xây dựng chính sách phát triển, nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan 

và trình độ cán bộ trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới; đồng thời Liên 

hợp quốc tiếp tục có những đóng góp có giá trị đối với việc nâng cao trình độ kỹ 

thuật sản xuất, phát triển nguồn nhân lực Khoa học - Kỹ thuật và giải quyết các 

vấn đề xã hội khác của Việt Nam. 



Trong giai đoạn 1997 - 2011, thực hiện chính sách đối ngoại đa phương 

hoá, đa dạng hoá quan hệ Quốc tế, làm bạn với tất cả các nước, Việt Nam đã 

tranh thủ diễn đàn Liên hợp quốc làm cở sở để tăng cường quan hệ với các tổ 

chức trong hệ thống Liên hợp quốc, mở rộng quan hệ song phương và đa 

phương với các nước và tổ chức quốc tế. 

Hoạt động nổi bật nhất trong giai đoạn này là Việt Nam đã hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp 

quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009. 

Việt Nam tích cực thương lượng và trở thành thành viên chính thức của 

Công ước Cấm Vũ khí Hóa học (CWC) năm 1998, tham gia đàm phán và là một 

trong những nước đầu tiên ký Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT) 

năm 1996, tham gia và trở thành thành viên của Hội nghị Giải trừ Quân bị (CD) 

năm 1996. 

Ngoài ra, ta sớm tham gia vào quá trình chuẩn bị cho các Hội nghị lớn 

như Hội nghị Kiểm điểm NPT 2000, 2005 và 2010; Hội nghị về chống buôn bán 

bất hợp pháp vũ khí nhỏ năm 2001, 2003... 

Việt Nam cũng tham gia đầy đủ và thực chất vào các cơ chế hoạch định 

chính sách của Liên hợp quốc, như Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Đại hội 

đồng Liên hợp quốc năm 1997, tham gia Hội đồng Kinh tế Xã hội của Liên hợp 

quốc (ECOSOC) (1998-2000). 

Việt Nam không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ thu hút viện trợ của các tổ 

chức phát triển Liên hợp quốc mà còn chủ động xây dựng các hình thức hợp tác 

và tham gia vào các tổ chức này. Mô hình hợp tác 3 bên (ban đầu giữa Việt 

Nam, FAO, Senegal về trồng lúa) đã được mở rộng và áp dụng rộng rãi, được 

coi là hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam. 

Việt Nam cũng chủ động tham gia sâu hơn vào hệ thống Liên hợp quốc 

thông qua việc là thành viên Hội đồng chấp hành UNDP/UNFPA (nhiệm kỳ 

2000 - 2002), ECOSOC (1998 - 2000)... 

Trong giai đoạn này, Việt Nam đã tích cực phối hợp với các tổ chức phát 

triển Liên hợp quốc thực hiện thí điểm sáng kiến “Một Liên hợp quốc”, được 

cộng đồng các nhà tài trợ đánh giá cao. 

Trong giai đoạn 2012 - nay, trong khuôn khổ Sáng kiến Thống nhất Hành 

động - Một Liên hợp quốc, Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc tích cực phối 

hợp triển khai Kế hoạch chung tiếp theo của Liên hợp quốc giai đoạn 2012 -

2016, phù hợp với dự thảo Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội (SEDP) và Chiến 

lược phát triển Kinh tế - Xã hội (SEDS) của Việt Nam. 

Là một trong tám nước thí điểm triển khai Sáng kiến Thống nhất hành 

động trên thế giới, nhìn chung, sáng kiến này đã đóng góp vào việc nâng cao 

hiệu quả hoạt động, tăng cường gắn kết hệ thống của các tổ chức Liên hợp quốc 

tại Việt Nam. 



Ngày 1/1/2014, Việt Nam chính thức trở thành thành viên Hội đồng Nhân 

quyền (nhiệm kỳ 2014 - 2016). Tháng 6/2014, Việt Nam lần đầu tiên cử lực 

lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Việt Nam 

cũng đảm nhiệm vai trò thành viên của Hội đồng Kinh tế Xã hội của Liên hợp 

quốc (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016 - 2018. 

Trong năm 2017, Việt Nam là một trong 52 nước đầu tiên ký Hiệp ước 

Cấm vũ khí hạt nhân và năm 2018 là nước thứ 10 phê chuẩn Hiệp ước này. 

Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng và thực thi các điều ước quốc tế 

của Liên hợp quốc cũng như vào các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy Liên hợp quốc 

phát huy vai trò là một thể chế đa phương toàn cầu công bằng, hiệu quả, đáp ứng 

nguyện vọng chung của nhân loại. 

Không chỉ là thành viên tích cực trong nỗ lực chung tay xây dựng hòa 

bình, Việt Nam luôn đề cao sự cần thiết tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến 

chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là tôn trọng độc lập, chủ 

quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia 

khác, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe 

dọa sử dụng vũ lực... 

Sự hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc được cộng đồng quốc tế đánh 

giá là một ví dụ điển hình về hợp tác phát triển giữa các nước thành viên Liên 

hợp quốc cũng như về vai trò của Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy hợp tác 

quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo. 

Tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - sứ mệnh quốc tế cao cả 

Tháng 6/2014, Việt Nam lần đầu tiên cử lực lượng tham gia các hoạt động 

gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Hai sỹ quan Việt Nam đầu tiên lên đường 

làm nhiệm vụ sỹ quan liên lạc tại phái bộ Nam Sudan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đƣờng sang Phái bộ Nam Sudan. 

(Ảnh: TTXVN) 

Ngày 1/10/2018, Việt Nam lần đầu tiên cử một đơn vị là Bệnh viện dã chiến 

cấp 2 số 1 tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. 



Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đảm nhiệm trọng trách chăm sóc sức khỏe 

cho cán bộ, nhân viên Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan 

trong một năm. 

Tiếp đó, đến tháng 11/2019, 63 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 

2 số 2 đã lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan. 

Sau 6 năm, Việt Nam đã triển khai hàng trăm quân nhân tham gia gìn giữ 

hòa bình Liên hợp quốc. Riêng tại hai phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung 

Phi, Việt Nam hiện đã cử 73 quân nhân, trong đó có 12 nữ (chiếm tỷ lệ 16%) 

tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình. 

Tháng 6/2018, Liên hợp quốc đã công nhận Cục Gìn giữ hòa bình Việt 

Nam là một trong bốn Trung tâm huấn luyện Quốc tế ở Khu vực và sẽ triển khai 

huấn luyện theo chương trình Đối tác 3 bên trong thời gian tới (Việt Nam, Liên 

hợp quốc và một nước đối tác). 

Việc Việt Nam được lựa chọn trở thành địa điểm huấn luyện các lực 

lượng gìn giữ hòa bình cho Liên hợp quốc tại Đông Nam Á một lần nữa cho 

thấy đánh giá cao của Liên hợp quốc đối với những cam kết và kết quả tham gia 

hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. 

Đóng góp tích cực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 

Việt Nam lần đầu tiên đảm nhiệm Ủy viên không thường trực Hội đồng 

Bảo an trong nhiệm kỳ 2008 - 2009 và đảm nhận vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo 

an vào tháng 7/2008 và tháng 10/2009. 

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia vào cơ quan quan trọng nhất của 

Liên hợp quốc về hoà bình, an ninh Quốc tế trong bối cảnh Hội đồng Bảo an 

phải xử lý khối lượng công việc đồ sộ do xuất hiện nhiều vấn đề an ninh phức 

tạp, thêm vào đó là những thách thức an ninh toàn cầu mới và tác động tiêu cực 

của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu trầm trọng nhất lịch sử Thế 

giới hiện đại. 

Trong thời gian đó, Việt Nam đã đóng một vai trò rất quan trọng trong 

Hội đồng bảo an, đặc biệt là trong việc ủng hộ Nghị quyết của Liên hợp quốc về 

phụ nữ, hòa bình và an ninh. Đây là một nghị quyết có tính chất lịch sử của Liên 

hợp quốc. Hiện Việt Nam cũng đang tăng cường vai trò của mình trong việc 

tham gia vào các lực lượng gìn giữ hòa bình. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ngày 21/1/2020, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), trên cƣơng vị Chủ tịch Hội 

đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 1/2020, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trƣởng phái 

đoàn thƣờng trực Việt Nam tại Liên hợp quốc chủ trì phiên thảo luận mở của Hội đồng 

Bảo an về tình hình Palestine-Israel. (Ảnh: TTXVN) 

Ngày 7/6/2019, Việt Nam lần thứ hai trúng cử Ủy viên không thường trực 

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu 192/193. 

Việc Việt Nam nhận được số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối cho thấy 

những đóng góp tích cực, thực chất, có trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên 

hợp quốc nói chung và Hội đồng Bảo an nói riêng trong nhiều năm qua đã được 

cộng đồng quốc tế ghi nhận. 

Trong nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (2020 -

2021), Việt Nam đã công bố 7 ưu tiên chính bao gồm: Ngăn ngừa xung đột, 

ngoại giao phòng ngừa, giải quyết hòa bình các tranh chấp theo Điều 6 Hiến 

chương Liên hợp quốc; Cải tiến cách thức làm việc của Hội đồng Bảo an, tăng 

cường hợp tác giữa Hội đồng Bảo an và các tổ chức Khu vực theo Điều 8 Hiến 

chương Liên hợp quốc; Vấn đề nhân đạo, bảo vệ thường dân, bảo vệ cơ sở hạ 

tầng thiết yếu đối với cuộc sống người dân tại các nơi xung đột; Phụ nữ, hòa 

bình, an ninh và trẻ em trong xung đột vũ trang; Khắc phục hậu quả xung đột 

(gồm hiểm họa bom mìn còn sót lại sau xung đột); Hoạt động gìn giữ hòa bình 

Liên hợp quốc; Tác động của biến đổi khí hậu tới hòa bình và an ninh. 

Trong thời gian qua, trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng 

Bảo an Liên hợp quốc (2020 - 2021), Việt Nam đã chủ động, tham gia sâu, và 

nắm bắt các cơ hội để thúc đẩy quan tâm lợi ích và ưu tiên của Việt Nam tại Hội 

đồng Bảo an một cách hiệu quả hơn. 

Sự chủ động của Việt Nam còn thể hiện ở việc cùng 8 nước thành viên 

không thường trực khác đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp trực tuyến 

thảo luận về đại dịch COVID - 19 vào đầu tháng 4/2020 và đây là cuộc họp đầu 

tiên của Hội đồng Bảo an về vấn đề này. 



Ngoài ra, Việt Nam cũng tham gia và có nhiều đóng góp thực chất vào 

quá trình thương lượng các văn kiện của Hội đồng Bảo an, đáp ứng quan tâm 

chung và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. 

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 1/2020, Việt Nam đã hoàn 

thành tốt các công việc điều hành, chủ trì hoạt động, đại diện cho Hội đồng Bảo 

an trong quan hệ với các nước, các cơ quan Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, 

quốc tế và báo giới. 

Việt Nam cũng đã để lại dấu ấn quan trọng với việc tổ chức hai sự kiện là: 

Thảo luận mở của Hội đồng Bảo an với chủ đề “Thúc đẩy tuân thủ Hiến chương 

Liên hợp quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” do Phó Thủ tướng, Bộ 

trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì, thông qua Tuyên bố Chủ tịch riêng 

đầu tiên của Hội đồng Bảo an về tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và Phiên 

họp về hợp tác giữa Liên hợp quốc và ASEAN lần đầu tiên tại Hội đồng Bảo an. 

Cả hai sáng kiến trên còn được dư luận đánh giá là “đúng, trúng và kịp 

thời” trong tháng đầu tiên của năm 2020. 

Bắt đầu từ ngày 1/4/2021 chính là  Tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên 

hợp quốc của Việt Nam. Đây là một tháng tương đối bận rộn của Hội đồng Bảo 

an Liên hợp quốc với chương trình hoạt động dày đặc gồm gần 30 cuộc họp cấp 

đại sứ, xử lý 12 vấn đề ở tất cả các khu vực trên thế giới.  

Theo đó, Việt Nam sẽ thúc đẩy 3 chủ đề ưu tiên gồm: “Tăng cường hợp 

tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối 

thoại trong ngăn ngừa, giải quyết xung đột”; “Khắc phục hậu quả bom mìn và 

duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn” và 

“Bảo vệ cơ sở thiết yếu đối với sự sống của người dân trong xung đột vũ 

trang”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai lần đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ trong cùng một nhiệm 

kỳ vừa là vinh dự, vừa là trọng trách, cơ hội để Việt Nam thể hiện đƣờng lối đối ngoại 

chủ động và đa phƣơng. (Ảnh: sƣu tầm) 

 



Chưa hết, xuyên suốt trong thời gian còn lại nhiệm kỳ của mình, Việt Nam 

sẽ tiếp tục tích cực lồng ghép các quan tâm, ưu tiên của mình trong quá trình thảo 

luận, thương lượng và quyết nghị của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.  

Vai trò và sự tham gia của Việt Nam trong Hội đồng Bảo an đã nhận được 

nhiều nhận định và đánh giá tích cực từ phía lãnh đạo Liên hợp quốc, các nước 

và dư luận quốc tế. 

Điều này góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam, tạo tiền đề để 

Việt Nam tự tin phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của mình, đảm đương và hoàn 

thành tốt trọng trách ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an trong thời gian 

còn lại của nhiệm kỳ, đồng thời khẳng định Việt Nam là một thành viên tích 

cực, chủ động của Liên hợp quốc, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng 

đồng quốc tế. 

Nguồn: Sƣu tầm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mãi ngời sáng tinh thần Nam Bộ kháng chiến 

(23/9/1945 – 23/9/2021) 

 “Mùa thu rồi, ngày hăm ba, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến/ Rền 

khắp trời, lời hoan hô dân quân Nam nhịp chân tiến ra trận tiền”… Những 

lời hát hào hùng trong bài Nam Bộ kháng chiến nhắc ta nhớ lại không khí 

hào hùng, sục sôi của những ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945). 

Ngày 02/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập 

khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình - Hà 

Nội, nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn cũng tổ chức mít tinh mừng Độc lập, tàn quân 

Pháp xả súng bắn làm 47 đồng bào ta bị chết và nhiều người bị thương. Vu cáo 

ta không giữ được trật tự trong Thành phố, phái bộ Anh sai bọn lính Nhật tước 

vũ khí và đòi ta giải tán các đơn vị tự vệ, cấm đồng bào ta biểu tình. Đêm 

04/9/1945, công nhân Sài Gòn mít tinh, biểu dương lực lượng và tuyên thệ: 

“Quyết cùng anh em lao động không nản chí trước khó khăn, không lùi bước 

trước nguy hiểm để cùng đồng bào bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ non sông”. 
 

Dân quân cứu nƣớc Nam bộ trong những ngày đầu  

Nam bộ kháng chiến 1945. (Ảnh tƣ liệu) 

Ngày 06/9/1945, quân Anh tước khí giới quân Nhật, thả số tù binh Pháp 

bị quân Nhật bắt giữ từ ngày Nhật đảo chính và đóng cửa các tòa báo của ta. 

Ngày 21/9, quân Anh chiếm đóng trụ sở cảnh sát quận 3, thả tù binh Pháp và 

trang bị vũ khí cho chúng, đồng thời ra lệnh thiết quân luật, cấm nhân dân ta 

không được biểu tình, hội họp, đem theo vũ khí và đi lại ban đêm. Tối 22/9, sau 

khi chiếm Đài vô tuyến điện, quân Anh làm ngơ để quân Pháp đánh úp Sài Gòn. 

Đêm 22, rạng sáng 23/9/1945, thực dân Pháp tiến hành gây hấn, đánh 

chiếm các cơ quan đầu não của chính quyền cách mạng ở Sài Gòn, mở đầu cuộc 

chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. 

Nhân dân Nam Bộ chưa kịp hưởng niềm vui hòa bình, độc lập, tự do bao 

lâu thì lại phải bắt đầu cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Trước tình hình 

đó, Ủy ban Kháng chiến Nam bộ được thành lập, do ông Trần Văn Giàu làm chủ 



tịch, triệu tập cuộc họp liên tịch tại Nhà số 629 đường Cây Mai (nay là đường 

Nguyễn Trãi, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) thông qua “Lời kêu gọi của Ủy 

ban Kháng chiến Nam Bộ”, trong đó xác định: “Từ giờ phút này, nhiệm vụ hàng 

đầu của chúng ta là tiêu diệt giặc Pháp và tay sai của chúng”, và ra tuyên bố: 

“Cuộc kháng chiến bắt đầu!”. 

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến Nam bộ, đông đảo quần 

chúng nhân dân Sài Gòn hăng hái tham gia bảo vệ độc lập với tinh thần và khí 

thế sục sôi. Dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Nam Bộ, quân và dân Sài Gòn - Chợ 

Lớn - Gia Định đã anh dũng đánh trả quyết liệt, kìm giữ chân địch để các địa 

phương có thời gian chuẩn bị lực lượng kháng chiến trường kỳ, thực hiện lời thề 

“thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu 

làm nô lệ”. Ngay trong ngày 23/9/1945, quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia 

Định đã anh dũng chiến đấu, gây cho thực dân Pháp rất nhiều thiệt hại. 

Sáng ngày 23/9/1945, khi một đại đội quân Anh định hạ lá cờ đỏ sao vàng 

xuống, chỉ với vũ khí thô sơ nhưng các chiến sĩ cảm tử của Tiểu đội bảo vệ cột 

cờ Thủ Ngữ đã kiên quyết ngăn chặn, dù phải hy sinh đến người cuối cùng. Trận 

chiến đấu bảo vệ biểu tượng của nền độc lập đã cổ vũ mạnh mẽ lực lượng vũ 

trang ta. 

Thực hiện “trong đánh ngoài vây”, Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ thành 

lập 04 mặt trận ở ngoại thành Sài Gòn. Chúng ta vừa bố trí lực lượng chốt giữ 

các cầu chính để vây địch trong nội thành, vừa triển khai lực lượng tiến vào nội 

thành, phối hợp với các tổ, đội du kích bám trụ, tiến hành các cuộc đột kích vào 

những nơi địch đóng quân, đốt phá các kho tàng quân sự và cơ sở kinh tế của 

chúng rồi nhanh chóng rút lui. Mọi tầng lớp nhân dân đều tích cực tham gia 

cùng các đội tự vệ tổ chức chốt chặn, canh giữ các ngã đường. Nhân dân Sài 

Gòn còn triệt để thực hiện tổng đình công; nhà máy đèn, nhà máy nước bị phá 

hủy, chợ đóng cửa, xe điện ngưng chạy,… 
 

Quân và dân Nam bộ đồng lòng chống giặc. (Ảnh tƣ liệu) 



Từ Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thường vụ Trung ương 

Đảng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến cục diện ở miền Nam. Ngày 

26/9/1945, qua Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, Người gửi thư cho đồng bào 

Nam Bộ, khẳng định quyết tâm kháng chiến của Trung ương Đảng, Chính phủ 

và nhân dân cả nước ta: “Tôi chắc và đồng bào cả nước đều chắc vào lòng kiên 

quyết ái quốc của đồng bào Nam Bộ… Tôi chắc và đồng bào Nam Bộ cũng chắc 

rằng Chính phủ và toàn quốc đồng bào sẽ hết sức giúp những chiến sĩ và nhân 

dân hiện đang hi sinh tranh đấu để giữ vững nền độc lập của nước nhà”. 

Cả nước đã chi viện tối đa sức người, sức của cho Nam bộ, nhiều đoàn 

quân Nam tiến được thành lập, Quỹ Nam bộ kháng chiến ra đời, nhân dân 

quyên góp tiền bạc, quần áo, gạo, thuốc men chi viện cho đồng bào Nam bộ 

kháng chiến. 

Bằng sự kiên cường, bất khuất, quân và dân Nam bộ nói chung, nhân dân 

Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định nói riêng đã chiến đấu kìm chân quân Pháp trong 

Thành phố, Thị xã, tiêu hao nhiều sinh lực địch, kẻ địch bị động, bất ngờ và 

chùn bước, phải chôn chân ở miền Nam nhiều tháng ròng để cả nước chuẩn bị 

lực lượng cho kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. 

Ý chí chiến đấu ngoan cường, bất khuất, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc của 

đồng bào Nam Bộ được Bác Hồ tặng danh hiệu “Thành đồng Tổ quốc” và nhân 

dịp 100 ngày kháng chiến toàn quốc, Người đã gửi điện khen ngợi: “Sự anh 

dũng của đồng bào trong đó đã làm gương cho đồng bào toàn quốc noi 

theo. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, không sợ gian nan, kiên quyết tranh đấu đến 

cùng, thì trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, thống nhất, độc lập nhất 

định thành công”. 

75 năm qua, tiếp nối truyền thống yêu nước, kế thừa những bài học kinh 

nghiệm lịch sử, Đảng bộ, quân, dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã phát huy 

hào khí Nam Bộ chung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, gian 

khổ, hy sinh, cùng cả nước làm nên những thắng lợi to lớn trong cuộc trường kỳ 

kháng chiến chống thực dân, đế quốc; góp phần giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước. 

Ngày nay, những tiến bộ vượt bậc về kinh tế - xã hội càng khẳng định tinh 

thần vượt khó, năng động sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân nơi đây. Tinh thần 

Nam bộ kháng chiến mãi thắp sáng con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

ngày càng giàu đẹp dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.  

Nguồn: dangcongsan.vn 

 

 

 

 

 



 

 

I. 04 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN 

BẠC LIÊU NĂM 2021 

 Nhằm định hướng và xây dựng đội ngũ thanh niên Bạc Liêu trở thành lực 

lượng trẻ có đủ năng lực, phẩm chất cách mạng, phù hợp với điều kiện thực tế 

của địa phương; ngày 18/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bạc Liêu có ban 

hành Kế hoạch số 418-KH/TĐTN-BTG về triển khai thực hiện 04 tiêu chí “Xây 

dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bạc Liêu năm 2021”. Theo đó, 04 tiêu chí 

được lựa chọn, cụ thể như sau: 

- Tiêu chí “Bản lĩnh vững vàng”: Đổi mới, đa dạng hoá các hình thức 

tuyên truyền, học tập, tìm hiểu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng 

Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực 

tiễn công tác và đời sống thanh niên; thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ 

học tập lý luận chính trị, rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn. 

Sửa đổi, bổ sung và tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị cho cán bộ, 

đoàn viên; xác định việc học tập lý luận chính trị là công việc quan trọng, cần 

thiết, cấp bách, thường xuyên và lâu dài của mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên . 

Viêc̣ hoc̣ lý luâṇ, chính trị mới góp phần giữ vững lập trường, tư tưởng, bản lĩnh 

vững vàng; là tinh thần chủ động trong đấu tranh, phản bác những quan điểm sai 

trái của các thế lực thù địch, phản động, góp phần làm thất bại mọi âm mưu và 

hoạt động của chúng, phòng và chống nguy cơ “tự chuyển biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ … 

- Tiêu chí “Đạo đức trong sáng”: Chủ động xây dựng, triển khai và phát 

động cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên rèn luyện theo các tiêu chí, chuẩn mực 

trong hành vi, lối sống, ứng xử theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

mà Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai. Tập trung giáo dục lòng nhân ái, 

tính trung thực, trách nhiệm, trong sáng, gương mẫu về đạo đức, lối sống. Yêu 

thương quý trọng con người, sống có văn hoá, nghĩa tình. 

- Tiêu chí “Sáng tạo không ngừng”: Tiếp tục triển khai và thực hiện có 

hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, 

phát huy, không ngừng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao 

động, sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân; trong sinh hoạt 

hàng ngày. Tích cực tổ chức và phát động tham gia các giải thưởng, cuộc thi 

sáng tạo, học thuật, ngoại ngữ tại địa phương, đơn vị; tăng cường vận động 

nguồn lực hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập; 

thường xuyên nêu gương, tôn vinh, phát huy các tấm gương học sinh, sinh viên, 

giáo viên, giảng viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học; phát huy 

hiệu quả các câu lạc bộ học thuật, hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học… Nâng 

cao nhận thức, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng có 

hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

VI. THANH NIÊN CẦN BIẾT 



- Tiêu chí “Khát vọng vươn lên”: Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền 

thống, bồi đắp và khơi dậy hoài bão, lan toả các giá trị cao đẹp về ý chí, nghị lực 

vươn lên, về khát khao cống hiến, về phẩm chất Việt, trí tuệ Việt trong thanh 

thiếu nhi; Đồng thời, tiếp tục triển khai chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi 

trẻ Việt Nam”. Đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên, tổ chức 

nhiều hoạt động, phong trào thúc đẩy phát triển những mô hình khởi khiệp, lập 

nghiệp hiệu quả và bền vững. 

II. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 9/2021 

1. Thêm nhiều quyền lợi mới về bảo hiểm xã hội 

Ngày 01/9/2021 là thời điểm có hiệu lực của Thông tư 06/2021/TT-

BLĐTBXH do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn Luật 

Bảo hiểm xã hội. 

Thông tư 06 có nhiều quy định mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi đối 

với người tham gia BHXH bắt buộc, cụ thể như: 

- Bổ sung thêm trường hợp vợ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện 

hưởng chế độ thai sản thì chồng vẫn được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con 

(trước đây chỉ quy định vợ không tham gia BHXH thì chồng mới được nhận 

khoản tiền này).  

  Bổ sung thêm trường hợp phải tham gia BHXH bắt buộc là người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, đồng thời là người giao kết hợp đồng lao 

động từ 01 tháng trở lên. 

- Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên thì chế độ thai sản được 

hưởng tính theo số lượng con đã sinh, không kể còn sống hay đã mất (trước đây 

chỉ giải quyết chế độ thai sản cho con còn sống)... 

2. Không cần nộp bản sao giấy tờ tùy thân khi làm hồ sơ sổ đỏ 

Thêm một văn bản quan trọng cũng có hiệu lực từ ngày 01/9/2021 là 

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai. 

Theo Thông tư này, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã chia sẻ và kết 

nối với dữ liệu của các ngành, lĩnh vực trong đó có lĩnh vực đất đai, người dân 

khi đi làm các thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ) không cần phải nộp bản sao 

CMND, Căn cước công dân hoặc Sổ hộ khẩu. 

Thay vào đó, thông tin của người dân sẽ được khai thác từ Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư. 

Ngoài ra, Thông tư này cũng bổ sung 02 trường hợp đăng ký biến động 

được cấp Sổ đỏ bao gồm: Thửa đất được tách ra để cấp riêng Sổ đỏ đối với 

trường hợp Sổ đỏ được cấp chung cho nhiều thửa; Thay đổi diện tích đất ở 

trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở 

theo quy định. 

https://luatvietnam.vn/dat-dai/thong-tu-09-2021-tt-btnmt-206324-d1.html


Một trong những điểm mới khác của Thông tư này là quy định cụ thể về 

việc ghi thông tin trên Sổ đỏ trong trường hợp người dân tự nguyện tặng cho 

một phần thửa đất, để làm đường giao thông, công trình thủy lợi hoặc công trình 

công cộng khác…  

3. Giảm 50% phí chuyển tiền liên ngân hàng đến tháng 1/7/2022 

Chính sách này sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 01/9/2021, theo tinh 

thần của Thông tư 13/2021/TT-NHNN về sửa đổi Biểu phí dịch vụ thanh toán 

qua Ngân hàng Nhà nước. 

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đồng ý giảm 50% mức phí giao dịch thanh 

toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, gồm: 

- Phí giao dịch thanh toán qua Tiểu hệ thống thanh toán giá trị chỉ còn tối 

thiểu là 1.000 đồng/món và tối đa là 25.000 đồng/món (đối với giao dịch trước 

15h30 trong ngày); tối thiểu là 2.000 đồng/món và tối đa là 50.000 đồng/món 

(đối với giao dịch sau 15h30 đến khi hệ thống dừng nhận giao dịch) 

-  Phí giao dịch thanh toán qua Tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp là 

1.000 đồng/món. 

Việc giảm 50% mức phí nêu trên được áp dụng đến hết ngày 30/6/2022. 

4. Mức bồi thƣờng khi cải tạo lại Chung cƣ cũ 

Từ ngày 01/9/2021, các quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư sẽ 

được áp dụng theo Nghị định 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

Theo Nghị định này, trong trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư có nhu 

cầu tái định cư tại chỗ, UBND cấp tỉnh quyết định hệ số bồi thường bằng 1 - 2 

lần diện tích căn hộ cũ. 

Trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư tại 

chỗ, mà chủ đầu tư có nhà đất tại địa điểm khác để bố trí tái định cư, và chủ sở 

hữu có nhu cầu, thì được bố trí tái định cư như cơ chế tái định cư tại chỗ. 

Đặc biệt, trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái 

định cư thì được bồi thường bằng tiền, theo giá trị căn hộ sau khi quy đổi theo 

hệ số nêu trên.  

5. Bỏ danh hiệu Học sinh Tiên tiến cấp THCS, THPT 

Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo có rất nhiều 

quy định mới liên quan đến việc đánh giá học sinh Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông. 

Thông tư này chính thức bỏ danh hiệu Học sinh Tiên tiến ở hai cấp học 

này, chỉ còn giữ lại danh hiệu Học sinh Xuất sắc và Học sinh Giỏi. 

Một quy định mới khác là Thông tư này cũng không còn quy định xếp 

loại học lực của học sinh, dựa vào điểm trung bình các môn học như trước đây. 

Thay vào đó, học sinh được đánh giá bằng hình thức nhận xét và điểm số. 

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-13-2021-tt-nhnn-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-208194-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-69-2021-nd-cp-cai-tao-xay-dung-lai-nha-chung-cu-205547-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-22-2021-tt-bgddt-207846-d1.html


Hình thức đánh giá bằng nhận xét áp dụng với các môn:  Giáo dục thể 

chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt 

động trải nghiệm, hướng nghiệp. 

Hình thức đánh giá bằng nhận xét kết hợp với điểm số áp dụng cho các 

môn học còn lại. 

Các mức đánh giá học sinh bao gồm: Tốt, Khá, Đạt và Chưa đạt. 

Thông tư 22 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2021, tuy nhiên việc 

đánh giá học sinh theo Thông tư này được thực hiện theo lộ trình: 

Từ năm học 2021 - 2022: Áp dụng với học sinh lớp 6. 

Từ năm học 2022 - 2023: Áp dụng với học sinh lớp 7 và lớp 10. 

Từ năm học 2023 - 2024: Áp dụng với học sinh lớp 8 và lớp 11. 

Từ năm học 2024 - 2025: Áp dụng với học sinh lớp 9 và lớp 12.  

 

 

 


