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Học tập 

 và làm theo lời Bác 
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Trong không khí rộn ràng khi Tết đến Xuân về, mỗi chúng ta lại nhớ tới cái “Tết” khác -  một mỹ tục do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu khởi xƣớng từ cuối năm 1959, đó là “Tết trồng cây”. Quan tâm đến môi trƣờng 
thiên nhiên và hiểu đƣợc ý nghĩa sâu sắc, giá trị thiết thực của môi trƣờng sống, Bác đã động viên và kêu gọi 
nhân dân ta tích cực trồng cây, giữ lấy màu xanh của đất nƣớc: 

“Mùa xuân là Tết trồng cây, 
Làm cho đất nƣớc càng ngày càng Xuân”. 
Từ lâu, câu thơ của Bác Hồ đã thấm sâu vào tâm trí của hàng triệu trái tim con ngƣời Việt Nam, kể từ 

đó cho tới nay, đã thành một truyền thống tốt đẹp, mỗi dịp Xuân về là “Tết trồng cây” thực sự trở thành ngày 
hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trồng cây, gây rừng và bảo vệ môi trƣờng sinh thái. Truyền thống 
đó đã mang lại giá trị thực tiễn, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trƣờng, nhất là trong tình hình biến đổi khí 
hậu, ô nhiễm môi trƣờng nhƣ hiện nay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vốn yêu thiên nhiên, sống gần gũi với thiên nhiên nên từ những ngày hoạt động 

cách mạng, dù bận trăm công nghìn việc nhƣng Ngƣời vẫn luôn chú trọng tới việc xây dựng môi trƣờng để bảo 
đảm cho điều kiện sống và công tác bí mật trong kháng chiến. Ở thời điểm đó, cơ quan thƣờng xuyên phải di 
chuyển, Ngƣời căn dặn cán bộ phải chọn những nơi: “Trên có núi, dưới có sông, có đất ta trồng, có bãi ta 
vui”. Đến địa điểm mới, Ngƣời cùng cán bộ bắt tay ngay vào việc cuốc đất trồng cây vừa để cải thiện đời sống, 
vừa để hòa nhập vào thiên nhiên. Ngƣời coi việc sống gần gũi, hòa mình với thiên nhiên nhƣ một cách để nuôi 
dƣỡng tâm hồn, trí tuệ. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề phải đấu tranh chống lại những tai họa của thiên nhiên, “quan tâm 
đến việc trồng cây” và bảo vệ rừng, cấm phá rừng. Theo Bác, trồng cây ngoài ý nghĩa to lớn là để cho môi 
trƣờng tự nhiên và quang cảnh đất nƣớc trở nên tƣơi đẹp hơn thì còn ý nghĩa thiết thực nữa là để chuẩn bị lấy 
gỗ làm nhà ở cho nhân dân. Ngày 30-5-1959, với bút danh Trần Lực, Bác đã viết bài: “Nông dân phải trồng 
cây chuẩn bị làm nhà ở”, đăng trên Báo Nhân dân số 1901, trong đó Bác chỉ ra: “Muốn làm cửa nhà tốt, phải 
ra sức trồng cây, chúng ta chuẩn bị từ nay, dăm năm sau, sẽ bắt tay dựng nhà”. Ngày 28-11-1959, trên Báo 
Nhân dân số 2082, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Tết trồng cây” và đề nghị tổ chức một ngày Tết trồng cây để 
thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Đảng. Trong bài viết, Bác nêu rõ tác dụng của việc trồng cây là công việc đó 
“tốn kém ít mà ích lợi nhiều”, tất cả nhân dân miền Bắc mỗi ngƣời phụ trách trồng một hoặc vài ba cây và 
chăm sóc cho tốt. Tại thời điểm đó, Bác đã tính “ở miền Bắc có độ 14 triệu, trong số đó độ 3 triệu là trẻ em 
thơ ấu, còn 11 triệu người từ tám tuổi trở lên đều có thể trồng cây… 
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Như vậy, mỗi Tết trồng được độ 15 triệu cây. Từ năm 1960 đến 1965, chúng ta sẽ có 90 triệu cây, 
vừa cây ăn quả, cây có hoa, vừa cây làm cột nhà. Và trong hai mươi năm, nước ta phong cảnh sẽ ngày càng 
tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện 
đời sống của nhân dân ta”. Cuối bài báo, Bác Hồ đã viết Tết trồng cây “cũng là một cuộc thi đua dài hạn 
nhưng nhẹ nhàng mà tất cả mọi người - từ các cụ phụ lão đến các em nhi đồng đều có thể hăng hái tham 
gia”. Điều đó có thể thấy, ý nghĩa của “Tết trồng cây” là hết sức thiết thực và lớn lao.  

  
Vào buổi sáng ngày 11/1/1960, không khí Tết trồng cây đầu tiên mừng Đảng, mừng Xuân thật sôi nổi. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng bào Thủ đô đã trồng cây ở Công viên Hồ Bảy Mẫu (nay là Công viên Thống 
Nhất). Tại nơi đây, Bác đã tự tay cầm xẻng, xúc đất vun cho một cây đa nhỏ. Trồng cây xong, Bác nói chuyện 
thân mật với mọi ngƣời về lợi ích của việc trồng cây. Ngƣời nói đại ý rằng, mấy năm trƣớc nơi đây còn là bãi 
rác, nhờ có lao động của mọi ngƣời mà nay cây đã lên xanh tốt. Ngày nghỉ, các cô, các chú dẫn con cái ra đây 
hóng mát, xem hoa, ngắm cây vui chơi. Đây chính là vƣờn hoa của các cô, các chú. Vậy chúng ta phải lao động 
cho thật tốt, ta làm cho ta và cho con cháu đời sau. 

 

52 mùa Xuân kể từ ngày ấy, Công viên Thống Nhất hôm nay đã trở thành một khu vui chơi giải trí lớn 
của Thủ đô Hà Nội. Cây đa nhỏ năm xƣa Bác trồng giờ đã là một cây đa cổ thụ sum suê xanh tốt, tỏa bóng 
mát quanh năm. 

Mùa Xuân năm 1969, sức khỏe của Bác yếu nhiều, việc bố trí để Bác trồng cây ở một địa phƣơng nào 
đó theo ý của Bác là một vấn đề hết sức khó khăn. Những ngƣời phục vụ Bác rất lo lắng nên nhiều lần đề 
nghị Bác hoãn lại việc trồng cây. Nhƣng Bác rất kiên quyết. Ngƣời nói: “Đây là dịp kỷ niệm 10 năm ngày phát 
động Tết trồng cây nên các chú phải bố trí cho Bác trồng cây ở một địa phƣơng nào đó có nhiều thành tích...”. 
Sau đó, Bác gợi ý chọn xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) là nơi có phong trào trồng cây tốt. 

Theo kế hoạch đã chuẩn bị, Bác đến địa điểm trồng cây. Đông đảo các đại biểu, các tầng lớp nhân 
dân đã đứng trên những đồi cây đón Bác. Bác trực tiếp trồng thêm một cây đa. Nhìn những xẻng đất, bình 
nƣớc Bác tƣới mát cho cây, mọi ngƣời ai cũng xúc động. Trồng cây xong, Bác cùng mọi ngƣời quây quần dƣới 
tán bạch đàn và thân mật hỏi chuyện và chúc Tết mọi ngƣời. Bác căn dặn: “Đất nƣớc này là của chúng ta 
nên phải thi đua sản xuất giỏi, trồng cây giỏi”. 
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Bác không chỉ nêu rõ giá trị của việc trông cây, gây rừng mà còn chỉ rõ những hậu quả và thiệt hai 
khi chặt phá rừng bừa bãi, khai thác không hợp lý: “ảnh hƣởng đến khí hậu, ảnh hƣởng đến sản xuất, đời 
sống rất nhiều” và “nếu rừng kiệt thì không còn gì và mất nguồn nƣớc thì ruộng mất màu, gây ra lụt và hạn 
hán”. Chính vì thế mà Bác ví rừng là vàng và căn dặn: “Chớ lãng phí vàng mà phải bảo vệ vàng của chúng 
ta”. 

Đau xót trƣớc cảnh rừng bị tàn phán, bị khai thác bừa bãi, Bác nói: “Những cây gỗ to bị chặt để đốt 
hay cho mục nát không khác gì đồng bào mình tự đem tiền bạc bỏ xuống sông”. Và rồi bác kêu gọi nahan 
dân ta “phải có kế hoạch trồng rừng và tích cực bảo vệ rừng… Phải bảo vệ rừng nhƣ bảo vệ nhà của 
mình”. 

Ngay cả đến giờ phút sắp đi xa, trong Di chúc, Bác Hồ cũng không quên nhắc nhở nhân dân ta phải 
tiếp tục công việc trông cây gây rừng: “Nên có kế hoạch trông cây trên đồi. Ai đén thăm thì trồng một cây 
hoa làm kỷ niệm. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Lâu ngày cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho phong cảnh và lợi 
cho công nghiệp”. 

Nhƣ vậy có thể thấy, trong suốt cuộc đời mình, Bác Hồ rất quan tâm tới công cuộc trồng cây, gây 
rừng và bảo vệ rừng. Tết trồng cây là bài học lớn của Bác để lại cho thế hệ sau về cách sống gần gũi với 
thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên môi trƣờng, về phát triển bền vững, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc 
nhƣng phải luôn giữ đƣợc màu xanh cây cỏ, vì chất lƣợng cuộc sống của ngƣời dân. 

Nguồn: http://bqllang.gov.vn 
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Theo dòng lịch sử 

        Từ giữa năm 1949 đến đầu năm 1950 phong trào đấu tranh của thanh niên học sinh, sinh viên chống 
chủ nghĩa thực dân Pháp xâm lƣợc và can thiệp Mỹ, chống “ độc lập” giả hiệu, chống khủng bố đàn áp, đòi 
đảm bảo an ninh cho học sinh, đòi đƣợc học tiếng mẹ đẻ… đã diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng khắp từ Nam 
chí Bắc. Tại Saì Gòn, các tầng lớp đồng bào cũng tích cực hƣởng ứng dƣới nhiều hình thức: biểu tình chống 
sƣu thuế, chống bắt lính, đòi công ăn việc làm. Học sinh, sinh viên bãi trƣờng, bãi khóa liên miên. 
        Ngày 09/01/1950, Đoàn Thanh Niên cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn đã vận động và tổ 
chức cho hơn 2.000 học sinh , sinh viên các trƣờng Pétrus Ký, Gia Long, Nguyễn Văn Khuê, Huỳnh Khƣơng 
Ninh, trƣờng Đại học Y Dƣợc, Pháp Lý, các trƣờng chuyên nghiệp vô tuyến điện, công chính, kỹ thuật, khoa 
học,… cùng nhiều giáo viên và 7.000 nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn biểu tình đòi bảo đảm an ninh cho học 
sinh, sinh viên học tập và trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt – trong đó có Ban lãnh đaọ học 
sinh cứu quốc Saì Gòn. Đoàn biểu tình kéo đến Nha học chính và Dinh thủ hiến bù nhìn đƣa yêu sách. Bọn 
cảnh sát và lính lê dƣơng ra đàn áp dã man đoàn biểu tình. Thái độ đó đã làm đám đông phẫn nộ, bùng nổ 
cuộc xung đột. Những ngƣời biểu tình dùng mọi thứ vũ khí có trong tay chống trả quyết liệt với lính Pháp, lính 
Âu Phi và công an Bình Xuyên. Trần Văn Ơn, ngƣời thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nƣớc và ý chí đấu tranh 
bất khuất của học sinh, sinh viên đã bị bọn chúng giết hại trong cuộc xung đột đó. 
        Tại Sài Gòn, ngày 12/01/1950 đám tang anh Trần Văn Ơn đã biến thành cuộc biểu tình thị uy của trên 
5 vạn ngƣời đứng trên các hè phố tiễn đƣa anh. Lễ tang anh Trần Văn Ơn cũng đã đƣợc cử hành trên khắp 
các tỉnh thành trong cả nƣớc. Hàng triệu lƣợt học sinh, sinh viên và đồng bào các giới đã đeo băng tang truy 
điệu với lòng thƣơng tiếc và xuống đƣờng tuần hành bày tỏ ý chí căm thù. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Bài điếu văn trong buổi lễ tang có câu: 

        “ Ai chết vinh buồn chăng ? 
          Ai sống nhục thẹn chăng ?” 

        Những câu hỏi đó cứ vang mãi trong những tháng năm đen tối của đất nƣớc, thúc giục bao thế hệ trẻ 
noi gƣơng Trần Văn Ơn, quên mình xông lên phía trƣớc. 
        Đại hội Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tháng 2/1950 tại căn cứ địa Việt Bắc đã lấy ngày 09/01 làm 
ngày truyền thống hàng năm của học sinh, sinh viên Việt Nam. Truyền thống vẻ vang đó đã đƣợc các thế hệ 
học sinh, sinh viên kế thừa oanh liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc và trở thành bất diệt. 

Nguồn: http://baotangphunu.com 
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Thanh niên  

với pháp luật 
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Gương sáng thanh niên 

Sáng 02/12, tại Hà Nội Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ƣơng Hội Liên hiệp Thanh niên 
Việt Nam phối hợp cùng Chƣơng trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia 
và Lễ trao giải thƣởng Tình nguyện Quốc gia năm 2017. Đây là Giải thƣởng cao quý đƣợc trao tặng hằng 
năm cho các tập thể, cá nhân có cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cuộc sống 
cộng đồng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vƣợt qua 100 hồ sơ đề cử và 
ứng cử để trao giải thƣởng, bạn Vũ Đức Hoà, sinh viên trƣờng Đại học Lạc Hồng là một trong 07 cá nhân 
vinh dự giải thƣởng này. 

Bạn Vũ Đức Hoà sinh năm 1995, là Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Hội Sinh viên khoa Dƣợc 
trƣờng Đại học Lạc Hồng, phó Chủ nhiệm Đối nội CLB đạp xe hoạt động xã hội Tƣơng Lai Xanh. Đam mê 
các hoạt động vì cuộc sống xã hội, trong thời gian qua Vũ Hòa là một nhân tố xuất sắc của tuổi trẻ Đồng 
Nai đã và đang sống đẹp, sống có ích. Với các vai trò là thủ lĩnh, cố vấn, điều phối viên, cộng tác viên, tình 
nguyện viên, anh đã đóng góp tích cực vào nhiều chƣơng trình nhƣ Chƣơng trình đạp xe tình nguyện "Ấm 
áp tình xuân", Chiến dịch Chuối nghĩa tình, Diễn đàn Sinh viên 5 tốt tỉnh Đồng Nai, Chiến dịch môi trƣờng 
"Ngừng thờ ơ hay ngừng thở", Chƣơng trình đạp xe tình nguyện "Kết nối ƣớc mơ", Chƣơng trình tập huấn 
cán bộ Đoàn, Chƣơng trình Du khảo tình nguyện, Chiến dịch Tiếp sức mùa thi – Mùa hè xanh… 

Bên cạnh tham gia và tổ chức các hoạt động trong phạm vi tỉnh nhà, Vũ Hòa còn thƣờng xuyên học 
tập, rèn luyện, trƣởng thành và tìm niềm vui trong hoạt động tình nguyện  tại các địa phƣơng cả nƣớc. Hòa 
tâm sự: “Đã từ lâu tình nguyện đƣợc coi nhƣ sở thích của mình và dần dần nó trở thành đam mê, nhƣ là cơ 
hội để mình có thêm những ngƣời bạn, những ngƣời đồng chí, những mối quan hệ rộng và hơn hết là tình 
yêu với công tác tình nguyện, để đƣợc cống hiến và trƣởng thành”. 

Vũ Hòa là một trong 25 bạn trẻ xuất sắc trên toàn quốc đƣợc lựa chọn kĩ lƣỡng để tham gia Trại hè 
San hô – Bảo vệ san hô tại Thành phố Đà Năng và Đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quang Nam, mục tiêu hình 
thành nên một cộng đồng những bạn trẻ yêu môi trƣờng biển và quan tâm sự sống còn của san hô trong 
khu vực nhƣ việc tạo ra những sản phẩm thực tế để cùng hƣớng đến mục đích bảo vệ san hô, bảo vệ môi 
trƣờng biển. 

Tinh thanafn cộng đồng của Vũ Hòa thể hiện qua chia sẻ: May mắn có cơ hội tiếp xúc với môi 
trƣờng Đoàn – Hội, với những bạn trẻ năng động, các tổ chức, CLB hoạt động cộng đồng nơi quy tục những 
trái tim nhân ái, những bàn tay luôn sẵn safngd dƣa ra để “lá lành đùm lá rách”. Nhờ đó, bên cạnh việc 
học tập, tôi lựa chọn tuổi 20 của mình là những chuỗi ngày đem đến cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa 
những điều ngày ấu thơ mình từng khao khát, đồ là những ngày hội vui chơi bổ ích, những điệu dân vũ vui 
tƣơi, những bài học kỹ năng sống, những niềm tin vào tƣơng lai,… Đối với tôi, tuổi trẻ là để sống, học tập, 
lao động và cống hiến. Tôi sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đó đến với bạn trẻ xung quanh, để chúng tôi có thể 
nắm tay nhau tự tin khẳng định rằng thế hệ trẻ Việt Nam đang và sẽ không ngừng trau dồi năng lực, phẩm 
chất và thể hiện trách nhiệm của mình để sẵn sàng đón nhận sứ mệnh trở thành những chủ nhân tƣơng lai 
của đất nƣớc. 
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Vũ Đức Hòa (áo trắng, đừng thứ 2 từ trái qua phải) nhận giải thưởng tại Hà Nội 

Tinh thần tình nguyện đó đƣợc Vũ Hòa thể hiện qua quyết tâm thực hiện mục tiêu 
trong tƣơng lai qua kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức và kỹ năng cho Ban Chấp Hành  
Đoàn – Hội Sinh viên khoa Dƣợc, trƣờng Đại học Lạc Hồng khóa mới; Tổ chức gây quỹ cho 
Chƣơng trình ngày hội Kết nối trái tim tình nguyện năm 2017; Kiện toàn cơ cấu tổ chức CLB 
Tƣơng Lai Xanh, đào tạo thành viên Ban Chủ nhiệm tập sự để chuản bị cho nhiệm kỳ mới và 
hành trình hè năm 2018 – Đạp xe tình nguyện kết nối Cột mốc ngã ba Đông Dƣơng và Cực 
nam tổ quốc “Ƣơm mầm ƣớc mơ 5”, với các hoạt động ý nghĩa thiết thực nhƣ: thực hiện 
công trình thanh niên, Ngày hội Kỹ năng cho em, Trao tặng Tủ sách Tia Nắng, trao học 
bổng…. 

Bên cạnh một Vũ Hòa nhiệt tình, năng động qua các hoạt động vì cuộc sống cộng 
đồng, bạn là một sinh viên tiêu biểu của trƣờng với Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tỉnh Đồng 
Nai năm 2017 và là tấm gƣơng sáng cho lớp thanh niên Đồng Nai “Sống đẹp, sống có ích” 
với “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. 

Nguồn: http://doantncshcm.dongnai.gov.vn 
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Sổ tay nghiệp vụ -  

Góc kĩ năng thanh niên 
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Các ngày lễ, kỉ niệm 

 trong tháng  
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