
 

 

 

 

 

Tình cảm của Bác với các cháu thiếu nhi 

Trong muôn vàn tình thân yêu của Người dành cho Nhân dân, có một tình yêu lớn 

dành cho thiếu niên nhi đồng. Thiếu niên và nhi đồng luôn luôn được Bác Hồ dành cho 

một tình thương yêu đặc biệt. Tấm lòng yêu thương và những lời dạy của Người vẫn 

luôn đồng hành cùng thiếu niên nhi đồng cả nước, là di sản văn hóa vô giá của toàn 

Đảng, toàn dân và của thế hệ trẻ nước ta. 

Sinh thời, dù luôn bận bịu với việc nước, nhưng Bác Hồ vẫn dành nhiều thời gian 

quan tâm đến thế hệ măng non, bởi theo Bác, chính những thế hệ này sẽ là những chủ 

nhân tương lai của đất nước. Bác Hồ thường có thư gửi các cháu mỗi dịp khai trường, 

hay Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi. Lời lẽ trong thư luôn ân cần, trìu mến, chí tình. Bác 

luôn nhắc thiếu nhi phải đoàn kết, thi đua học tập, lao động, rèn luyện đạo đức, rèn 

luyện sức khoẻ. Tấm lòng của Người đối với thiếu nhi được thể hiện qua những bức 

thư, những bài thơ mà cho đến hôm nay vẫn chan chứa tình thương yêu vô hạn. 

Những vần thơ của Bác Hồ dành cho thiếu nhi chứa đựng tình thương yêu sâu sắc 

và thắm thiết. Người luôn nhắc đến trẻ em với một tình cảm trìu mến, nâng niu: 

“Trẻ em như búp trên cành 

Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan 

Chẳng may vận nước gian nan 

Trẻ em cũng phải lầm than cực lòng”... 

Hết lòng thương yêu và ân cần dạy bảo thiếu nhi, Bác Hồ rất tin tưởng xác định 

trách nhiệm trọng đại của thiếu nhi đối với tương lai đất nước. Trong Thư gửi học sinh 

vào tháng 9 năm 1945, Bác đã viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, 

dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu 

được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”. 

Cụ thể hơn, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Đội thiếu niên Tiền Phong 

tháng 5 năm 1961, Bác đã gửi đến thiếu nhi cả nước 5 lời dạy thiêng liêng: 

“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào 

Học tập tốt, lao động tốt 

Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt 

Giữ gìn vệ sinh 

Thật thà, dũng cảm” 
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Cho đến hôm nay, thiếu nhi cả nước vẫn xem như đó là mục tiêu để phấn đấu, là 

tiêu chuẩn để đánh giá đội viên tiêu biểu của Đội. Cũng ngay trong lá thư này, Bác ân 

cần nhắc nhở thiếu niên nhi đồng: “Mai sau các cháu sẽ là người chủ của nước nhà. 

Cho nên ngay từ rày, các cháu cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng để chuẩn bị trở 

nên người công dân tốt, người cán bộ tốt của nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc 

lập, dân chủ và giàu mạnh”. 

Không chỉ yêu thương thiếu niên, nhi đồng, Bác Hồ còn khẳng định vai trò quan 

trọng của thiếu nhi đối với tương lai mai sau của đất nước và xác định trách nhiệm 

chăm sóc giáo dục các em không phải của riêng ngành nào, tổ chức nào mà là trách 

nhiệm của toàn Đảng, toàn dân. Người luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải quan tâm đến 

việc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Trong Thư gửi Hội nghị cán bộ phụ trách nhi đồng 

toàn quốc vào ngày 25 tháng 8 năm 1950, Bác Hồ từng viết: “Giáo dục nhi đồng là một 

khoa học. Cách dạy trẻ, cần làm cho chúng biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao 

động, biết vệ sinh, giữ kỷ luật, học văn hóa. Đồng thời phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ, 

hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của chúng, chớ nên làm cho chúng hóa ra già cả”. 

Bác cũng căn dặn người lớn phải quan tâm chăm sóc, giáo dục các em. Người dạy 

rằng ngày Tết Thiếu nhi 01/6 nhắc nhủ người lớn trước hết là bố mẹ, cô giáo, thầy giáo, 

Đoàn Thanh niên nhớ nhiệm vụ của mình đối với nhi đồng và người lớn phải là tấm 

gương cho trẻ em, phải “khéo giáo dục để mai sau nhi đồng trở thành người công dân 

có tài, có đức”. 

Ba tháng trước ngày đi xa, Bác lại viết bài: “Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và 

giáo dục thiếu niên, nhi đồng” in trên báo Nhân dân. Bác viết: “Thiếu niên nhi đồng là 

người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm 

vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ. Trong thời gian tới 

và trong dịp hè này, cần phải đẩy mạnh công tác thiếu niên nhi đồng đạt nhiều kết quả 

tốt và thiết thực”. 

Trong Bản Di chúc lịch sử của mình, Bác Hồ đã hai lần nhắc đến các cháu nhi 

đồng và Người đã dành muôn vàn tình thân yêu của mình cho các cháu nhi đồng Việt 

Nam và nhi đồng quốc tế. Tấm lòng của Bác Hồ đối với thiếu nhi Việt Nam ví như trời 

biển. Nỗi thương nhớ của Bác đối với các cháu không bao giờ vơi cạn. Cho đến ngày 

Bác phải đi xa, trong Di chúc của mình, Bác còn gửi gắm: “Cuối cùng, tôi để lại muôn 

vàn tình thương yêu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng...” 

Ngày nay, thiếu niên nhi đồng nước ta đã và đang được Đảng, Nhà nước, các đoàn 

thể và toàn xã hội quan tâm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, đã được thể hiện bằng luật 

định. Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, thiếu nhi nước ta một lần nữa ôn lại lời dạy 

của Bác Hồ kính yêu trong những câu thơ mà Bác đã gửi cho các em vào Tết trung thu 

năm 1952: 

“Mong các cháu cố gắng 

Thi đua học và hành 

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ 

Tùy theo sức của mình... 

Các cháu hãy xứng đáng 

Cháu Bác Hồ Chí Minh”. 
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Nhớ ơn Bác, toàn thể thiếu nhi Việt Nam nguyện cố gắng học tập, tu dưỡng và rèn 

luyện thật tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi để xứng đáng là “Cháu Bác Hồ Chí Minh” 

như Người hằng mong đợi./. 

Nguồn Trang tin điện tử Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

 

 

 

Trong tài liệu sinh hoạt Chi Đoàn tháng 6, 7/2018, chúng tôi xin giới thiệu đến 

các bạn đoàn viên thanh niên, các tổ chức Đoàn về Di tích lịch sử Căn cứ Bộ Chỉ huy 

Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Khu căn cứ Tà Thiết:) 

Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Quân ủy Bộ 

Chỉ huy các Lực lượng Vũ trang quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Rừng Chính 

phủ), thuộc xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Đây là nơi chứng kiến và 

ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của cách mạng miền Nam nói riêng và cả nước 

nói chung. 

Bộ Chỉ huy Miền “là cơ quan tiền phương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc 

phòng” có nhiệm vụ theo dõi, nghiên cứu tình hình chiến sự ở miền Nam, tham mưu kịp 

thời cho Quân ủy Trung ương đề ra những quyết sách mang tầm chiến lược đối với sự 

nghiệp cách mạng miền Nam. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Miền trực tiếp lãnh đạo các lực 

lượng vũ trang giải phóng miền Nam cùng với quân dân cả nước “đánh cho Mỹ cút, 

đánh cho Ngụy nhào”,  giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Đây cũng 

là nơi sống và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Miền trong thời gian từ 

năm 1972 đến 1975, tiêu biểu như: Đại tướng Lê Đức Anh - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 

quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Đồng chí Phạm Hùng - Chính ủy Bộ Tư lệnh 

quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Thượng tướng Trần Văn Trà - Tư lệnh Bộ Tư 

lệnh quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Đại tướng Hoàng Văn Thái - Tư lệnh Bộ Tư 

lệnh quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Thị Định - Phó Tư 

lệnh Bộ Tư lệnh quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Đại tướng Văn Tiến Dũng - Tư 

lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh... 

Quá trình xây dựng Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt 

Nam tại sóc Tà Thiết, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước: 

Ngày 31/01/1961, Tổng Quân ủy ra chỉ thị thống nhất các lực lượng vũ trang ở 

miền Nam thành “Quân giải phóng miền Nam Việt Nam”, một bộ phận của Quân đội 

nhân dân Việt Nam. Ngày 15/02/1961, Quân giải phóng miền Nam Việt Nam làm lễ ra 

mắt tại Chiến khu Đ. Cùng với đó, cơ quan chỉ huy được thiết lập từ miền đến khu, tỉnh, 

huyện, xã, cao nhất là Ban Quân sự Miền (thành lập trên cơ sở phát triển tổ chức Ban 

Quân sự liên khu ủy miền Đông Nam Bộ). Ban Quân sự Miền - tổ chức tiền thân của Bộ 

Chỉ huy Miền (tháng 10/1963) và Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân giải 

phóng (từ tháng 3/1971- 7/1976), trực thuộc Trung ương Cục miền Nam, tham mưu cho 

Trung ương Cục và trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân trên chiến 

trường Nam Bộ, cực Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên. 

DI TÍCH LỊCH SỬ TẠI BÌNH PHƯỚC 
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Tháng 9/1961, Trung ương Cục quyết định dời cơ quan lãnh đạo Trung ương 

Cục, Ủy ban Trung ương Mặt trận và Ban Quân sự Miền từ Khu A về Khu B, đặt căn cứ 

tại vùng Trảng Chiên, Xa Mát, Lò Xo, Bắc Tây Ninh, khu vực giáp biên giới Việt Nam 

- Capuchia. Tháng 3/1965, Bộ Chỉ huy Miền di chuyển về căn cứ mới là Bà Chiêm - 

Sóc Con Trăng. 

Năm 1970, để hình thành hệ thống liên hoàn căn cứ Miền trong tình hình mới, tạo 

thế trận liên minh Việt Nam - Campuchia, chiến đấu chống kẻ thù chung, Bộ Chỉ huy 

Miền rút một phần lực lượng ở chiến trường miền Nam sang Campuchia, xây dựng 

thành các “khu căn cứ” trực thuộc. Ngày 18/3/1971, Bộ Chỉ huy Miền đổi tên thành Bộ 

Tư lệnh Miền. Sau đó, Bộ Tư lệnh Miền đã di chuyển căn cứ từ Bà Chiêm - Sóc Con 

Trăng và các khu căn cứ từ Campuchia về sóc Tà Thiết, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) 

– địa điểm cuối cùng của Bộ Tư lệnh Miền (giai đoạn 1973 - 1975). 

Từ đầu năm 1973, căn cứ Tà Thiết được xây dựng hoàn thiện, chia làm hai khu 

vực, vòng trong và vòng ngoài. Vòng trong bao gồm Bộ Tư lệnh, Cục Tham mưu Cục 

Chính trị, cơ quan Chủ nhiệm Hậu cần và một số nhà khách được dùng để đón khách từ 

Trung ương Cục sang làm việc. Toàn bộ khu vực vòng trong tập trung dọc hai phía Tây 

và Đông suối Khơlay, xung quanh sóc Tà Thiết. Vòng ngoài dịch về phía các xã Lộc 

Thành, Lộc Tấn, gồm các bộ phận trực thuộc các Cục, như Trường huấn luyện, Bệnh 

viện, Thông tin… Ngoài ra, các cơ quan hậu cần, các kho hậu cần thuộc Cục Hậu cần 

Miền được bố trí tại nhiều khu vực ở các xã Lộc Quang, Lộc Hòa, Lộc Hiệp, Lộc Tấn - 

những địa điểm gần với tuyến đường vận tải chiến lược đường 559 (đường Trường 

Sơn), thuận tiện cho công tác đón nhận hàng hóa chi viện từ miền Bắc vào miền Nam. 

Bộ Tư lệnh quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã chỉ đạo, đóng góp nhiều 

chiến công trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, tiêu biểu như một số trận đánh, chiến 

dịch: Tiêu diệt yếu khu Bù Bông - chi khu Kiến Đức năm 1973, mở rộng hành lang vận 

chuyển chiến lược đường Trường Sơn vào Nam Bộ; Trực tiếp chỉ đạo đánh tổng kho 

xăng dầu Nhà Bè “dạ dày chiến tranh” lớn nhất của địch ở miền Nam vào tháng 

11/1973; chỉ đạo Chiến dịch Tây Bến Cát tháng 5/1974; Giải phóng đường 14 - Phước 

Long, tạo thế, tạo lực mới cho cách mạng miền Nam, củng cố kế hoạch giải phóng hoàn 

toàn miền Nam; Tiếp tục chỉ đạo, chỉ huy nhằm tạo thế, tạo lực và tạo thế trận cho chiến 

dịch cuối cùng giải phóng Sài Gòn - Gia Định và hoàn toàn miền Nam; Phối hợp chỉ 

đạo tiến công tuyến phòng thủ Xuân Lộc - Long Khánh đầu tháng 4/1975. 

 Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hầu hết các công trình của 

căn cứ đã bị hư hỏng, được trùng tu, khôi phục lại. Hiện nay, di tích phân bố trong rừng 

Tà Thiết, với tổng diện tích 380ha, chia làm ba cụm chính: 

- Cụm ngoài gồm Nhà ở của Thượng tướng Trần Văn Trà và Hầm chữ A. 

- Cụm giữa gồm Bếp Hoàng Cầm, Hầm Giao ban, Nhà ở của Thiếu tướng Lê Văn 

Tưởng, Nhà ở của Chính ủy Phạm Hùng. 

- Cụm cuối gồm có: Hội trường, Nhà Thiếu tướng Nguyễn Thị Định, Nhà Trung 

tướng Lê Đức Anh. 

1. Hội trường: được xây dựng ở cụm cuối của căn cứ, cách bếp Hoàng Cầm 

khoảng 500m về phía Nam, cách nhà của Thiếu tướng Nguyễn Thị Định 150m về phía 

Bắc, cách nhà của Đại tướng Lê Đức Anh 100m về phía Đông Bắc. Hội trường có chiều 



5 

 

 

 

dài 12,8m, rộng 6,8m, tổng diện tích 87,4m2(Diện tích bao gồm cả giao thông hào là: 

26,3m x 30m = 789m2), một phần nhà được đào âm xuống lòng đất (độ sâu 0,9m) để sử 

dụng vào việc tổ chức các hoạt động liên quan, phần mái làm nổi trên mặt đất. 

2. Bếp Hoàng Cầm: có nhiều ưu điểm, phù hợp với yếu tố bí mật của các khu 

căn cứ cách mạng, do anh nuôi tên Hoàng Cầm sáng chế ra năm 1953. Bếp Hoàng Cầm 

gồm 3 loại: bếp Đại Táo, Trung Táo và Tiểu Táo, loại bếp được xây dựng tại căn cứ Tà 

Thiết là bếp Đại Táo. Bếp được xây dựng theo trục Bắc Nam, dài 15,6m, rộng 7m, tổng 

diện tích 109,2m2(Diện tích bao gồm cả giao thông hào là: 30m x 33m = 990m2), với 

kiến trúc kiểu nửa chìm nửa nổi, tức một phần diện tích nổi trên mặt đất và một phần 

diện tích được đào âm dưới lòng đất (độ sâu 1m). Lối lên xuống của bếp được bố trí ở 

đầu hồi phía Bắc. Kết cấu vì kèo, cột được làm bằng chất liệu bê tông cốt sắt giả gỗ, các 

đòn tay, thanh rui để lợp mái được làm bằng gỗ. 

3. Hầm Giao ban: là hầm bí mật được xây dựng trong các căn cứ cách mạng để 

tổ chức các buổi họp mang tính bí mật tuyệt đối. Hầm cách nhà của Thượng tướng Trần 

Văn Trà 400m về phía Đông Nam, cách Nhà Chính ủy Phạm Hùng 50m về phía Đông 

Bắc, cách bếp Hoàng Cầm 100m về phía Tây Bắc. Hầm được xây dựng âm hoàn toàn 

dưới lòng đất, tổng diện tích 36,26m2, dài 9,8m, rộng 3,7m, chiều cao 2,1m. Hầm xây 

theo chiều Bắc Nam, cửa lên/xuống mở ở hai đầu phía Bắc và phía Nam. Mỗi cửa cao 

1,3m, rộng 0,9m có mái che rộng 1,8m, dài 2,8m, cao 1,7m. Các cột, vì kèo, xà được 

làm bằng bê tông cốt thép giả gỗ. Các đòn tay, thanh rui lợp được làm bằng gỗ. Mái 

được lợp bằng lá Trung quân. 

4. Hầm chữ A: bao gồm hai phần chính: Hầm chữ A và giao thông hào, được 

phục hồi năm 1995 với kết cấu bằng bê tông cốt thép, xi măng. Miệng hầm rộng 1m, 

cao 1,2m sâu 1,4m. Phần hầm chính dài 4,2m rộng 2,3m, được gia cố bằng các cây xà, 

đúc bằng bê tông cốt thép, trên nóc hầm phủ kín bằng đất tự nhiên. Giao thông hào dài 

20m, rộng 0,9m, hình gấp khúc bốn đoạn, bắt đầu phần phía Tây của Hầm chữ A kéo 

dài về phía Đông, đi sâu vào rừng tự nhiên (tổng diện tích 9m x 11,7m = 105,3m2). 

5. Nhà Thượng tướng Trần Văn Trà: có chiều dài là 9,5m, chiều rộng 9m, tổng 

diện tích là 85m2 (Diện tích bao gồm cả giao thông hào là 39,7m x 8,7m = 345,39m2). 

Kết cấu nhà làm theo kiểu năm nóc, bốn mái, có ba vì kèo chia nhà làm hai gian chính. 

Các cột, vì kèo, xà ngang, xà dọc đều được kết cấu bằng bê tông cốt thép, giả gỗ. Các 

đòn tay, thanh rui để lợp nhà được làm bằng gỗ. 

6. Nhà đồng chí Chính ủy Phạm Hùng: có chiều dài 10m, chiều rộng 8m, tổng 

diện tích 80m2 (Diện tích bao gồm cả giao thông hào là 15,5m x 19,3m = 299,15m2), 

kiểu nhà hai mái và hai chái hai đầu. Đây là kiểu nhà trệt, có hầm âm và hầm chữ A. 

Các vật dụng được đặt trên nền đất để tiện làm việc, nghỉ ngơi. Ở đầu hồi phía Bắc có 

một hầm âm, kết nối với hầm chữ A (đặt ở chính giữa nền nhà). Hầm âm rộng 1,5m, 

cao 2,4m và sâu 1,4m. Các cột, vì kèo, xà được làm bằng bê tông cốt thép giả gỗ. Các 

đòn tay, thanh rui lợp được làm bằng gỗ. Mái được lợp bằng lá Trung quân. 

7. Nhà đồng chí Lê Văn Tưởng: được khôi phục, trùng tu năm 2009. Đầu hồi 

quay theo hướng Bắc Nam, lối lên xuống bố trí ở đầu hồi phía Nam. Nhà có ba gian, dài 

9m, rộng 6,5m, tổng diện tích 58,5m2 (Diện tích bao gồm cả giao thông hào là 19m x 

26,6m = 505,4m2). Trong nhà có một hầm chữ A ở vách phía Tây, cách vách phía Nam 

2,5m. Hầm cao 1,1m, rộng 0,9m. Hầm được kết nối với một giao thông hào thoát hiểm 



6 

 

 

 

dài 30m dẫn vào rừng. Các cột, vì kèo, xà được làm bằng bê tông cốt thép giả gỗ. Các 

đòn tay, thanh rui lợp được làm bằng gỗ. Mái được lợp bằng lá Trung quân. 

8. Nhà Đại tướng Lê Đức Anh: có kiểu kiến trúc nửa chìm, nửa nổi, không gian 

sinh hoạt, nghỉ ngơi được làm âm xuống lòng đất 1m. Lối lên xuống bố trí ở đầu hồi 

phía Tây Nam. Nhà có ba gian, dài 9,4m, rộng 7m, tổng diện tích 65,8m2(Diện tích bao 

gồm cả giao thông hào là 16,8m x 16,5m = 277,2m2). Các cột, vì kèo, xà được làm bằng 

bê tông cốt thép giả gỗ. Các đòn tay, thanh rui lợp làm bằng gỗ. Mái lợp bằng lá Trung 

quân. Trong nhà có một hầm chữ A, cao 1,1m, rộng 0,9m, được nối với một giao thông 

hào thoát hiểm dài 30m dẫn vào rừng. 

9. Nhà Thiếu tướng Nguyễn Thị Định: kiểu kiến trúc nửa chìm, nửa nổi, không 

gian sinh hoạt, nghỉ ngơi được làm âm xuống lòng đất với độ sâu 1m. Đầu hồi quay 

theo hướng Đông Tây, lối lên xuống bố trí ở đầu hồi phía Tây. Nhà có chiều dài 9,4m, 

rộng 7m, gồm 03 gian, tổng diện tích 65,8m2(bao gồm cả giao thông hào là 11,8m x 

21,6m = 254,88m2). Hai đầu hồi có hai mái, mỗi mái dài 4,2m rộng 1,6m. Trong nhà có 

xây dựng một hầm chữ A ngay chính giữa vách phía Bắc,  cao 1,1m, rộng 0,9m, được 

kết nối với một giao thông hào thoát hiểm dài 30m dẫn vào rừng. Các cột, vì kèo, xà 

được làm bằng bê tông cốt thép giả gỗ. Các đòn tay, thanh rui lợp được làm bằng gỗ. 

Mái được lợp bằng lá Trung quân. 

10. Nhà Bia của Tổng cục Chính trị: được xây dựng theo lối kiến trúc “phương 

đình”- mặt bằng hình vuông, mỗi cạnh dài 7,5m. Mái được cấu trúc theo dạng chồng 

diềm 2 tầng, mỗi tầng 4 mái cân nhau, dán ngói mũi hài. Giữa nhà, đặt tấm bia đá cao 

2,1m, rộng 1,66m  để ghi lại công lao của các chiến sỹ. Đây là công trình có độ bền 

vững, mô phỏng nghệ thuật kiến trúc truyền thống dân tộc, hài hòa với cảnh quan di 

tích. 

11. Phòng Trưng bày bổ sung di tích: diện tích 213,84m2. Hiện nay, tại Nhà 

trưng bày do Bảo tàng tỉnh Bình Phước quản lý, đang trưng bày 84 hiện vật và một sa 

bàn có liên quan đến quá trình hình thành và hoạt động của Căn cứ. Ngoài ra, Bảo tàng 

Bình Phước đã tiến hành sưu tầm, bổ sung các hiện vật, tư liệu và hình ảnh tiến tới hoàn 

thiện phần trưng bày tại Phòng truyền thống của di tích. 

Ngày nay, di tích là một địa điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước 

đến thăm quan, nghiên cứu; là địa chỉ đỏ để tuyên truyền, giáo dục về tinh thần yêu 

nước, truyền thống đấu tranh. Vào dịp các ngày lễ lớn của đất nước, ngày mất của các 

đồng chí nguyên là cán bộ trong Bộ Chỉ huy Miền, các cấp, các ngành địa phương, đặc 

biệt là ngành văn hóa đã thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm ôn lại truyền thống 

đấu tranh cách mạng của các thế hệ trước, tiến hành lễ dâng hương tưởng niệm công ơn 

của các anh hùng liệt sĩ, đã từng sống và chiến đấu tại căn cứ và trên chiến trường toàn 

miền Nam. 

Với giá trị đặc biệt tiêu biểu, di tích lịch sử Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng 

miền Nam Việt Nam (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) được Thủ tướng Chính phủ 

xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt (tại Quyết định số 2367/QĐ-TTg ngày 23/12/2015) 

Nguồn: Cục Di sản Văn hóa 

 

Các công trình mới được xây dựng gần đây: 
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- Nhà truyền thống diện tích 450m2 do Bộ Quốc phòng thi công, kinh phí 6 tỷ 

đồng do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tài trợ  

- Nhà đón tiếp diện tích 1.200m2, kinh phí 15 tỷ đồng do tỉnh Bình Dương tài trợ 

- Công trình đài tưởng niệm: “Đài tưởng niệm” là một trong 7 công trình được 

đầu tư xây dựng giai đoạn 1 của dự án, gồm 3 phần chính với chiều cao khoảng 18m. 

Trong đó, phần đế đài hình tròn có đường kính khoảng 12m, thân đài phía trên 5 cột trụ 

bố trí 5 cánh lớn xen kẽ 4 cánh nhỏ để giữ gìn, nâng niu ngọn lửa vĩnh cửu. Trung tâm 

đài tưởng niệm đặt một tấm bia đá khắc dòng chữ “Tổ quốc ghi công”… Công trình 

khởi công xây dựng ngày 2-12-2016 do Công ty Cổ phần Mỹ thuật và xây dựng Việt 

Nam thực hiện với tổng kinh phí 14,9 tỷ đồng do Tập đoàn viễn thông Quân đội 

(Viettel) tài trợ.  

- Khu quảng trường (phía trước nhà tưởng niệm, trước nhà truyền thống và trước 

tượng đài), diện tích 8.000m2  

- Công trình cổng chào vào khu di tích  

- Công trình tường rào bao quanh khu di tích 

 

 

 

Những ngày đáng nhớ trong tháng 6, tháng 7: 

 

- Kỷ niệm 68 năm Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6/1950 - 01/6/2018). 

- Kỷ niệm 46 năm Ngày Môi trường thế giới (05/6/1972 - 05/6/2018). 

- Kỷ niệm 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 

05/6/2018). 

- Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 

11/6/2018). 

- Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018). 

- Kỷ niệm 17 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2018). 

- Kỉ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018). 

 

Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6/1950) 

Lịch sử ra đời của ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 

Vào rạng sáng ngày 1/6/1942, quân phát xít Đức bao vây làng Li-đi-xơ (Tiệp 

Khắc), chúng bắt 173 người đàn ông, 196 người phụ nữ và trẻ em. Tại đây, chúng đã tàn 

sát dã man 66 người và đưa 104 em thiếu nhi vào trại tập trung, 88 em đã bị chết trong 

các phòng hơi độc, 9 em khác bị đưa đi làm tay sai cho bọn phát xít. Làng Li-đi-xơ 

không còn một bóng người. 

Hai năm sau, ngày 10/6/1944, phát xít Đức lại bao vây thị trấn Ô-ra-đua (Pháp), 

chúng dồn 400 người vào nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em, phóng 

hỏa đốt cháy một cách thảm thương. 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 
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Để tưởng nhớ đến hàng trăm trẻ em vô tội đã bị Đức Quốc Xã sát hại nhẫn tâm, 

năm 1949 Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1/6 hàng năm làm 

ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi, nhằm đòi chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về 

đời sống thiếu nhi, đòi giảm ngân sách quân sự để tăng ngân sách giáo dục, bảo vệ và 

chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. Kể từ năm 1950, ngày 1/6 hàng năm trở thành ngày của 

thiếu nhi. 

Ngày Quốc tế thiếu nhi ở Việt Nam 

Ở nước ta, ngay sau khi giành được độc lập, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã rất 

quan tâm đến thiếu nhi. Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên (1/6/1950) trong giai đoạn 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đang trải qua thời kỳ cam go ác 

liệt nhất, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn nghĩ tới thiếu nhi cả nước và gửi thư 

chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng. 

Bác viết: “Bác thương các cháu lắm, Bác hứa với các cháu rằng đến ngày đánh 

đuổi hết giặc Pháp, kháng chiến thành công, Bác cùng Chính phủ và các đoàn thể sẽ cố 

gắng làm cho các cháu dần dần được no ấm, được vui chơi, được học hành, được vui 

sướng…”. 

Cũng từ đó, hàng năm cứ đến ngày Tết thiếu nhi và Tết Trung thu, thiếu nhi cả 

nước ta lại hân hoan đón thư chúc mừng của Bác Hồ. Bác Hồ luôn hết sức quan tâm, 

dạy bảo các cháu nên người, trong đó 5 Điều Bác dạy thiếu niên nhi đồng đã trở thành 

nội dung giáo dục đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 

Nguồn: Baogiaothong.vn 

Ngày Môi trường thế giới (05/6/1972) 

Hàng năm Ngày Môi trường Thế giới (05/6) được tổ chức trọng thể nhằm khuyến 

khích sự quan tâm chính trị và hành động bảo vệ môi trường. 

Bắt đầu từ những năm 1960, những dấu hiệu cho thấy sự phát triển ngày càng tăng 

của nạn suy thoái môi trường đã ngày một rõ ràng hơn, con người đã bắt đầu ý thức 

được về những ảnh hưởng có hại của mình đối với môi trường sống.  

Hội nghị của Liên Hợp quốc về Con người và Môi trường tổ chức tại thủ đô 

Stockholm của Thuỵ Điển từ ngày 05/6/1972 đến ngày 06/6/1972 là kết quả của những 

nhận thức mới này, là hành động đầu tiên đánh dấu sự nỗ lực chung của toàn thể nhân 

loại nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường. 

Trong cuộc họp này, Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc cũng đã được thành 

lập vào ngày 05/6/1972. Đại Hội đồng Liên Hợp quốc đã quyết định chọn ngày 05/6 là 

Ngày Môi trường thế giới và giao cho Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc 

(UNEP) có trụ sở tại Nairobi (Kenya) tổ chức kỷ niệm sự kiện này. Hằng năm, vào ngày 

này lễ kỷ niệm trọng thể được tổ chức tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. 

Mục đích của Ngày Môi trường thế giới là tập trung sự chú ý trên toàn thế giới vào 

tầm quan trọng của môi trường và khuyến khích sự quan tâm chính trị và hành động bảo 

vệ môi trường.  

Sự kiện này làm cho các vấn đề môi trường mang tính nhân văn; trao quyền cho 

mọi người để trở thành tác nhân tích cực của quá trình phát triển bền vững và bình 

đẳng; nâng cao hiểu biết của các cộng đồng về vai trò then chốt làm thay đổi hành vi 
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hướng tới các vấn đề môi trường; ủng hộ mối cộng tác để đảm bảo rằng, tất cả các quốc 

gia và các dân tộc được hưởng một tương lai an toàn và thịnh vượng hơn. 

Mỗi năm, Liên Hợp Quốc chọn một thành phố làm nơi tổ chức lễ kỷ niệm Ngày 

Môi trường Thế giới. Chính phủ và thành phố nước chủ nhà sẽ hợp tác với UNEP tạo ra 

bầu không khí cho sự kiện này. Chủ đề, khẩu hiệu và logo sẽ được chọn để làm trọng 

tâm cho các tài liệu tuyên truyền về Ngày Môi trường Thế giới, cũng như các hoạt động 

cổ động trên toàn cầu. 

Trong ngày này, Nhân dân trên toàn thế giới sẽ nhận được một thông điệp chính 

thức của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, trong đó có nêu lên các vấn đề môi trường và bảo 

vệ môi trường chung trên toàn thế giới.  

Bắt đầu từ năm 1987, để khuyến khích tinh thần và trách nhiệm bảo vệ môi trường 

của toàn thể nhân dân trên thế giới, Liên Hợp quốc đã phát động thêm lễ trao giải 

thưởng Global 500 được tổ chức vào đúng ngày môi trường thế giới tại thành phố được 

chọn làm trung tâm tổ chức lễ kỷ niệm ngày này trên thế giới. Hàng năm, Liên Hợp 

Quốc sẽ chọn ra những người có nhiều đóng góp cho hoạt động bảo vệ môi trường để 

trao Giải thưởng Global 500. 

Lễ kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới hàng năm ở Việt Nam thường có sự tham 

gia của mọi tầng lớp dân chúng như các quan chức Chính phủ, đại diện của các cơ quan, 

tổ chức quốc tế và các Đại sứ quán ở Việt Nam, học sinh, sinh viên và các tổ chức xã 

hội quần chúng. 

Ngày Môi trường Thế giới “chính là sự kiện của người dân” với các hoạt động đa 

dạng, phong phú, như tuần hành, diễu hành bằng xe đạp, các buổi hoà nhạc xanh, các 

cuộc thi tại trường học, trồng cây, chiến dịch tái chế chất thải và làm sạch môi trường.  

Nguồn: Sưu tầm 

Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/ 1911) 

 Ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với ý chí mãnh 

liệt, lòng yêu thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng 

nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Rời bến Nhà Rồng, trên con tàu Đô đốc 

Latouche-Tréville với tên gọi Văn Ba hay biệt danh anh Ba, cuộc hành trình qua 3 đại 

dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia đã đưa Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - 

Lênin, học thuyết cách mạng tiên phong của thời đại. 

Nguồn: Vtv.vn 

 

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925) 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế 

giới cũng là một nhà báo xuất sắc, người sáng lập ra nền báo chí Cách mạng Việt Nam. 

Ngày 21/6/1925 tại Quảng Châu (Trung Quốc), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng 

lập ra tờ báo Thanh niên - cơ quan của tổ chức Thanh niên Cách mạng Việt Nam. Đây 

là tờ báo Cách mạng Việt Nam đầu tiên do Bác Hồ sáng lập, chỉ đạo và là người biên 

tập chính. Báo Thanh niên, với 88 số, mở ra lớp đào tạo 300 cán bộ đều do Bác Hồ khởi 

thảo, chủ trì, giảng dạy là sự mở đầu một cuộc Cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc 

và xây dựng Chủ nghĩa Xã hội.  

http://vtv.vn/nguyen-ai-quoc.html
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Bác Hồ bắt đầu sự nghiệp Cách mạng bằng việc viết báo Cách mạng kiểu mới. Báo 

Thanh niên lúc đó đã mở một đột phá về thế giới quan, tư tưởng chính trị, quan niệm về 

báo chí, đối tượng, phong cách. Nói khái quát là mở đầu cuộc Cách mạng tư tưởng, đưa 

nền tảng tư tưởng truyền thống của dân tộc mình lên một tầm cao mới. Người Việt Nam 

được tiếp cận với khoa học, sử dụng Chủ nghĩa duy vật Biện chứng, Chủ nghĩa duy vật 

lịch sử. 

Lần đầu tiên ở nước ta, tư tưởng giải phóng dân tộc gắn liền với tư tưởng giải 

phóng xã hội. Quần chúng lao động là chủ thể quan trọng nhất của Cách mạng kết hợp 

với giới tinh hoa của dân tộc, được truyền bá rộng rãi. Đây cũng là lần đầu tiên lợi ích 

đất nước, lợi ích quần chúng trở thành nội dung, đề tài trung tâm của báo chí. Quần 

chúng có báo của mình. Viết cho quần chúng lao động, báo Cách mạng phải đi sát cuộc 

sống quần chúng, xuất phát từ thực tiễn, hướng dẫn hành động của quần chúng, cải 

thiện, cải tạo cuộc sống của mình và của đất nước. 

Bác Hồ sáng lập và bằng chính những tờ báo, bài báo do Bác chủ trì và viết, sáng 

lập phong cách văn chương báo chí của quần chúng: giản dị, dễ hiểu mà sâu sắc. Người 

viết nhiều thể loại văn học và báo chí: tin ngắn, dài, tin bình, chính luận, trào phúng, ký, 

tuyên ngôn, hiệu triệu, thơ tự sự, trữ tình. Văn chương của Người thể hiện phong cách 

Đông Tây, cổ kim Việt hóa, phảng phất phong cách của Chiếu dời đô, Hịch Tướng sĩ, 

Quân trung từ mệnh, Chiếu lên ngôi và Thượng kinh ký sự, Vũ trung tùy bút. Từ ngữ 

giản dị mà hàm ý sâu sắc. Những áng hùng văn của Bác như: Lời kêu gọi của Nguyễn ái 

Quốc, Tuyên ngôn độc lập, Lời kêu gọi kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đặc biệt là 

bản Di chúc, thật trong sáng và giản dị! 

Bác Hồ đặt nền móng cho nền báo chí nước ta. Người viết báo suốt cả đời Cách 

mạng từ năm 1919 đến năm 1969. Bài báo cuối cùng của Bác là: Nâng cao đạo đức 

Cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Phong cách văn chương của Bác được người 

đời phát hiện rất sớm. Năm 1924, một nhà văn hóa nổi tiếng của Liên Xô đã nhận xét: 

Nguyễn Ái Quốc là một nhà văn hóa lớn của tương lai. Phong cách viết báo của Người 

thường đi thẳng vào đề, làm rõ tư tưởng trung tâm sự kiện bằng ngôn ngữ giản dị, ngắn 

gọn, ngôn ngữ thông tin đại chúng. 

Ngày 21.6.2000, nhân kỉ niệm 75 năm ngày Báo chí Việt Nam, theo đề nghị của 

Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 

Nam đồng ý gọi ngày Báo chí Việt Nam là ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 

Nguồn: Sưu tầm 

Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001) 

Gia đình chính là tế bào của xã hội, là điểm tựa cho mỗi con người, là cái nôi 

nuôi dưỡng tâm hồn, giáo dục nhân cách mỗi chúng ta. 

Nguồn gốc ngày Gia đình Việt Nam 28/6 

Theo lời Bác ngày 28/6/2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 

số 55- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của cơ sở đối với công 

tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-

TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày 

Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể 
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và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình 

no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 

trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Nguồn: Phunutoday.vn 

Ngày Thương binh Liệt sỹ Việt Nam (27/7/1947) 

           Hoàn cảnh ra đời của ngày Thương binh - Liệt sỹ 

           Sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ 

cộng hòa ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta thêm 

một lần nữa. ''Không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, quân dân ta đã anh dũng 

chiến đấu chặn tay quân xâm lược. Trong những tháng, năm đầu của cuộc kháng chiến, 

nhiều đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống, hy sinh một phần xương máu trên các chiến 

trường. Nỗi đau bao trùm lên toàn dân tộc cùng nhiều gia đình mất đi cả chồng lẫn các 

con. Nhiều người vợ trẻ chỉ hưởng hạnh phúc vỏn vẹn trong một ngày. Để có thể góp 

phần xoa dịu đi nỗi đau mất mát của gia đình các chiến sĩ, đồng bào, chính quyền Việt 

Nam đã xúc tiến vận động thành lập một tổ chức, lấy tên gọi là Hội giúp binh sỹ tử nạn. 

Vào đầu năm 1946, Hội giúp binh sỹ bị nạn ra đời ở Thuận Hóa (Bình Trị Thiên), 

rồi đến Hà Nội và ở một vài địa phương khác.... Ngày 28/5/1946, Hội giúp binh sỹ bị 

nạn tổ chức một cuộc nói chuyện quan trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhằm kêu gọi mọi 

người gia nhập hội và hăng hái giúp đỡ các chiến sỹ bị thương, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã đến dự. Ngày 17/11/1946, cũng tại đây, lễ xung phong “Mùa đông binh sỹ” được tổ 

chức với mục đích quyên góp quần áo, giày, mũ cho các chiến sỹ ngoài mặt trận, mở 

đầu cuộc vận động “Mùa đông chiến sỹ”. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cởi chiếc 

áo rét đang mặc để tặng binh sỹ. Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ vào ngày 

19/12/1946, số người bị thương cũng như hy sinh tăng lên. Đời sống của chiến sỹ cùng 

đồng bào ta gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, Đảng và Nhà nước ta đã quyết 

định nhiều chính sách quan trọng về công tác thương binh, liệt sỹ để đảm bảo đời sống 

vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách trong thời kỳ đầu của cuộc kháng 

chiến. 

 Ngày Thương binh - Liệt sỹ chính thức 

Tháng 6/1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội phụ nữ Cứu 

quốc, Trung ương Đoàn thanh niên Cứu quốc, Cục Chính trị quân đội quốc gia Việt 

Nam, Nha Thông tin Tuyên truyền cùng một số địa phương đã họp tại Đại Từ (Bắc 

Thái) để bàn về công tác thương binh, liệt sỹ và thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh chọn một ngày nào đó làm ngày Thương binh, Liệt sỹ. Sau khi xem xét, các đại 

biểu đã nhất trí chọn ngày 27/7 là ngày “Thương binh toàn quốc”.  

Từ đó hằng năm cứ vào dịp này, Hồ Chủ tịch đều gửi thư, quà thăm hỏi, động 

viên, nhắc nhở mọi người phải biết ơn và hết lòng giúp đỡ các thương binh, gia đình liệt 

sỹ. Đặc biệt, từ sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh 

càng quan tâm hơn nữa đến công tác thương binh, liệt sỹ.  

Từ tháng 7/1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi “Ngày Thương binh toàn 

quốc” thành “Ngày Thương binh - Liệt sỹ” với mục đích ghi nhận những hy sinh lớn lao 

của đồng bào, chiến sỹ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc. 
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Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, theo Chỉ thị 223/CT-TW 

ngày 8/7/1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1975, ngày 27/7 hằng năm 

chính thức trở thành “Ngày Thương binh, Liệt sỹ” của cả nước. Mỗi năm cứ đến “Ngày 

Thương binh, Liệt sỹ” nhất là vào dịp kỷ niệm năm tròn, toàn Đảng, toàn dân và toàn 

quân ta lại tổ chức rất nhiều các hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa chăm sóc thương 

binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. 

Ngày Thương binh - Liệt sỹ có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc 

Truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước 

và nhân dân ta đối với những người đã hy sinh, cống hiến thân mình vì độc lập, tự do và 

thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Để qua đó phát huy tinh thần yêu 

nước, củng cố cũng như bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và 

nhân dân ta đã lựa chọn. 

Tôn vinh các anh hùng, liệt sỹ, thương binh và người có công, đồng thời khẳng 

định sự cống hiến, hy sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của 

nhân dân là vô giá. Việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có 

công là sự vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và 

của mọi người, của thế hệ hôm nay và cả mai sau. 

Đảng, Nhà nước cùng nhân dân ta trân trọng đánh giá cao những cống hiến, hy 

sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc. Bên cạnh đó cũng luôn chú trọng 

giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp 

nhân dân, của những thế hệ cách mạng đối với thương binh, liệt sỹ và người có công với 

cách mạng. 

Nguồn: Baonghean 

 

 

Trong tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 6, 7/2018, chúng tôi xin gửi đến các bạn 

đoàn viên thanh niên, các tổ chức Đoàn một số thông tin về việc tăng lương cơ sở lên 

1.390.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2018, cụ thể như sau: 

Theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở là 

1.390.000 đồng/tháng, thay cho mức cũ là 1.300.000 đồng/tháng. 

Mức lương cơ sở này dùng để làm căn cứ cho việc tính mức lương trong các bảng 

lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với 

các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 72/2018/NĐ-CP; tính mức hoạt động phí, 

sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được 

hưởng theo mức lương cơ sở. 

Người hưởng lương, phụ cấp trên gồm: 

1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 

2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008. 

2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3, Điều 4, Luật cán bộ, công chức 

năm 2008. 

    CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI 
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3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên 

chức năm 2010. 

4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 

204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm: 

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của 

Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 

công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. 

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước 

hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4 /2010 

của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. 

6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức 

quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. 

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công 

an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân. 

8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu. 

9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố. 

Nguồn: Tuổi trẻ online 

 

 

 

6 kỹ năng làm việc không được dạy trong trường lớp 

Kinh doanh kiếm tiền quả là một thế giới khác lạ so với những gì được học trong 

trường lớp và một trong những minh chứng rõ nét là có những kỹ năng làm việc không 

được dạy trong trường lớp nhưng lại vô cùng quan trọng cho công việc mỗi người.  

Do vậy mà nhiều người dù học hành rất giỏi lại không thành công trong kinh 

doanh và ngược lại, có những người chật vật lắm mới ra trường được nhưng lại không 

mất nhiều thời gian để đạt được những thành công trong công việc. 

Nguyên nhân của nó là có những kỹ năng làm việc không được dạy trong trường 

lớp. Đó là những kỹ năng rất cần thiết mà ai may mắn học được thì sẽ thành công. 

Các chuyên gia kinh tế của Hãng tư vấn nghề nghiệp kinh doanh CareerBuilder - 

hãng đã có nhiều công trình nghiên cứu, điều tra cùng nhiều bài viết và sách về các đề 

tài nóng bỏng hiện nay như chiến lược kinh doanh, quản lý nhân sự, xu hướng nghề 

nghiệp thời hiện đại đã đưa ra bản tổng kết về 6 kỹ năng làm việc không được dạy trong 

trường lớp nhưng lại vô cùng quan trọng cho công việc mỗi người. 

1. Kỹ năng phát triển mình thành người của thương trường: 
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Đó là kỹ năng tự xem mình như một nhân tố thông thường của thương trường và 

do vậy, luôn biết cách để tiếp thị chính bản thân mình với người khác. 

Đây thực sự là một kỹ năng khó, bởi ranh giới giữa tiếp thị chính bản thân mình và 

tự kiêu, khoác lác là rất mong manh và dễ bị hiểu nhầm. 

2. Kỹ năng xây dựng những mối quan hệ có lợi: 

Trường học thường bắt học sinh mặc đồng phục và những việc làm tương tự một 

phần là để tạo môi trường bình đẳng giữa học sinh với học sinh. Chính vì vậy, không ai 

dạy bạn cách chơi với người này để được lợi và ngược lại. 

Tuy nhiên thương trường không được như thế, nếu không có những mối quan hệ 

có lợi, công việc của bạn hiển nhiên không dễ dàng bằng những người có quan hệ tốt 

với những người có liên quan tới công việc. 

Cần lưu ý, quan hệ đây không phải là lợi dụng. Đơn giản, nếu bạn không quen một 

VIP, cơ hội hẹn gặp của bạn sẽ khó hơn người có quen biết. Hoặc nếu bạn không quen 

với một kỹ sư giỏi, cơ hội để có sự phục vụ của anh ta cho công ty bạn có thể sẽ ít hơn 

công ty đối thủ với chế độ tương đương mà quan hệ thân quen hơn. 

3. Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp: 

Có thể bạn học được rất nhiều kiến thức sâu rộng. Có thể bạn cũng biết hoạch định 

những mục tiêu cho tương lai, cho cuộc đời. 

Tuy nhiên những kỹ năng làm việc chuyên nghiệp lại là điều rất thiếu ở những 

người mới ra trường, bởi đó là những điều ít được dạy trong trường lớp. 

Những kỹ năng làm việc chuyên nghiệp có thể là cách giao tiếp hiệu quả mà ngắn 

gọn, cách quản lý quỹ thời gian, cách phối hợp với đồng nghiệp, đệ trình và đề xuất với 

cấp trên hay thậm chí chỉ là những kỹ năng nhỏ như lưu trữ tài liệu... 

4. Kiên định với mục tiêu dù môi trường thay đổi: 

Không nghi ngờ gì nữa, đó là điều kiện tiên quyết cho mỗi thành công trong 

thương trường hiện nay. Bởi thương trường rộng lớn, phức tạp luôn đầy rẫy những thử 

thách đủ làm chùn bước các doanh nhân. 

Ở trong trường lớp, môi trường ít thay đổi và dù có thay đổi mục tiêu (đổi môn 

học, khoa thi...) thì hậu quả cũng không nghiêm trọng lắm. Do vậy, kỹ năng này rất 

thiếu ở những người mới ra trường. 

5. Kỹ năng kêu gọi sự trợ giúp của người khác: 

Ở trong trường lớp, người giỏi hơn sẵn sàng giúp người khác học bài, hoàn thành 

tiểu luận... một cách tự nguyện và miễn phí. Do vậy người thụ động, không giỏi trong 

việc kêu gọi sự trợ giúp của người khác vẫn có thể nhận được những sự giúp đỡ tận 

tình. 

Tuy nhiên trong công việc và thương trường không có chuyện đó. Nếu thụ động và 

không giỏi trong việc kêu gọi sự trợ giúp của người khác thì chẳng ai trợ giúp cho công 

việc của bạn. 

Để làm được điều này, nguyên tắc cần nhớ là đôi bên cùng có lợi (win-win), và 

bạn phải chứng tỏ được sự có lợi đó cho người bạn muốn cộng tác. 

6. Phát triển nghề nghiệp lên những nấc thang mới: 
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Cần kiểm điểm lại quá trình làm việc của mình và luôn đặt ra những mục tiêu mới, 

cao hơn và khó khăn hơn nhưng thành quả lớn hơn. Có như vậy, công việc của bạn mới 

tiến triển tốt, tiền của cũng sẽ tăng tỷ lệ thuận. Điều này khác hẳn với khi bạn ở trường 

lớp, nơi các mục tiêu thường cũng chỉ quanh quẩn trong những nấc thang cố định như học 

khá, học giỏi, thi đậu, điểm cao, học bổng 

Trong thương trường rộng lớn và phức tạp, có nhiều hơn rất nhiều những nấc thang 

để bạn phấn đấu, và buộc phải phấn đấu nếu không muốn tụt hậu. 

 

Nguồn: kynang.com.vn  

 

 

 

Trong tài liệu sinh hoạt chi Đoàn tháng 6, 7/2018, chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn 

viên thanh niên lời bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” 

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng 

   Sáng tác: Phong Nhã                     

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng  

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng  

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng  

Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam  

Bác chúng em dáng cao cao, người thanh thanh  

Bác chúng em mắt như sao, râu hơi dài  

Bác chúng em nước da nâu vì sương gió  

Bác chúng em thề cương quyết trả thù nhà  

Hồ Chí Minh kính yêu, chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời  

Hồ Chí Minh kính yêu Bác đã bao phen bôn ba nước ngoài vì giống nòi  

Bác nay tuy đã già rồi; Già rồi nhưng vẫn vui tươi; Ngày ngày chúng cháu ước mơ  

Mong sao Bác sống muôn đời để dẫn dắt nhi đồng thành người  

và kiến thiết nước nhà bằng Người  

Hồ Chí Minh kính yêu, chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời  

Hồ Chí Minh kính yêu, chúng em ước sao Bác Hồ Chí Minh sống muôn đời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     BÀI HÁT THANH NIÊN 
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