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Tiếp bước truyền thống cha anh 

Cập nhật: 19-12-2020 | 08:41:51 

 

Tự hào truyền thống 76 năm xây dựng chiến đấu, chiến thắng và 

trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thời gian qua 

Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác giáo dục truyền 

thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thanh, thiếu 

nhi. 

 
Đoàn viên thanh niên TX.Tân Uyên tìm hiểu lịch sử tại Khu di tích Chiến khu Vĩnh Lợi 

(phường Vĩnh Tân, TX.Tân Uyên) 

 

Bồi đắp lý tưởng 

Hướng đến kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

(22.12.1944 - 22.12.2020), công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi về 

truyền thống quân đội được tổ chức diễn ra khắp nơi. Một buổi sáng chào cờ đầu 

tuần ở trường THCS Nguyễn Viết Xuân (phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một) được 

tổ chức với hơn 2.000 học sinh dự và nghe tuyên truyền về ngày thành lập Quân 

đội nhân dân Việt Nam. Học sinh của trường còn được xem các tiết mục văn nghệ, 

họat cảnh tái hiện quá trình chiến đấu anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Buổi sinh hoạt ý nghĩa này đã giúp các em có thêm nhiều kiến thức hữu ích; đồng 

thời khắc họa rõ nét và sâu sắc hơn hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng các em. Ở 

liên đội Tiểu học Hồ Văn Mên (phường An Thạnh, TP.Thuận An) cũng diễn ra 
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chương trình giao lưu với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường để ôn lại truyền 

thống vẻ vang của lịch sử cách mạng Việt Nam và địa phương... 

Để giúp thế hệ trẻ hiểu đúng, tự hào và trân trọng về truyền thống cách 

mạng của Đảng, của dân tộc và quân đội ta qua các thời kỳ lịch sử, những năm 

qua, Đoàn Thanh niên các cấp phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh 

niên xung phong không ngừng đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho thế 

hệ trẻ. Là những người từng đi qua bão lửa chiến tranh, trực tiếp sống và cống 

hiến cho lý tưởng cách mạng, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong 

trong tỉnh đã trò chuyện, tâm tình, qua đó khơi dậy truyền thống cách mạng, lòng 

yêu quê hương, đất nước cho lớp trẻ. 

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tổ chức Đoàn Thanh niên trong 

tỉnh. Trong các kế hoạch hoạt động cụ thể của Đoàn Thanh niên, dù bất kỳ ở cấp 

nào, một trong những nội dung được các cấp bộ Đoàn coi trọng là hướng đến giáo 

dục truyền thống cho thanh thiếu nhi. Công tác giáo dục được triển khai bằng 

những hoạt động cụ thể. Hoạt động tìm về các “địa chỉ đỏ”, các di tích cách mạng 

đã trở thành một hoạt động giáo dục lịch sử cách mạng Việt Nam tạo ấn tượng, 

cảm xúc và sức lan tỏa trong thanh thiếu nhi trong tỉnh. Đó là những hành trình 

“Đi về địa chỉ đỏ”, hành trình “Tiếp nối truyền thống - vững bước tương lai”, các 

hoạt động đền ơn đáp nghĩa, “Lễ thắp nến tri ân”, lễ giỗ các anh hùng lực lượng 

vũ trang nhân dân... 

Được đến những di tích lịch sử cách mạng trong và ngoài tỉnh, mỗi thanh 

thiếu nhi Bình Dương càng thêm tự hào về truyền thống quân đội và yêu quê 

hương, đất nước. Đây là hình thức giáo dục trực quan sinh động nhất giúp các bạn 

trẻ tri ân những thế hệ đã hy sinh máu xương để đổi lại độc lập tự do hôm nay, 

nhắc nhở thế hệ trẻ phải tiếp bước cha anh, kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. 

Gắn bó tình nghĩa quân dân 

Trong công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi, Đoàn Thanh niên tỉnh đã cụ 

thể hóa chương trình, hoạt động để giáo dục thanh thiếu nhi tiếp bước truyền thống 

với phương châm nghĩa tình quân đội. Hàng năm, Đoàn Thanh niên cơ sở đã phối 

hợp tuyên truyền vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự và 

tổ chức tốt hội trại tòng quân. Nửa nhiệm kỳ 2017-2022, các cơ sở Đoàn - Hội 

trong tỉnh tổ chức đón và trao tặng hơn 2.000 phần quà trị giá gần 1 tỷ đồng cho 

quân nhân xuất ngũ về địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo phát 

huy tốt vai trò nòng cốt của thanh niên lực lượng vũ trang qua các phong trào 

“Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh 

bộ đội Cụ Hồ”; các chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, “Tháng ba biên 

giới”, “Hành trình tuổi trẻ Bình Dương vì biển đảo quê hương” được các cấp bộ 

Đoàn triển khai hiệu quả với hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ… 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai trong toàn Đoàn thực 

hiện công trình “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo” hỗ trợ đơn vị, đồn biên phòng 
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có ký kết nghĩa với Bình Dương, như: Bình Phước, Đắk Lắk, Lào Cai, Cảnh sát 

biển vùng 2, huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận). Ngoài ra, các cơ sở Đoàn còn chủ 

động thực hiện mô hình “Nghĩa tình hậu phương” thăm hỏi, tặng quà cho các gia 

đình khó khăn có thanh niên nhập ngũ; tổ chức chương trình “Một ngày trong 

quân đội”; đồng thời ký kết nghĩa với các đơn vị quân đội trên địa bàn tổ chức 

hoạt động xây dựng nông thôn mới - văn minh đô thị và những chương trình gắn 

bó tình nghĩa quân dân. 

Nổi bật là Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức được 

10 chương trình “Học kỳ trong quân đội” dành cho các em học sinh tham gia. 

“Học kỳ trong quân đội” tạo môi trường học tập, rèn luyện, nâng cao ý thức tổ 

chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, tính tự lập để vượt qua khó khăn và 

thử thách cho thiếu niên. Chương trình giáo dục các em về truyền thống anh hùng 

của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong công tác huấn luyện quân sự, các “chiến 

sĩ nhí” được trải nghiệm học tập ở môi trường quân đội với các bài học về điều 

lệnh đội ngũ tay không, điều lệnh quản lý bộ đội; học tháo lắp và bắn súng tiểu 

liên AK bài cơ bản; hành quân; các tư thế vận động trên chiến trường… 

Có thể nói, những hoạt động thiết thực và đa dạng trong công tác giáo dục 

truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ đã thực sự tạo động lực, góp phần nâng cao 

tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh 

hùng, hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức 

nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện của thế hệ trẻ. 

  

KIM TUYẾN 

Nguồn trích: baobinhduong.vn 


