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Năm nay, chúng ta kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi trong tình hình cả 

nước đang khẩn trương thi đua lao dộng sản xuất, thực hành tiết kiệm, ra sức 

hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IV của Đảng và Kế 

hoạch Nhà nước 2 năm 1977 – 1978 ; nhân dân thành phố chúng ta đang phấn 

đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I. Công 

tác thiếu niên và nhi đồng, công tác bảo vệ bà mẹ và trẻ em của Thành phố đã 

được triển khai và thu được một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, so với yêu 

cầu chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng đã được Đảng và Nhà nước đề 

ra thì, thành phố chúng ta, một thành phố đông dân mới vừa thoát khỏi sự nô 

dịch nhiều năm của chủ nghĩa thực dân mới, đang phải nỗ lực mạnh mẽ và lâu 

dài nhằm thực hiện thắng lọi đường lối, quan điểm và những nhiệm vụ công 

tác nặng nề và cấp bách trên lĩnh vực này. 

Để tạo một sự chuyển biến quan trọng trong công tác chăm sóc, giáo 

dục thiếu niên, nhi đồng, bảo vệ bà mẹ và trẻ em trong Thành phố, Ủy ban 

nhân dân Thành phố chỉ thị cho các cấp, các ngành cùng phối hợp chặt chẽ, 

thực hiện tốt những việc sau đây : 

1- Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của 

ngày Quốc tế Thiếu nhi ; làm cho cán bộ và đông đảo quần chúng thấu suốt 

đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố về công tác thiếu niên, nhi đồng. Động viên các tầng lớp 

nhân dân phát huy nhiệt tình cách mạng và sáng kiến, góp sức cùng chánh 

quyền cách mạng trên các mặt công tác liên quan đến đời sống vật chất và 

tinh thần của thiếu niên nhi đồng. Tổ chức kết hợp tốt giữa nhà trường và gia 

đình để giáo dục thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, đẩy mạnh cuộc vận 

động kế hoạch hóa gia đình và phong trào nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, xây 

dựng gia đình văn hóa mới.Tăng cường công tác xuất bản và tổ chức sản xuất 

dụng cụ phát triển nhà trẻ, huy động nhân dân tham gia xây cất, dành những 

nơi tốt để phát triển trường, lớp mẫu giáo và trường cấp 1, tăng cường hoạt 

động của hội bảo trợ học đường, hội phụ huynh học sinh v.v... 
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Tùy tình hình từng địa phương, chọn một vài khâu yếu nhất trong 

công tác thiếu niên, nhi đồng để có kế hoạch khắc phục ; chánh quyền cùng 

với các đoàn thể đứng ra vận động nhân dân cùng làm một số việc cụ thể để 

phục vụ thiếu niên, nhi đồng, đồng thời tạo điều kiện cho thiếu nhi đẩy mạnh 

phong trào thực hiện “kế hoạch nhỏ” do Đoàn chủ trương. 

2- Các địa phương, các ngành, trước hết là ngành thương nghiệp, giáo 

dục, thể dục thể thao, y tế, thương binh và xã hội, thông tin văn hóa, công 

nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, tài chánh... và các đoàn thể 

tổ chức kiểm điểm công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trên cơ sở 

chức năng, nhiệm vụ của ngành mình và dưới ánh sáng của đường lối, quan 

điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác thiếu niên, nhi đồng. Qua đó, từng 

ngành rút ra những ưu điểm, thiếu sót và những kinh nghiệm để có biện pháp 

cải tiến công tác phục vụ nhu cầu vui chơi, học tập, sinh hoạt tập thể, lao động 

và rèn luyện trong giới trẻ. Trước mắt, cần có kế hoạch tổ chức sinh hoạt hè 

cho học sinh, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia các hình thức sinh hoạt tập 

thể nhẹ nhàng, vui khoẻ, lành mạnh và có tác dụng giáo dục tư tưởng, tình 

cảm, rèn luyện tác phong, nếp sống mới trong các cháu. Cần thực hiện tốt các 

chính sách, chế độ đã được ban hành. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, tùy theo 

khả năng hiện có, lưu ý dành ưu tiên cho các cháu trong việc phân phối hàng 

hóa, bánh kẹo, đồ chơi... và tổ chức liên hoan văn nghệ, tổ chức chăm sóc sức 

khoẻ cho các cháu. Cần quan tâm đến các cháu thuộc gia đình liệt sĩ, thương 

binh, con cán bộ, công nhân, nhân viên Nhà nước, thiếu nhi ở vùng kinh tế 

mới, các nhà trẻ, trường lớp mẫu giáo, câu lạc bộ thiếu nhi, các đội Thiếu 

niên, Nhi đồng Hồ Chí Minh, các trại giáo dục thiếu nhi, nạn nhân của chiến 

tranh xâm lược và của chế độ cũ.... 

2- Trong hoàn cảnh hiện nay, chỉ tổ chức lễ 1-6 ở cấp Thành phố và ở 

cơ sở (phường, xã, xí nghiệp lớn) trên tinh thần phấn khởi cách mạng và tiết 

kiệm. Thể hiện sự quan tâm chăm sóc, giáo dục của Đảng và Nhà nước đối 

với thế hệ trẻ, chính quyền ở cơ sở cần đứng ra làm nhiệm vụ Trưởng ban tổ 

chức. Các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp các ngành, đoàn thể, 

các cơ quan và trường học ở địa phương tham gia tổ chức ngày Tết Thiếu nhi 

do Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công 

đoàn và ngành giáo dục làm nồng cốt. Đại diện các ngành khác như thông tin 

văn hóa, thương binh xã hội, y tế, thể dục thể thao, thương nghiệp cần tích 

cực tham gia để việc tổ chức ngày Tết Thiếu nhi năm nay được tiến hành 

thuận lợi. 

Vì sự nghiệp xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, bồi dưỡng thế 

hệ cách mạng trẻ tuổi, đồng thời cũng để động viên các bậc cha mẹ gương 

mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần 

xây dựng Tổ quốc và Thành phố xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, đảm bảo tương 

lai hạnh phúc cho con cháu chúng ta, các cấp, các ngành cần nâng cao tinh 

thần trách nhiệm đối với công tác thiếu niên và nhi đồng của Thành phố. 

Trước mắt, cần tích cực gíp phần tổ chức tốt ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay, 

kết hợp công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng với các công tác 
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khác, tạo thành phong trào sâu rộng trong nhân dân và trong giới trẻ cùng thi 

đua hành động các mạng sôi nổi và thiết thực nhằm hoàn thành các kế hoạch 

sản xuất và công tác của địa phương và đơn vị. 

Ủy ban nhân dân Thành phố mong các cấp, các ngành nghiên cứu và 

nghiêm túc thực hiện một cách sáng tạo cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ 

của từng địa phương, từng ngành và từng đơn vị.  
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