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ĐỌC NHIỀU NHẤT

Từ đời lên phim
08:14, 02/05/2022

Ngoài chức năng giải trí, phim ảnh còn phản ánh dòng chảy xã hội.
Thời gian gần đây, nhiều vấn đề đời sống xã hội được đưa vào phim
ảnh đã cô đọng và tự nhiên hơn. 

Phim Em và Trịnh tiết lộ diễn viên thủ vai Khánh Ly

Tìm kiếm nhà làm phim trẻ, tài năng

Phim Kẻ thứ 3: Hành trình từ "chết yểu" đến hồi sinh

Nhiều phim Việt tham gia liên hoan phim quốc tế

Mạch nguồn tiếp nối
09:10, 03/05/2022

“Nên tôn trọng những gì mới mẻ người trẻ mang đến cho nhạc Trịnh.
Chỉ như vậy, âm nhạc của một người mới có thể được tiếp nối và
trường tồn”, ca sĩ Đức Tuấn chia sẻ như thế trước giờ anh lên sân
khấu hát ca khúc Đường xa vạn dặm, Xin cho tôi của cố nhạc sĩ Trịnh
Công Sơn. 

Thủy Tiên, Ricky Star, Blacka… hội ngộ tại Music
Festival “Xin chào SEA Games” Huế 

Xuân Nghi ra ca khúc mới “Chờ đợi là bao lâu“

Nguyễn Phi Hùng, Đăng Nguyên song ca “Mời anh đến
thăm quê tôi”

"Nối miền di sản" - Đêm nhạc Trịnh Công Sơn đặc biệt
giữa lòng Hội An

Nội dung tìm kiếm

Chính trị Xã hội Pháp luật Kinh tế Thế giới Đời sống công nghệ Giáo dục Khoa học công nghệ Y tế - Sức khỏe Văn hóa - Giải trí Nhịp cầu bạn đ
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"Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam"

Bài ca đi cùng năm tháng
Chủ Nhật, 23/1/2005 01:19

Nếu nhạc sĩ Văn Cao bất tử với những giai điệu trầm hùng, đầy nhiệt huyết của bài
Quốc ca thì nhạc sĩ Đỗ Minh cũng ghi danh muôn thuở với tác phẩm “Chào mừng
Đảng Lao động Việt Nam”, sau được đổi tên là “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt
Nam” và từ lâu đã trở thành bài ca chính thức của Đảng ta.

Hoạt cảnh kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2 trên đường Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: AN
DUNG 

Bài hát “Chào mừng Đảng Lao động Việt Nam” được nhạc sĩ Đỗ Minh sáng tác vào năm
1951 tại Thái Nguyên. Mặc dù lúc đó, nhạc sĩ chưa phải đảng viên, vừa tròn 25 tuổi,
nhưng với không khí rạo rực của cao trào cách mạng, quân dân ta hồ hởi đón mừng ngày
Đảng ta chính thức lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam, ông đã sáng tác bài hát “Chào
mừng Đảng Lao động Việt Nam” với tất cả tấm lòng thành kính của mình.  

Lời ca như sau:  

“Vừng trời đông ánh hồng tươi sáng bừng lên. Đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới.
Ngàn triệu dân siết tay nhau đứng quanh Đảng Lao động Việt Nam, khối đoàn kết công
nông và trí thức. Đời cần lao lắm tình yêu chói niềm tin. Vì ngày mai ấm no, tự do, hạnh
phúc. Nào cầm tay sát vai nhau, súng, búa liềm trên đường tranh đấu tới hòa bình, nhà
máy búa rền, lúa vàng ngập đồng. Đảng Lao động Việt Nam vì nhân dân tiền phong đấu
tranh”. 

Đỗ Minh sinh năm 1925 trong một gia đình công giáo ở miền quê Hải Triều, Hải Hậu, Nam
Định. Học văn hóa xong Đỗ Minh về phục vụ trong dàn thánh ca của nhà thờ. Lúc đó
chưa thật hiểu làm cách mạng là như thế nào, nhưng chứng kiến người dân bị đói khổ và
đàn áp, ông tham gia Hội Sinh viên cứu quốc, Đội du kích vũ trang làm liên lạc đưa thư từ
Phát Diệm - Ninh Bình đến Thái Bình, Nam Định, Hà Nội.  

Sau đó, ông được bổ sung vào lực lượng bộ đội địa phương rồi là chính trị viên trung đội
ở Đại đoàn quân Tiên phong. Vốn có năng khiếu âm nhạc sôi nổi trong các hoạt động văn
hóa quần chúng, ông được rút làm công tác tuyên truyền ở Cục Tuyên huấn Tổng cục
Chính trị. ít lâu sau, ông xin được trở về Đại đoàn 308, tham gia chiến đấu trong chiến
dịch Biên giới Trung du và sau này là chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Đầu năm 1951, đơn vị của Đỗ Minh đóng quân thuộc huyện Đại Từ, thủ đô kháng chiến.
Thời kỳ này Đảng ta chuẩn bị ra hoạt động công khai. Bài hát “Chào mừng Đảng Lao
động Việt Nam” ra đời trong hoàn cảnh ấy.

Những người không nghỉ lễ
07:51, 01/05/2022

Nghỉ lễ là dịp để người ta tận hưởng những
điều mình thích, làm những việc mà ngày
thường không có thời gian. Ngoài phố, người
đi dạo mát, đi mua sắm, người đi du lịch… và
cũng có những người tất bật hơn ngày
thường, bởi lễ là dịp để kiếm thêm chút đỉnh.

TPHCM: Sôi động với hoạt động
nghệ thuật đường phố

Nghe cổ vật kể chuyện

Thử thách cho đạo diễn trẻ

Vì niềm tin và hy vọng

PHIM
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Quảng bá cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu cải lương
08:15, 02/05/2022

Trong tháng 5-2022, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức
chương trình biểu diễn nghệ thuật quảng bá Cuộc thi tài năng diễn viên
sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2022. 

Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh: Đổi mới với “mùa
diễn”

Phát huy hiệu quả từ đào tạo truyền nghề

Khách tham quan sắp được ôm “chuột Mickey”

TPHCM mang đến không gian đờn ca tài tử trẻ trung và
kế thừa

Đi cùng văn chương đương đại
03:40, 28/04/2022

Trong những năm gần đây, đội ngũ làm công tác phê bình ở miền
Trung được chú ý bởi hàng loạt cái tên thuộc thế hệ 7X và 8X, như:
Phan Tuấn Anh, Nguyễn Văn Hùng, Thái Phan Vàng Anh, Nguyễn Văn
Thuấn… Hoàng Thụy Anh là một trong số đó.

Hơn 800 đầu sách về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ
Chí Minh

Lan tỏa văn hóa đọc

“Bác sĩ sách” Bùi Tiến Phúc và hành trình phục chế
hàng ngàn tài liệu giấy trăm năm tuổi

Đường sách TPHCM có thêm gian hàng phục chế và
đóng sách nghệ thuật

Anh viết cho em từ triền sông đầy nắng
07:48, 01/05/2022

Tháng tư nghe quan họ giữa Sài Gòn

Những con đường quê

Chuyển phòng

Chớm hạ…

Trưng bày tranh sơn dầu khổ lớn về chiến thắng Điện
Biên Phủ
09:09, 03/05/2022

Triển lãm mỹ thuật Điện Biên Phủ của họa sĩ Mai Duy Minh được tổ
chức tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 7 đến 20-5. Lần
đầu tiên, một bức tranh sơn dầu có kích thước lớn, 190x490cm, vẽ
trên toan liền khổ, về chủ đề chiến đấu và chiến thắng Điện Biên Phủ,
được triển lãm ở Việt Nam. 

Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh - 47 năm cùng cả
nước, vì cả nước”

Rực rỡ sắc màu phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Nhiều tư liệu quý được trưng bày trong triển lãm “Ký
họa kháng chiến miền Nam"

Bán vé xem triển lãm, tại sao không?

Nhạc sĩ Đỗ Minh.

Nhạc sĩ Đỗ Minh tâm sự: “Tôi viết bài Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam là để nói với
chính tôi, với đồng đội, với đồng bào về những tâm tư, tình cảm của người chiến sĩ cách
mạng, của mọi người dân đối với Đảng. Đó cũng là niềm tin hướng mình theo Đảng. Tôi
lớn lên từ quê hương nghèo đói. Có Đảng, đi theo Đảng người dân có được cuộc sống
đổi đời. Tôi hướng theo Đảng như một người trong kiếp nô lệ lầm than hướng theo ánh
sáng”. 16 năm sau (tháng 1-1967), ông mới trở thành đảng viên.  

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bài hát được phổ biến sâu rộng trong mọi
tầng lớp quân và dân ta. Bài hát có sức lay động đến từng chiến sĩ và đồng bào ta. Bài
hát tạo niềm tin yêu của mọi người đối với Đảng và thúc giục hăng hái chiến đấu trên
từng mặt trận tới trận Điện Biên Phủ đại thắng.  
Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị đã dàn dựng bài hát thành tiết mục biểu diễn thường
xuyên trong các chương trình nghệ thuật, sau này bài hát còn được dàn hợp xướng
Trung Quốc biểu diễn rất hoành tráng.  

Nhạc sĩ Đỗ Minh là một hiện tượng khá đặc biệt. Sáng tác không nhiều nhưng ông có
những bài hát về Đảng ta thật sự vượt trội. Tác phẩm “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt
Nam” của Đỗ Minh đã trở thành bài ca chính thức của Đảng ta, từ bấy nay hơn nửa thế
kỷ. Bài hát đã được vang lên không những trong trái tim của mỗi đảng viên trong các kỳ
đại hội mà còn gây xúc động cho toàn dân tộc ta trong từng giai đoạn phát triển của đất
nước. Mọi người dân đều hướng tới một tương lai tươi sáng dưới sự lãnh đạo của Đảng
và tỏ lòng thành kính đối với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. 

HỒNG DƯƠNG 
. 
 

Ý kiến bạn đọc

SÁCH VÀ CUỘC SỐNG

SÁNG TÁC

MỸ THUẬT
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Gửi bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin, bài viết khác
Mạch nguồn tiếp nối

Trưng bày tranh sơn dầu khổ lớn về chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủy Tiên, Ricky Star, Blacka… hội ngộ tại Music Festival “Xin chào SEA Games”
Huế 

Xuân Nghi ra ca khúc mới “Chờ đợi là bao lâu“

Quảng bá cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu cải lương

Trưng bày nông cụ truyền thống của phụ nữ Nam bộ

Từ đời lên phim

Nguyễn Phi Hùng, Đăng Nguyên song ca “Mời anh đến thăm quê tôi”

"Nối miền di sản" - Đêm nhạc Trịnh Công Sơn đặc biệt giữa lòng Hội An

Những người không nghỉ lễ

XEM THÊM 

Ứng cứu kịp thời tàu cá có 5 ngư dân
gặp nạn trên biển

XÃ HỘI

Israel giảm quy mô phòng chống dịch
Covid-19

THẾ GIỚI

Phát triển nguồn nhân lực trí tu
nhân tạo - Bài 2: Sức ép từ các
đoàn

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Khó khăn phát triển vật liệu không
nung

KINH TẾ

Cứu sống bé gái mắc tay chân miệng
nguy kịch

Y TẾ - SỨC KHỎE

Sẽ có thêm chính sách hỗ trợ g
viên mầm non, tiểu học ngoài c
lập
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