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BIỂN ĐẢO VIỆT NAM TRONG TRÁI TIM TỔ QUỐC
Mến chào quý Thầy cô và các em học sinh.!!!
Việt Nam là quốc gia ven biển nằm bên bờ Tây của Biển Đông, có địa chính trị và địa
kinh tế rất quan trọng không phải bất kỳ quốc gia nào cũng có với bờ biển dài trên 3.260km
trải dài từ Bắc xuống Nam. Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân
tộc, biển đảo luôn gắn với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước và con người
Việt Nam.
Từ bao đời nay biển đảo quê hương đã luôn là một phần máu thịt không thể tách rời
trong tim mỗi người dân đất Việt. Chính trên vùng mênh mông đại dương bao la, nơi cột
mốc chủ quyền sừng sững như chứng nhân của lịch sử đầy “máu và hoa”, luôn có những con
người vẫn ngày đêm canh giữ cho quê hương giấc ngủ yên bình. Chính tại nơi đầu sóng
ngọn gió luôn có lá cờ Tổ quốc tung bay, đó là nơi những trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi
trẻ, của đông đảo các thế hệ Việt Nam hướng về với lòng trân trọng, yêu thương và biết ơn
vô hạn.
Để góp phần vào việc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo, Nhà xuất bản Hồng
đức giới thiệu cuốn sách: “BIỂN ĐẢO VIỆT NAM TRONG TRÁI TIM TỔ QUỐC”. Cuốn
sách thể hiện tình cảm của đất nước, của nhân dân Việt Nam với một phần máu thịt không
thể tách rời của Tổ quốc – Biển đảo Việt Nam.
Quyển sách BIỂN ĐẢO VIỆT NAM TRONG TRÁI
TIM TỔ QUỐC. Tác giả Mạnh Hùng tuyển chọn.- Nxb Hồng
Đức. Với độ dày: 400 trang; khổ:19x27cm.
Sách có bìa cứng, nền màu xanh đẹp mắt được in trên
dòng chữ màu đỏ, trắng làm nổi bật lên trang bìa của sách, tạo
cảm giác thích thú, lôi cuốn người đọc.
Nội dung sách gồm 3 chương:
CHƯƠNG I: BIỂN ĐẢO - PHẦN LÃNH THỔ
KHÔNG THỂ TÁCH RỜI CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM:
Nêu rõ địa lý tự nhiên, quá trình hình thành và phát
triển biển đảo Việt Nam, cũng như khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam qua tiến trình
dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó nêu cao việc phát huy sức mạnh
tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới.
CHƯƠNG II. BIỂN ĐẢO VIỆT NAM TRONG TRÁI TIM TỔ QUỐC:

Khắc họa rõ nét về tình yêu biển đảo qua văn hóa biển đảo bao đời của dân tộc Việt Nam,
qua chân dung những con người tiêu biểu gắn liền với biển đảo Việt Nam, giới thiệu về biển
đảo của các tỉnh thành có biển dọc theo đất nước Việt Nam hình chữ S, từ Bắc đến Nam.
CHƯƠNG III: GIÁO DỤC TÌNH YÊU BIỂN ĐẢO CHO THẾ HỆ TRẺ:
Nêu bật vai trò của giáo dục trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt
Nam cũng như đề xuất một số biện pháp tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, khơi dậy tình
yêu biển đảo trong lòng thế hệ trẻ hôm nay.
Quyển sách là một nguồn tư liệu không thể thiếu trong việc khẳng định chủ quyền
không thể chối cãi cũng như khắc họa sâu sắc văn hóa biển, tình yêu biển đảo Tổ quốc nói
chung và lòng yêu nước nói riêng của dân tộc Việt Nam. Góp phần tuyên truyền thực hiện
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ
quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới
Từ những trang sử bom đạn chiến tranh, những ngày đói khổ, bao nhiêu thế hệ cha
anh đã ngã xuống vì độc lập, thống nhất đất nước và chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.
Hoàng Sa và Trường Sa hai quần đảo oai hùng, một phần lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam
đã là chứng nhân của bao thời kỳ lịch sử dân tộc.
Ngày nay, đất nước đã hòa bình và phát triển nhưng biển đảo vẫn canh cánh mối lo
xâm lấn của các thế lực thù địch. Nên nhiệm vụ của tuổi trẻ, nhiệm vụ của mỗi thanh niên
với tình yêu Tổ quốc, tình yêu biển đảo lại được đặt lên trên hết. Thông qua quyển sách,
những chương trình hướng về biển đảo, tuổi trẻ Việt Nam sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về chủ
quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc từ đó luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chung sức,
chung lòng cùng nhau bảo vệ biển, đảo.
Quyển sách thể hiện tình yêu nồng nàn của đất nước, của nhân dân Việt Nam với một
phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc – biển đảo Việt Nam. Biển đảo Việt Nam luôn
trong trái tim mỗi con người. Đọc xong quyển sách nhưng những cảm xúc, hình ảnh đẹp như
luôn vẫn còn mãi đọng lại trong ký ức của chúng ta.
Mời Thầy cô và các em học sinh hãy đến thư viện của trường hoặc các nhà sách trên
địa bàn tỉnh An Giang để tìm đọc nhe.
Thân ái kính chào!
Giáo viên thực hiện
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