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Tư tưởng

Hồ Chí Minh

Bác Hồ với việc giáo dục thanh niên

Cả cuộc đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc,

Chủ tịch Hồ Chí minh không quên chăm lo đời sống của mọi tầng lớp

Nhân dân, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho thanh niên bởi đó

là những chủ nhân tương lai của đất nước. Theo quan điểm của Người

thì thanh niên là:

Người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là

người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai - tức là các cháu nhi

đồng.

Người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hoá,

trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an và dân quân tự vệ, đang

hăng hái giữ gìn trật tự, trị an, bảo vệ Tổ quốc.

Người luôn đi đầu trong mọi công việc với khẩu hiệu “Đâu cần

thanh niên có. Việc gì khó thanh niên làm”.

Từ khi còn là một thanh niên yêu nước, trải qua những năm tháng

bôn ba xứ người, Người luôn canh cánh con đường giải phóng dân tộc

khỏi ách áp bức, lầm than và đào tạo thế hệ kế cận gánh vác trọng trách

“giúp nước, cứu nhà”. Người đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc tổ

chức, dẫn dắt các thế hệ thanh niên đến với cách mạng, tham gia vào

quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ Châu Âu, Châu Mỹ xa xôi đến khi về Quảng Châu - Trung Quốc,

Nguyễn Ái Quốc đã xây dựng được một đội ngũ những nhà yêu nước

trẻ tuổi, trung thành tuyệt đối với con đường cứu nước. Những thanh

niên cách mạng ưu tú đó đồng thời đã là những hạt nhân để tiến tới

việc thành lập Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội, tiền thân

của Đảng Cộng sản Việt nam sau này.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh đến việc học tập,

vấn đề cốt lõi để các thế hệ thanh niên trang bị cho mình sự

hiểu biết, vốn kiến thức, một trong những điều kiện tiên quyết

để đảm bảo cho các thế hệ thanh niên có thể tham gia hoạt

động cách mạng, phấn đấu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng

dân tộc.

Song song với việc học tập không ngừng, Bác Hồ cũng dành

nhiều sự quan tâm giáo dục thanh niên phải thường xuyên rèn

luyện, trau dồi đạo đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính; chí

công, vô tư. Bác khuyên thanh niên không được ngại khó khăn,

gian khổ, không nề nguy hiểm trong công tác, học tập, chiến

đấu. Trong cuộc sống, Bác căn dặn thanh niên biết yêu thương

gia đình, kính trọng ông bà, cha mẹ, người cao tuổi, nâng đỡ,

dìu dắt thiếu nhi, quý trọng và hiếu thảo với Nhân dân. Thanh

niên phải ra sức rèn luyện đạo đức cách mạng để phụng sự Tổ

quốc, phục vụ Nhân dân. Dù ở thời đại nào, thanh niên cũng

phải không ngừng vươn lên, phấn đấu, rèn luyện để thật sự là

đội quân chủ lực của cách mạng. Bởi một lẽ như Bác Hồ kính

yêu đã nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời người

khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Đến năm

1947, trong thư gửi thanh niên, một lần nữa Bác Hồ lại khẳng

định: “… Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà.

Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn

là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho

xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực

lượng của mình, phải làm việc chuẩn bị cái tương lai đó…”.
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Trong Di chúc, Người không quên căn dặn Đảng ta quan tâm, chú

trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh niên trở thành những người

có tài, có tâm, có lập trường tư tưởng vững chắc, trung thành với

mục đích của Đảng, lợi ích của Nhân dân, đủ sức gánh vác những

trọng trách mới mà Tổ quốc và Nhân dân giao phó. Đảng phải chăm

lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những

người thừa kế xây dựng Chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa

“chuyên”. Thanh niên “có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng

khó, có tài mà không có đức thì là người vô dụng”(Chủ tịch Hồ Chí

Minh). Vì vậy, việc bồi dưỡng cách mạng cho đời sau là một việc

rất quan trọng và cần thiết.

Bên cạnh đó, Người còn yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên cần

phải chống tâm lý tự ti, tự lợi, chỉ lo vun vén cho lợi ích riêng và

sinh hoạt riêng của mình, chống tâm lý ham sung sướng và tránh

khó nhọc, chống thói xem khinh lao động, nhất là lao động chân

tay... đó là những thói xấu kìm hãm chí tiến thủ của đoàn viên,

thanh niên.

Thanh niên dù ở thời đại nào, dù trong chiến tranh hay thời bình

đều cần phải rèn luyện qua thử thách, qua môi trường sống với tinh

thần "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp

biển, quyết chí ắt làm nên" để tôi luyện nên ý chí của tuổi trẻ, khi

đứng trước bất cứ khó khăn nào cũng vững gan, bền chí vượt qua.

Tuổi trẻ cả nước hôm nay luôn nêu cao tinh thần yêu nước quật

cường của cha anh đi trước, phát huy truyền thống của dân tộc,

hăng hái, sôi nổi hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào

xung kích, tình nguyện; tích cực tham gia các diễn đàn: "Tuổi trẻ

Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ

vĩ đại", "Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi hai mươi",…
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Trong công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, Đảng ta vẫn 

thấm nhuần những lời dạy của Người về công tác thanh niên, đưa 

việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên đối với toàn 

Đảng, toàn quân và toàn dân. Các thế hệ thanh thiếu niên ngày nay 

ý thức được trách nhiệm, quyền lợi của mình cần phải ra sức rèn 

luyện, học tập nâng cao mọi mặt trình độ, kiến thức, làm chủ khoa 

học công nghệ, đặc biệt là trau dồi, tu dưỡng đạo đức cách mạng, 

trở thành những người “vừa hồng vừa chuyên” như lời Bác dạy, để 

xứng đáng là những chủ nhân của đất nước trong thời kỳ mới.
Nguồn Trang tin điện tử Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh



Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN
TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN

3
THÁNG 3

2018

Ngày Kỷ niệm

Tháng 3

Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Ngày Biên phòng toàn dân

Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng

(năm 40- 43 sau công nguyên)

Ngày Quốc tế Phụ nữ

03/3/1959

03/3/1989

08/3

Ngày Quốc tế Hạnh phúc

Ngày thành lập Đoàn thanh niên

Cộng sản Hồ Chí Minh

20/3/2013

26/3/1931

27/3/1946 Ngày Thể thao Việt Nam
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Hành khúc Thanh niên Cộng sản Hồ Chí MInh
Sáng tác: Văn Dung

Vững bước đi lên quê hương đang vẫy gọi. 

Xứng đáng thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. 

Dù ngàn gian khó, thề nguyện hi sinh, 

Chiến đấu suốt đời dưới cờ Đảng quang vinh. 

Đi lên thanh niên, 

Lời Bác dạy ta nhớ khắc ghi sâu đây Đoàn ta luôn tiên phong. 

Vinh quang thanh niên, 

Được Bác chăm lo như rừng hoa tươi lớn lên dưới cờ cách mạng.

Bao lớp thanh niên đã nêu gương sáng ngời, 

Anh Trỗi, anh Xuân quên mình vì nước non. 

Đời đời tiếp bước, cùng Đoàn ta đi, 

Có những Kim Đồng hướng về Đảng quang vinh. 

Đi ta đi lên, 

Tổ quốc chờ ta đem sức thanh xuân xây dựng quê hương thân yêu. 

Trong muôn gian lao, 

Truyền thống vinh quang luôn nhắc nhở Đoàn ta sao xứng danh 

Cháu Bác Hồ Chí Minh.

Vững bước đi lên quê hương đang vẫy gọi. 

Như cánh chim bay bay tỏa về khắp nơi. 

Từ miền rừng núi, về miền khơi xa, 

Đất nước đang chờ đón bàn tay chúng ta. 

Đi ta đi lên, 

Tổ quốc chờ ta đem sức thanh xuân xây dựng quê hương thân yêu. 

Trong muôn gian lao, 

Truyền thống vinh quang nhắc nhở Đoàn ta sao xứng danh 

cháu Bác Hồ Chí Minh.

Bài hát Thanh niên
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1. Tổ chức và hưởng ứng các hoạt động trong Tháng Thanh
niên 2018 sôi nổi, tích cực và hiệu quả.

2. Tổ chức học tập, Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn
toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Nghị
quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022

3. Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống 87 năm hình thành,
phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-
26/3/2018); tập trung giới thiệu những thành quả, sự cống hiến của
tổ chức Đoàn, của các thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên
trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể; giới thiệu các điển hình đoàn
viên tiêu biểu, các công trình thanh niên, phần việc thanh niên hiệu
quả…

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của
Đoàn, trong đó tăng cường triển khai kế hoạch hành động thực hiện
chỉ thị 42 CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý
tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn
2015 - 2030”.

5. Nắm bắt diễn biến tình hình, tư tưởng trong đoàn viên thanh
niên và dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên; tham mưu với cấp
uỷ Đảng, chính quyền và phối hợp với đoàn thể địa phương, đơn vị
trên địa bàn tỉnh, định hướng dư luận xã hội, xử lý các vấn đề bức
xúc trong đoàn viên thanh niên, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an
toàn xã hội.

6. Bên cạnh đó BCH các chi Đoàn lồng ghép lựa chọn những
nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với chi đoàn như: kỷ niệm
1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (08/3/40- 08/3/2018) tuyên
truyền ý nghĩa lịch sử 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, về truyền
thống tốt đẹp, những chuẩn mực đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: “Tự tin - Tự
trọng - Trung hậu - Đảm đang”;; kỷ niệm 73 năm Ngày Khởi nghĩa
Ba Tơ (11/3/1945 – 11/3/2018); Kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam
(27/3/1946 – 27/3/2018).

Định hướng


