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Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đã nhận biết sai lầm phải ra sức sửa chữa
Trong “Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, Bác Hồ chỉ rõ:
Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa.
Những hiện tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên mà Bác đã chỉ ra cách đây hơn 70
năm vẫn còn nguyên tính thời sự.
Tháng 10/1945, ngay sau khi giành được độc lập, tuy phải dồn tâm sức lãnh đạo
Nhà nước công nông còn non trẻ, đất nước như “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng trước
những biểu hiện tiêu cực xuất hiện trong một số cán bộ, đảng viên, Bác Hồ đã viết
“Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”. Sau khi khẳng định nhờ lãnh
đạo khôn khéo mà chúng ta đã bẻ gãy xiềng xích nộ lệ, giành được độc lập tự do, thiết
lập mối quan hệ mật thiết giữa Chính phủ với Nhân dân và những việc cần kíp phải
làm để cho dân được hưởng hạnh phúc, tự do, Bác viết: Tất cả phải hiểu rằng các cơ
quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là đầy tớ của dân, nghĩa là để
giành việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân,… và: việc gì lợi cho dân, ta
phải hết sức làm. việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh.
Sau đó Bác đã chỉ ra những lỗi lầm chính ở một số người. Đó là: Trái phép:
những tên việt gian phản quốc chứng cớ rõ ràng thì phải trị đã đành, không ai trách
được. Nhưng cũng có lúc vì tư thù, tư oán mà bắt bớ, tịch thu gia sản, làm dân oán
thán. Cậy thế: cậy mình ở trong ban này, ban nọ, rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao
làm vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân, quên rằng dân bầu mình ra để làm
việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân. Hủ hóa: ăn uống cho ngon, mặc
muốn cho đẹp, ngày càng xa xỉ, ngày càng lãng mạn, thậm chí lấy của công làm việc
tư, quên cả thanh liêm đạo đức. Tư túng: kéo bè, kéo cánh, bà con, bạn hữu mình
không tài năng gì cũng chức này, chức nọ. Người có tài có đức nhưng không vừa lòng
mình thì đẩy ra ngoài. Chia rẽ: bênh vực lớp này, chống lại lớp khác, không biết làm
cho các tầng lớp Nhân dân hòa thuận với nhau, không chia già trẻ, giàu nghèo để giữ
nền độc lập, chống kẻ thù chung. Kiêu ngạo: tưởng mình ở cơ quan của Chính phủ là
thần thánh rồi, coi khinh nhân dân, cử chỉ lúc nào cũng vác mặt “quan cách mệnh”
lên. Bác chỉ rõ: Ai đã phạm những sai lầm trên phải hết sức sửa chữa, nếu không tự
sửa chữa Chính phủ sẽ không khoan dung.
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Ngày 01/3/1947, Bác Hồ viết tiếp lá thư “Gởi các đồng chí Bắc bộ”. Lần này,
Bác nói sát thực hơn, kiên quyết hơn. Bác nhấn mạnh: Chúng ta phải kiên quyết tẩy
sạch những khuyết điểm sau đây: Địa phương chủ nghĩa: chỉ chăm chú lợi ích của
địa phương mình mà không nhìn đến lợi ích của toàn bộ. Làm việc ở bộ phận nào chỉ
biết bênh vực, vun đắp cho bộ phận ấy. Óc bè phái: ai hẩu với mình thì dù nói không
đúng cũng nghe, tài không có cũng dùng. Ai không hẩu với mình thì dù có tài cũng
dìm họ xuống, họ phải mấy cũng không nghe. Óc quân phiện, quan liêu: khi phụ
trách ở một vùng nào thì như một ông vua con ở vùng đấy, tha hồ hách dịch, hoạnh
hẹo. Đối với cấp trên thì xem thường, đối với cấp dưới thì cậy quyền lấn át. Đối với
quần chúng ra vẽ quan cách làm cho quần chúng sợ hãi. Óc hẹp hòi: tư tưởng hẹp
hòi, thì hành động cũng hẹp hòi, nhiều thù ít bạn. Người mà hẹp hòi thì ít kẻ giúp.
Đoàn thể mà hẹp hòi không thể phát triển. Ham chuộng hình thức: việc gì cũng
không xét đến kết quả thiết thực, cần kíp, chỉ nhằm về hình thức bề ngoài, chỉ muốn
phô trương cho oai. Làm việc lối bàn giấy: thích làm việc bằng giấy tờ thật nhiều.
Ngồi một nơi chỉ tay 5 ngón không chịu xuống địa phương kiểm tra công việc và để
chỉ vạch những kế hoạch thi hành chỉ thị, nghị quyết cấp trên gởi xuống các địa
phương có thực hiện được hay không, các đồng chí cũng không biết đến. Vô kỷ luậtkỷ luật không nghiêm: Việc nào dể hay ưa thích thì làm, việc nào khó khăn, không
ưa thích thì bỏ. Các đồng chí phạm lỗi, nhưng không bị trừng phạt xứng đáng, có
đồng chí bị hạ tầng công tác nơi này, đi nơi khác lại ở nguyên cấp. Có đồng chí đáng
phải trừng phạt, nhưng vì cảm tình nể nang chỉ phê bình cảnh cáo qua loa cho xong
chuyện. Thậm chí còn có nơi che đậy cho nhau, tha thứ lẫn nhau, lừa dối cấp trên,
giấu giếm đoàn thể. Nếu kỷ luật của đoàn thể lỏng lẻo, những phần tử phản động sẽ
có cơ hội chui vào hàng ngũ ta để phá hoại đoàn thể ta. Ích kỷ- hủ hóa: giữ óc địa
vị, cố tranh cho được ủy viên này, chủ tịch kia. Có những đồng chí lo ăn ngon, mặc
đẹp, lo chiếm của công làm của tư, lợi dụng địa vị và công tác của mình mà buôn
bán phát tài, lo việc riêng hơn lo việc công. Có những đồng chí hay có tính kiêu
ngạo, tự mãn. Có đồng chí còn giữ thói “một người làm quan cả họ được nhờ”, đem
bà con, bạn hữu đặt vào chức này, việc kia, làm được hay không mặc kệ. Hỏng việc
đoàn thể chịu, cốt cho bà con, bạn hữu có địa vị là được. Bác kết luận: phải kiên
quyết khắc phục những khuyết điểm trên thì chúng ta mới đi đến hoàn toàn thắng
lợi.
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Hiện nay, chúng ta đang kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa
XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó Trung ương chỉ rõ 27 biểu hiện cụ thể của suy thoái
thuộc 3 nhóm tư tưởng-chính trị, đạo đức-lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ. Dịp này, đọc lại những điều chỉ dẫn, soi tấm gương mẫu
mực của Bác Hồ về chống các biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên có ý nghĩa
đặc biệt quan trọng. Với tinh thần “Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai
lầm thì phải ra sức sửa chữa”, thiết nghĩ, mỗi chúng ta, hàng ngày suy ngẫm làm theo
tấm gương mẫu mực của Bác là cách tốt nhất để mỗi chúng ta tự rèn luyện, tu dưỡng
đạo đức cách mạng, trở thành người cán bộ, đảng viên thật sự vì nước, vì dân.
Nguồn: www.xaydungdang.org.vn
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62 năm ngày truyền thống
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
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Thanh niên với Pháp luật
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Gương cán bộ Đoàn
Nữ Bí thư Chi đoàn tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, đồng chí Trần Thị Huyền - Bí thư
chi đoàn trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, đoàn khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên đã
có nhiều đóng góp vào công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện và phong trào công tác Đoàn của nhà trường. Năm 2018,
nhân kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Thị Huyền
vinh dự được tuyên dương Thanh niên tiên tiến tỉnh Hưng Yên.
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2012, đồng chí Huyền về nhận
công tác tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh. Trách nhiệm, nhiệt tình trong cả hoạt
động chuyên môn và công tác Đoàn được lãnh đạo nhà trường, cán bộ, đoàn viên tin
tưởng, tín nhiệm, nên hai năm sau, đồng chí Huyền được bầu làm phó Bí thư chi đoàn;
đến năm 2017, đồng chí Huyền được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi đoàn.
Những năm qua, với vai trò bí thư chi đoàn, đồng chí Trần Thị Huyền luôn
trăn trở tìm cách tổ chức, duy trì và phát triển các phong trào thiết thực, cụ thể nhằm tập
hợp, thu hút đông đảo đoàn viên sinh hoạt Đoàn. Thông qua các hoạt động, nhằm đẩy
mạnh góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức,
thực hiện hiệu quả những phong trào mà đoàn cấp trên tổ chức, phát động.

Năm 2015, trên cương vị là Phó Bí thư chi đoàn, đồng chí Huyền cùng với
BCH chi đoàn đã chỉ đạo thực hiện đề tài khoa học cấp trường với chủ đề: “Thực trạng
và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
trường chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên”, kết quả đề tài được nghiệm thu và
xếp loại A. Năm 2017, đồng chí đã đại điện Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên tham
dự Hội thi Tuổi trẻ Hưng Yên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh, kết quả đạt giải Nhất.
Tài liệu
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Tháng 10/2017, đồng chí được đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng
Yên tham dự Cuộc thi Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh, được BCH Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen.
Trên cương vị là Bí thư chi đoàn, đồng chí Huyền đã có nhiều sáng kiến, giải
pháp trong việc đổi mới các hình thức sinh hoạt chi đoàn, lồng ghép sinh hoạt đoàn với
trao đổi, học tập chuyên môn, nghiệp vụ... lãnh đạo chi đoàn trường tổ chức nhiều hoạt
động, phong trào thiết thực: Đảm nhiệm công trình “Vườn hoa thanh niên” tại khu giảng
đường, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp cho cơ quan; tham gia tích cực các cuộc thi do
Đảng ủy trường, Đoàn khối tổ chức; Kết hợp với Công đoàn trường tổ chức thăm hỏi,
động viên gia đình chính sách tại huyện Ân Thi – tỉnh Hưng Yên; tích cực tham gia các
hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội ... Đặc biệt, nhân dịp Tết Nguyên đán
Mậu Tuất, phát động phong trào tình nguyện “Xuân yêu thương” thăm hỏi, trao quà và số
tiền 2.250.000đ cho gia đình cụ Trần Thị Thai – Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tại Thôn An Châu 1, xã Hoàng Hanh, Thành phố Hưng Yên. Lãnh đạo chi đoàn tổ chức
nhiều phong trào, hoạt động nhân dip kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của ngành,
được lãnh đạo cơ quan và Đoàn khối ghi nhận. Với những kết quả đạt được, năm 2017,
chi đoàn trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đã được nhận cờ của Đoàn khối Các cơ quan
tỉnh là “Đơn vị dẫn đầu công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017”.
Không dừng lại ở đó, ngoài việc phấn đấu thực hiện tốt các nội dung công tác
Đoàn, đồng chí Trần Thị Huyền còn là một giảng viên giỏi của trường, luôn tích cực
nghiên cứu, học tập trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ để có những bài giảng hay, cuốn hút và
để lại dấu ấn trong lòng học viên tại các lớp Trung cấp LLCT-HC và các lớp Bồi dưỡng
tại trường. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy, đồng chí đã thực
hiện 03 Sáng kiến kinh nghiệm cá nhân được Hội đồng khoa học nhà trường nghiệm thu,
xếp loại A và được áp dụng trong thực tiễn giảng dạy chương trình Trung cấp Lý luận
chính trị hành chính trên địa bàn tỉnh.
Với vai trò là Phó phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, đồng chí Trần Thị
Huyền luôn tích cực tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo phòng và Ban giám hiệu trong
thực hiện các nhiệm vụ. Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản chỉ đạo của cấp
trên, chủ động trong công tác báo cáo, tham gia xây dựng nhiều đề án quan trọng và luôn
hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công đảm nhiệm.
Với nhiều nỗ lực trong công tác, cá nhân đồng chí Huyền nhiều lần được cấp
trên ghi nhận, khen thưởng về những đóng góp trong công Đoàn và công tác chuyên môn.
Dù còn nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động chuyên môn, công tác phong trào
Đoàn, nhưng tin tưởng rằng, với nền tảng những kết quả đã đạt được, đồng chí Trần Thị
Huyền sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy tinh thần học tập, nghiên cứu và lòng nhiệt huyết với
công tác Đoàn tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, đóng góp vào thành tích chung
trong phong trào tỉnh Hưng Yên, xứng đáng với danh hiệu Thanh niên tiên tiến.
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Ngày Kỷ niệm
Tháng 10

1/10

Quốc tế người cao tuổi

10/10/1954

Giải phóng thủ đô Hà Nội

13/10

Ngày thành lập doanh nhân doanh nghiệp
Việt Nam

14/10/1954 Ngày thành lập Đài Phát thanh và
Truyền hình Hà Nội
14/10/1930 Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
15/10 Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên
15/10/1930

Ngày truyền thống công tác
dân vận của Đảng

20/10/1930 Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ
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Bài hát Thanh niên
Trong tài liệu sinh hoạt chi Đoàn số tháng 10/2018, chúng tôi xin gửi đến
các bạn đoàn viên thanh niên lời bài hát “Khi Tổ quốc cần”

Khi Tổ quốc cần
Sáng tác: Phạm Đăng Khương
--Ta đang bước đi trên con đường vinh quang
Trong tim khắc ghi dấu chân người xưa khai sáng
Những bước đi đầy tự tin, những bước đi của tuổi thanh niên
Là hành trang, bay xa trong thời đại mới
Cùng xiết chặt tay và hướng tới ngày mai
Cùng góp bàn tay giúp nhau trên đường lập nghiệp
Ta ước ao một ngày vươn tới những vì sao
Niềm khát khao của những tâm hồn đầy sáng tạo
Hãy bay lên, này trái tim thanh niên
Vì cuộc sống này từng ngày bình yên
Khi Tổ quốc cần thanh niên ta tiến lên
Hãy bay lên và hát vang câu ca
Vì cuộc sống này giàu đẹp mai sau
Khi Tổ quốc cần thanh niên ta hành động.
----
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Định hướng
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của
Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Các cấp bộ đoàn tổ
chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập 02 chuyên đề: Đối
với cán bộ Đoàn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn
sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở.”;
Đối với đoàn viên, thanh niên “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí.”
2. Tập trung tuyên truyền Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên
Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.
3. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục quán triệt, tuyên truyền cho
đoàn viên thanh niên học tập, tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn
các cấp gắn với việc cụ thể hóa thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết
Đại hội phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ cụ thể của địa
phương, đơn vị.
4. Đoàn các cấp tổ chức cho Đoàn viên thanh niên tham gia
ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005.
5. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục có những giải pháp, mô hình hỗ
trợ thanh niên yếu thế theo hướng dẫn số 17-HD/TĐTN-TG ngày
28/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về thực hiện các mô
hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế nhiệm kỳ
2017 – 2022.
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