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        Thanh niên là mùa xuân của xã hội, là bình minh của cuộc đời. Luật Thanh niên quy định:

Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi. Theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí

Minh, Đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, bao gồm những thanh niên

ưu tú trong độ tuổi từ 15 đến 30 tuổi.

Quan niệm của Hồ Chí Minh về thanh niên
       Hồ Chí Minh cho rằng, thanh niên là lớp người trẻ tuổi, có hoài bão, ước mơ, giàu nghị lực

và rất khát khao với lý tưởng cao đẹp, có đức xả thân vì nghĩa lớn và lòng vị tha sâu sắc. Đó là

lứa tuổi có tính nhạy cảm cao với những cái mới, đẹp và tiến bộ. Do vậy, nếu được giáo dục tốt,

phù hợp với tâm lý và tính cách, giáo dục tiến hành trên cơ sở tạo ra những điều kiện vật chất,

tinh thần cho sự phát triển của tâm lý, tính cách đó và biết định hướng, động viên đúng mức,

thanh niên sẽ say sưa với lý tưởng sống cao đẹp, phát huy tài năng, tính sáng tạo, sẵn sàng hy

sinh vì đại nghĩa.

        Trong thư “Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc” (năm 1946), Hồ Chí Minh viết: “Một năm

khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Ở đây,

Người đã chỉ ra thanh niên là thời kỳ đẹp nhất, sống động nhất, như mùa xuân trăm hoa đua nở,

tràn đầy nhựa sống. Đó là hình ảnh nói lên sức trẻ có thể dời núi, lấp biển, cả dân tộc luôn kỳ

vọng, tin yêu.

       Trong nhiều bài nói, bài viết, mỗi khi đề cập tới thanh niên, Hồ Chí Minh cho rằng thanh niên

là lớp người trẻ tuổi, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, nhưng còn thiếu kinh nghiệm do chưa

từng trải, cần phải được xã hội quan tâm, chăm sóc, vun trồng để họ trở thành người công dân

hữu ích cho đất nước. 

      Khi nói về thanh niên với tính chất là một lực lượng xã hội, Hồ Chí Minh đã xác định, thanh

niên là công dân của nước Việt Nam. Đó là lực lượng đông đảo, luôn hăng hái xung phong đi

đầu trong mọi nhiệm vụ khó khăn, gian khổ và có khả năng hoàn thành tốt những nhiệm vụ được

giao. Ở một số bài nói, bài viết, Hồ Chí Minh chỉ rõ, thanh niên là nguồn xung lực mạnh mẽ của

đất nước, là lực lượng quan trọng của cách mạng.

      Như vậy, khi nói về thanh niên, Hồ Chí Minh đều cho rằng thanh niên là một lực lượng năng

động, sáng tạo, giàu nghị lực, có lý tưởng cao đẹp, có thể đảm trách và hoàn thành tốt các nhiệm

vụ khó khăn, gian khổ khi cách mạng giao phó.

Tư tưởng Hồ Chí Minh
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Bồi dưỡng thanh niên một cách toàn diện
       Trước hết, cần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Đây là một trong những định

hướng giáo dục XHCN cơ bản và quan trọng. Bồi dưỡng thanh niên có nhận thức đúng đắn về

CNXH, nâng cao ý chí phấn đấu vì lý tưởng cao cả là độc lập dân tộc và tiến lên xây dựng thành

công CNXH trên đất nước ta. Lý tưởng cao đẹp mà chúng ta đang phấn đấu thực hiện đã được

Hồ Chí Minh xác định khi gắn liền sự nghiệp giải phóng dân tộc với cách mạng vô sản, khi kết

hợp chặt chẽ độc lập dân tộc với CNXH. Lý tưởng độc lập dân tộc, tự do và CNXH trở thành

niềm tin, lẽ sống của nhiều thế hệ tiếp nối. Có giác ngộ lý tưởng cách mạng, thanh niên mới đảm

đương được sứ mệnh đưa lá cờ bách chiến, bách thắng của Đảng và của dân tộc đến thắng lợi

cuối cùng.

       Giáo dục thanh niên thấm nhuần sâu sắc lý tưởng giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột,

xây dựng một xã hội mới tốt đẹp, công bằng và hạnh phúc. Lý tưởng hướng tới của Hồ Chí Minh

mang tư tưởng nhân văn, lấy hạnh phúc của con người làm nguyên tắc cao nhất. Người khẳng

định: Học “để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh”. Đây chính

là lý tưởng phấn đấu của thanh niên trong điều kiện mới.

      Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên. Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc giáo

dục đạo đức cách mạng cho thanh niên. Trong mối quan hệ đức - tài, Hồ Chí Minh coi đạo đức là

cái gốc của người cách mạng, là vấn đề có ý nghĩa quyết định của việc xây dựng con người mới.

Người yêu cầu thanh niên phải học tập, trau dồi đạo đức cách mạng. Bởi vì: “Cũng như sông thì

có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo.

Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo

được nhân dân”. Người đã nêu những nội dung cụ thể về giáo dục, rèn luyện đạo đức cách

mạng cho thanh niên như sau:

       Đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và hiếu với Nhân dân;

      Đạo đức cách mạng là ra sức thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và khiêm tốn,

giản dị;

      Đạo đức cách mạng là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trí tuệ của tập thể, của Nhân dân

và kiên quyết đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân.

      Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo để nâng cao trình độ

văn hóa, khoa học - kỹ thuật và nghề nghiệp cho thế hệ trẻ. Chính vì thế, Hồ Chí Minh thường

căn dặn thanh niên phải “ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật

và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho Nhân dân”. Vì thế, thanh niên phải

học nữa, học mãi, bởi vì “nếu không chịu khó học tập thì không tiến bộ. Không tiến bộ là thoái bộ.

Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc

hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình”.
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       Để việc học tập văn hóa, kỹ thuật và nghề nghiệp đạt hiệu quả tốt, Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi

thanh niên phải xác định mục đích, động cơ học tập đúng đắn. Người cho rằng, học tập là công

việc suốt đời của mỗi thanh niên, tấm gương học tập và những điều dạy bảo của Người là bài

học cho thanh niên nước ta noi theo, làm theo.

       Tăng cường sức khỏe và thể chất cho thanh niên. “Nhân sinh vô bệnh thị chân tiên” (nghĩa

là: Người không bệnh tật có khác gì tiên), đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ tầm quan

trọng của sức khỏe như là tài sản quý báu của con người. Thanh niên là lực lượng quan trọng

của xã hội, do đó họ phải có sức khỏe và trí tuệ tốt thì mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Vì

vậy, Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở thanh niên phải tích cực rèn luyện sức khỏe và thể chất. Người

căn dặn đoàn viên thanh niên: “Phải rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì mới có đủ

sức để tham gia một cách dẻo dai, bền bỉ những công việc ích nước lợi dân”.

Phương châm, phương pháp bồi dưỡng thanh niên
       Quán triệt nguyên tắc học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, giáo dục gắn với lao

động sản xuất.

        Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục đích giáo dục của mọi thời đại không chỉ giúp học sinh

nắm vững kiến thức mà còn biết áp dụng kiến thức vào thực tiễn, hình thành kỹ năng, kỹ xảo

hoạt động, học để biết, học để làm. Người khuyên thanh niên: Phải gắng học, đồng thời học thì

phải hành. Theo Người: “Người biết lý luận mà không thực hành thì cũng vô ích… Làm mà không

có lý luận thì không khác gì đi mò trong đêm tối, vừa chậm chạp, vừa hay vấp váp”. 

        Giáo dục kết hợp với lao động sản xuất. Một nguyên tắc giáo dục quan trọng cho học sinh

trong mọi thời đại là giáo dục cho lao động và bằng lao động. Lao động sản xuất vừa là môi

trường, vừa là phương tiện giáo dục con người. Mọi phẩm chất nhân cách được hình thành trong

lao động và trong hoạt động xã hội. Do vậy, tùy theo trình độ, lứa tuổi và ngành, nghề đào tạo mà

các trường vận dụng tư tưởng này một cách sáng tạo để giáo dục cho hiệu quả.

         Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội.

        Theo Hồ Chí Minh, giáo dục trong nhà trường chỉ là một phần, cần có giáo dục ngoài xã hội

và trong gia đình để giúp cho giáo dục trong nhà trường được tốt hơn. 

        Người cho rằng: “Giáo dục trong nhà trường dù tốt mấy nhưng thiếu giáo dục trong gia đình

và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn”. Từ đó, Người khuyên chúng ta phải kết hợp

giữa giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội.

        Xây dựng môi trường bình đẳng, dân chủ trong giáo dục để thanh niên phát huy tài năng.

     “Ai cũng được học hành” là một trong những tư tưởng quan trọng nhất trong hệ thống Tư

tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. “Ai cũng được học hành” thể hiện mong ước ai cũng được học

hành không phân biệt trai - gái, giàu - nghèo, già - trẻ… và suốt đời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn

luôn phấn đấu vì mục tiêu duy nhất đó là vì con người.
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        Dân chủ trong giáo dục là nguyên tắc được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Bởi

theo Người, muốn thực hiện dân chủ phải làm cho mọi người nhận thức về quyền hưởng dân

chủ, nghĩa vụ đối với việc thực hiện quyền dân chủ và một trong những yếu tố quan trọng đầu

tiên để thực hiện quyền dân chủ là giáo dục con người về dân chủ ngay từ lúc còn ngồi trên ghế

nhà trường - biểu hiện bằng quyền và nghĩa vụ học tập.

         Đa dạng hóa trong giáo dục và quản lý tốt công tác giáo dục trong thanh niên

        Theo Hồ Chí Minh, giáo dục phải thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm tạo cơ

hội học tập cho mỗi thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện. Quản lý tốt

công tác giáo dục có tác dụng làm cho các bộ phận cấu thành của hệ thống giáo dục vận hành

đúng mục đích, cân đối, hài hòa, đạt hiệu quả cao.

         Tập hợp thanh niên trong các tổ chức chính trị - xã hội để bồi dưỡng và phát triển

Tư tưởng nhất quán của Hồ Chí Minh và Đảng ta qua các thời kỳ cách mạng là đoàn kết, tập hợp

thật rộng rãi các tầng lớp thanh niên vào các loại hình tổ chức thích hợp.

       Nhiều năm qua, các tổ chức đoàn, tổ chức hội kết hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tập

hợp thanh niên hòa mình vào cuộc sống sản xuất và chiến đấu, nhận những công trình, phần

việc thanh niên cộng sản. Đặc biệt, lực lượng thanh niên xung phong làm kinh tế do Đoàn tổ

chức, qua nhiều năm tồn tại và phát triển đã bước đầu khẳng định đây là hướng đi đúng đắn.

Các cấp bộ đoàn, hội đã kết hợp với nhà trường xây dựng và thu hút thanh niên tham gia các

phong trào học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp; vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công

bằng, văn minh.

        Bồi dưỡng thế hệ trẻ bằng phương pháp nêu gương.

       Người cho rằng người thầy giáo phải làm kiểu mẫu cho học trò. Đồng thời, Người còn nhắc

nhở thanh niên luôn luôn trân trọng, lắng nghe, tìm hiểu, suy ngẫm các gương tốt, ý hay của

nhân dân.

        Phát huy ý thức tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi thanh niên.

        Người thường xuyên nhắc nhở thanh niên phải tự tu dưỡng, tự rèn luyện mình thành những

người vừa có đạo đức tốt, vừa có trình độ văn hóa, nghiệp vụ chuyên môn để có thể nhận và

hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Người nói: “Thanh niên bây giờ là một thế hệ vẻ vang, vì

vậy cho nên phải tự giác, tự nguyện mà tự động cải tạo tư tưởng của mình để xứng đáng với

nhiệm vụ của mình”. Người quan niệm, về cách học phải lấy tự học làm cốt.

       Tóm lại, Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thanh niên là những quan điểm vừa mang tính

cách mạng, tính khoa học và thấm đượm triết lý nhân văn sâu sắc. Đó là cơ sở tư tưởng và lý

luận để chúng ta vạch ra chiến lược giáo dục, bồi dưỡng thanh niên Việt Nam trong thế kỷ XXI

nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
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 Câu hỏi 1: Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng?
 Trả lời:

        Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta,

có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc

đổi mới. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện

thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của

Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây

dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung,

phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Đại hội có nhiệm vụ

tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới; đề ra

phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định Chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045; tổng kết

công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp

hành Trung ương Đảng khóa XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại hội

khởi đầu thời kỳ phát triển mới của đất nước, chuẩn bị tiền đề cho các kỳ đại hội sau.

 Câu hỏi 2: Chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng?
 Trả lời:

       - Chủ đề Đại hội XIII của Đảng là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính

trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại

đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công

cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định;

phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ

nghĩa.

      - Phương châm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng

tạo 

      - Phát triển.

Câu hỏi 3: Mục tiêu tổng quát phát triển đất nước trong giai đoạn tới được Đảng ta xác
định như thế nào?
 Trả lời:

       Đại hội XIII xác định mục tiêu tổng quát là:

 

 

Hỏi đáp về các Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
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     Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng

Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của

nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất

nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với

sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại

hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu

đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 Câu hỏi 4: Sáu nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII
của Đảng như thế nào?
 Trả lời:

       Báo cáo chính trị đã nêu sáu nhiệm vụ trọng tâm là:

      Một là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh

đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động

hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí,

tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ. Xây dựng

đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín,

ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã

hội chủ nghĩa.

      Hai là, tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vắc xin Covid-19 cho cộng

đồng; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền

kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy

đủ, hiện đại, hội nhập; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các

thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; có chính sách hỗ trợ hiệu quả hoạt động

của doanh nghiệp, nhất là trong nông nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến

bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công

nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất,

chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả

các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; hoàn thiện hệ thống pháp

luật, nhất là pháp luật về sở hữu trí tuệ và giải quyết các tranh chấp dân sự; khắc phục những

điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước.

 



        Ba là, giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại,

hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công

an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh

chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030, xây dựng

Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiên quyết,

kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo,

vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

       Bốn là, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; giữ gìn và phát huy giá

trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội

nhập quốc tế; có chính sách cụ thể phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện

tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ

trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc

sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.

      Năm là, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ

dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời tăng cường pháp chế, bảo

đảm kỷ cương xã hội, trước hết là việc thực thi tinh thần “thượng tôn pháp luật”, gương mẫu tuân

theo pháp luật, kỷ cương và thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp ủy, tổ chức đảng, chính

quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên; tăng cường

đại đoàn kết toàn dân tộc.

     Sáu là, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi

trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.
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      Hiện nay, trên địa bàn huyện Khoái Châu có khoảng 150 mô hình phát triển kinh tế của thanh

niên, chủ yếu thuộc các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, cơ khí, dịch vụ... Đồng hành cùng thanh

niên khởi nghiệp, lập nghiệp, thời gian qua, Huyện Đoàn Khoái Châu đã tích cực tuyên truyền,

động viên, định hướng và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế

phù hợp với thế mạnh của địa phương, góp phần thu hút, tập hợp nhiều đoàn viên, thanh niên

tham gia tổ chức Đoàn, Hội. Tiêu biểu trong đó là anh Hoàng Văn Ngọc - một gương thanh niên

đã khởi nghiệp, lập nghiệp thành công với sự đồng hành của tổ chức Đoàn.

     Sinh ra và lớn lên vùng quê nông thôn, nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn, vất vả.

Với suy nghĩ phải quyết tâm thay đổi cuộc sống từ chính mảnh đất quê hương mình, anh Hoàng

Văn Ngọc, sinh năm 1989 ở thôn 2, xã Ông Đình, huyện Khoái Châu đã nỗ lực vượt khó vươn

lên phát triển kinh tế, làm giàu bằng mô hình kinh tế trang trại tổng hợp chăn nuôi bò sữa theo

quy trình khép kín, trở thành tấm gương thanh niên lập thân, lập nghiệp tiêu biểu.

     Tâm sự với chúng tôi anh Ngọc cho biết, làm nông nghiệp là nghề mà anh rất say mê và ý

tưởng làm kinh tế trang trại được bắt đầu từ khi còn đi học phổ thông. Sau khi tham gia công tác

Đoàn tại địa phương được sinh hoạt tại Câu lạc bộ “Thanh niên phát triển kinh tế” do Đoàn xã

Ông Đình tổ chức và được tập huấn, giao lưu với mô hình Câu lạc bộ “Thanh niên phát triển kinh

tế” của huyện, anh đã dành thời gian đi tìm hiểu, tham khảo các mô hình thanh niên khởi nghiệp,

lập nghiệp thành công trên địa bàn trong và ngoài huyện. Nhận thấy mình đang sống tại nơi có

tiềm năng về sản xuất nông nghiệp, lại đang có diện tích đất đủ lớn để thực hiện, anh đã bàn với

gia đình đầu tư mô hình chăn nuôi bò lấy sữa, đang là hướng đi mới, có hiệu quả. Bắt đầu khởi

nghiệp từ năm 2016, anh tiến hành xây dựng chuồng trại để chăn nuôi bò sữa và cung cấp bò

giống với quy mô 20 con giống bò sữa lai F1. Anh Ngọc chia sẻ, từ khâu chọn giống, lên khẩu

phần ăn, nước uống, tiêm phòng và khử trùng chuồng nuôi đều được anh thực hiện nghiêm ngặt.

Đặc biệt, việc kiểm soát người và phương tiện ra vào chuồng nuôi hết sức quan trọng, tuyệt đối

không được chủ quan vì có thể làm lây lan mầm bệnh cho trại nuôi. Nhờ nắm vững kiến thức

chuyên môn đã được học và kinh nghiệm thực tiễn, anh chăm sóc, nuôi dưỡng đàn bò khoa học

và đúng kỹ thuật, đàn bò của anh sinh trưởng, phát triển cho sản phẩm sữa chất lượng tốt, sản

phẩm sữa của anh đủ điều kiện để cung cấp sữa nguyên liệu cho công ty Vinamilk Việt Nam.

Gương thanh niên làm kinh tế giỏi

Gương hội viên thanh niên tiêu biểu
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      Tính trung bình trung bình mỗi năm đàn bò sinh sản được hơn 10 bò con, mang về nguồn thu

nhập khoảng 200 triệu đồn. Hiện nay mô hình của anh tạo việc làm cho thanh niên trong và ngoài

địa phương (số lao động thường xuyên 03 lao động; số lao động mùa vụ 5 -7 lao động, mức thu

nhập từ 5 - 7 triệu đồng/ người/ tháng).

     Không dừng lại ở đó, với tính cách thích học hỏi, tìm tòi, đổi mới, áp dụng những tiến bộ về

khoa học kỹ thuật để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất, anh đã đầu tư trồng thêm 0,5 ha cây

ăn quả các loại như: chuối, bưởi, nhãn… Hiện vườn cây ăn quả đang sinh trưởng, phát triển tốt

và sắp cho trái. 

    Qua câu chuyện khởi nghiệp và làm kinh tế của anh Hoàng Văn Ngọc có thể thấy, dù khởi

nghiệp bằng mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp tuy khó khăn nhưng mỗi thanh niên nếu dám

nghĩ, dám làm, có đam mê, lòng kiên trì và tinh thần quyết tâm thì sẽ đạt được thành công trên

con đường lập thân, lập nghiệp của mình. Với những nỗ lực phấn đấu trong phong trào thanh

niên phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp và tinh thần nhiệt huyết tham gia các hoạt động Đoàn,

Hội tại địa phương, anh Hoàng Văn Ngọc đã vinh dự được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Huyện

đoàn khen thưởng là thanh niên tiêu biểu trong khởi nghiệp, lập nghiệp. 
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Quốc tế Người cao tuổi1/10

10/10/1954

13/10

20/10/1930

14/10/1954

14/10/1930

15/10

15/10/1930

Giải phóng thủ đô Hà Nội

Ngày thành lập doanh nhân 
doanh nghiệp Việt Nam

Ngày thành lập Đài Phát thanh 
và Truyền hình Hà Nội 

Ngày thành lập Hội 
Nông dân Việt Nam

Ngày Thành lập Hội 

Liên hiệp Thanh niên

Ngày truyền thống công tác 
dân vận của Đảng 

Ngày thành lập 
Hội Liên hiệp Phụ nữ

Ngày kỷ niệm Tháng 10
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Bài hát Thanh niên
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 - Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên ứng dụng Thanh niên Việt nam.

 - Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam.

 - Đẩy mạnh thực hiện đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên (1831-

2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941-7/2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên

(01/01/1997-01/01/2022).

 - Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên

biển.

 - Tiếp tục triển khai tổ chức học tập chuyên đề năm 2021 theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ

Chính trị về “Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất

nước phồn vinh, hạnh phúc” cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

 - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức hoạt động trong công tác phòng, chống Covid-19.
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