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Bác Hồ với các cháu thiếu nhi. Nguồn: Interrnet 
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rong suốt cuộc đời hoạt động 
cách mạng của mình, Hồ Chí 
Minh luôn quan tâm, chăm 

lo sự nghiệp "Trồng người", chăm lo xây 
dựng thế hệ cách mạng cho đời sau. Ðiểm 
nổi bật trong giáo dục lý tưởng cho thế hệ 
trẻ là cùng với việc nêu cao lý tưởng, quyết 
tâm phấn đấu cho giải phóng dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn 
nêu gương bằng chính cuộc đời hoạt động 
cách mạng của mình. Bác Hồ cho rằng, thực 
tiễn đấu tranh cách mạng là trường học giáo 
dục lý tưởng tốt nhất cho thế hệ trẻ. Giác 
ngộ lý tưởng không chỉ dừng ở nhận thức 
mà điều có ý nghĩa trong việc thấm nhuần 
lý tưởng cách mạng là tinh thần và quyết 
tâm hành động thực hiện lý tưởng. Tư 
tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách 
mạng cho đời sau của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh được thể hiện qua các luận điểm quan 
trọng nhất là về giáo dục thế hệ trẻ, Người 
nói:“Thế hệ trẻ là lực lượng quyết định sự 
phát triển của cách mạng, của dân tộc” và 

“Muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải 
thức tỉnh thanh niên” Bởi vì : “Thanh niên 
là rường cột của nước nhà”. Nổi bật trong 
tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ 
cách mạng cho đời sau là chăm lo xây dựng 
các thế hệ người Việt Nam phát triển toàn 
diện. Do đó, cùng với việc giáo dục lý 
tưởng, đạo đức cách mạng là chăm lo đào 
tạo, dạy nghề, nâng cao trình độ văn hóa, 
khoa học, kỹ thuật cho thanh niên.   

  Xuất phát từ nhiệm vụ mới của cách 
mạng là xây dựng chủ nghĩa xã hội, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm phát 
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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. Theo quan điểm 
của Người, chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, 
xây dựng đời sống mới, thực hiện mục tiêu 
xây dựng chủ nghĩa xã hội còn khó khăn, 
lâu dài hơn nhiều so với cuộc đấu tranh 
chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc. Chính 
vì thế, Bác thường căn dặn, dạy bảo 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".  Tư tưởng quan 
trọng của Hồ Chí Minh về việc học tập của 
thế hệ trẻ là giáo dục cho họ “Học để làm 
việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng 
sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc 
và nhân loại” học để làm cho nước nhà giàu 
mạnh và để làm tròn trách nhiệm của người 
chủ tương lai của đất nước. Ngay ngày khai 
trường đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn thế hệ trẻ: 
“Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà 
trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. 
Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay 
không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài 
vinh quang để sánh vai với các cường quốc 
năm châu được hay không, chính là nhờ 
một phần lớn ở công học tập của các em”.   

   Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi 
dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau vô 
cùng sâu sắc, Người nhấn mạnh việc giáo 

dục đạo đức cho thế hệ trẻ và yêu cầu thanh 
niên phải thấm nhuần tinh thần làm chủ 
nước nhà và phải thường xuyên trau dồi, rèn 
luyện đạo đức cách mạng. Theo quan điểm 
của Bác Hồ, đạo đức cách mạng là "Trung 
với nước, hiếu với dân" và đạo đức cách 
mạng phải được thể hiện trong hành động, 
chỉ có trong hành động, hoạt động trong 
thực tế đấu tranh cách mạng của nhân dân 
thì thanh niên mới tỏ rõ được đạo đức của 
mình. Người còn nói: Ðạo đức cách mạng 
không phải trên trời sa xuống, nó do đấu 
tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát 
triển và củng cố, cũng như ngọc càng mài 
càng sáng, vàng càng luyện càng trong.  

   Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn 
quan tâm và dành nhiều tình cảm thương 
yêu cho thế hệ trẻ. Trước lúc đi xa, Bác căn 
dặn lại“Đoàn viên và thanh niên ta nói 
chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung 
phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. 
Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức 
cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những 
người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội 
vừa hồng, vừa chuyên. Bồi dưỡng thế hệ 
cách mạng cho đời sau là một việc rất quan 
trọng và rất cần thiết”. 

   Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo đất 
nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng 
việc chăm lo giáo dục, bồi dưỡng toàn diện 
thanh niên, đồng thời tạo mọi điều kiện cho 
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thanh niên được phát huy tài năng, sức lực 
cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân 
tộc. Đảng ta đã khẳng định: “Công tác 
thanh niên là công việc sống còn của dân 
tộc, là một trong những nhân tố quyết định 
sự thành bại của cách mạng”. “Công tác 
thanh niên là trách nhiệm của Đảng, Nhà 
nước, của các đoàn thể nhân dân và của 
toàn xã hội, mỗi gia đình”. 

Thế hệ trẻ hôm nay đang được sống 
trong một đất nước độc lập và hòa bình mà 
biết bao thế hệ cha anh đã phải đổ máu 
xương mới giành được. Được hưởng thành 
quả của sự nghiệp đổi mới, thanh niên có 
nhiều cơ hội hơn để rèn luyện và phát triển 
toàn diện. Cùng với sự phát triển của đất 
nước, các nhu cầu chính đáng của thanh 
niên (học tập, vui chơi, giải trí, cống hiến, 
việc làm…) ngày càng được đáp ứng tốt 
hơn. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh cũng thường xuyên có nhiều cố gắng 
tự đổi mới để phát huy ảnh hưởng trong 
giới trẻ, tập hợp đông đảo thanh niên trong 
các phong trào hành động cách mạng của 
mình, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của 
Đảng. Hai phong trào lớn của  của Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang 
được triển khai là: “5 xung kích phát triển 
kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và "4 
đồng hành với thanh niên lập thân, lập 
nghiệp" đang được xã hội thừa nhận và 
đánh giá cao. Đại hội toàn quốc lần thứ VIII 

của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh đã xác định “Xây dựng tổ chức Đoàn 
là xây dựng tổ chức của những người cộng 
sản trẻ tuổi, trường học xã hội chủ nghĩa và 
hạt nhân đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh 
niên, phụ trách thiếu nhi, đội dự bị tin cậy 
của Đảng, chỗ dựa vững chắc của chính 
quyền nhân dân”. 

    Tuy vậy, thanh niên ngày nay cũng 
đang phải đối mặt với những tác động tiêu 
cực của mặt trái kinh tế thị trường như vấn 
đề phân hoá giàu nghèo, các loại tệ nạn xã 
hội tác động rất lớn đến thanh niên. Mặt 
khác tệ quan liêu, tham nhũng của một bộ 
phận cán bộ, đảng viên đang tác động trực 
tiếp có tính tiêu cực vào tâm tư, tình cảm 
của thanh niên và đến quá trình định hướng 
chính trị của tổ chức Đoàn. Thực tế đó làm 
cho một bộ phận thanh niên có tâm lý sống 
gấp, mơ hồ về lý tưởng xã hội chủ nghĩa, về 
công cuộc đổi mới và hội nhập của đất 
nước, thiếu hoài bão, lý tưởng, chạy theo lối 
sống thực dụng, trông chờ và hưởng thụ tiêu 
cực, tư tưởng sính ngoại, thích đề cao văn 
hóa lai căng, thiếu ý thức trong việc chấp 
hành pháp luật. Trong xu thế hội nhập và 
toàn cầu hoá hiện nay, trình độ học vấn, kỹ 
năng nghề nghiệp của thanh niên nhìn 
chung chưa theo kịp nhu cầu và đòi hỏi của 
tình hình hình mới…đó là những vấn đề 
đang đặt ra hiện nay. Chính vì vậy, hưởng 
ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo 
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tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng là 
điều kiện để toàn Đảng, toàn dân tăng 
cường hơn nữa trách nhiệm chăm lo giáo 
dục, định hướng tư tưởng, bồi dưỡng thế hệ 
trẻ, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, 
toàn diện, coi đó là một trong những nhiệm 
vụ cấp bách hàng đầu trong thời kỳ đẩy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước bởi nó liên quan trực tiếp 
tương lai của cả dân tộc. 

  Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp 
cách mạng, thanh niên và công tác vận động 
thanh niên là một nhiệm vụ quan trọng luôn 
được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Nhân 
dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1931-2011) 
Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X đã có 
Thông báo số 380-TB/TW ngày 23/9/2010 
đồng ý chủ trương lấy năm 2011 là Năm 
Thanh niên, điều đó thể hiện sự quan tâm, 
chăm lo công tác thanh niên của Đảng ta. 
Mục tiêu là phát huy mạnh mẽ vai trò xung 
kích, sáng tạo, tinh thần tự nguyện của 
thanh niên trong phát triển kinh tế-xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc; tăng cường sự lãnh đạo của 
các cấp uỷ Đảng, nâng cao trách nhiệm của 
chính quyền các cấp đối với công tác thanh 
niên; đầu tư tập trung hơn cho công tác bồi 
dưỡng, giáo dục truyền thống yêu nước 
cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây 
dựng nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ 
sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước và hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng 
tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh vững mạnh, phát triển các tổ chức 
thanh niên do Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh làm nòng cốt để tăng cường 
đoàn kết, tập hợp thanh niên. 

Năm 2011 là năm có nhiều sự kiện 
chính trị quan trọng của đất nước và của 
tuổi trẻ Việt Nam: năm diễn ra Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XI; bầu cử Quốc 
hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các 
cấp; kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 70 năm thành 
lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 
Minh, 55 năm truyền thống Hội Liên hiệp 
Thanh niên Việt Nam. Với những sự kiện 
trọng đại đó, Đảng ta đồng ý chủ trương lấy 
năm 2011 là “Năm Thanh niên” đây là 
niềm vinh dự lớn của tuổi trẻ Việt Nam, 
đồng thời cũng là dịp thuận lợi để tổ chức 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, 
tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp và 
giáo dục, bồi dưỡng rèn luyện thế hệ trẻ góp 
phần thực hiện hoài bão của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh vĩ đại hằng mong ước.  


