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rong suốt cuộc đời hoạt động cách 
mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh luôn dành cho thế hệ trẻ sự 
quan tâm đặc biệt. Sau khi tìm được 

con đường cứu nước đúng đắn, bức thư đầu 
tiên gửi về trong nước là bức thư gửi thanh 
niên Việt Nam (năm 1925). Từ đó cho đến 
khi về với thế giới Người hiền, Bác đã để 
lại một di sản tinh thần hết sức lớn lao với 
hàng trăm bài nói, bài viết về thanh niên và 
công tác giáo dục thanh niên. Trong Di 
chúc trước lúc đi xa, Người căn dặn:  

“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 cho họ 
thành những người kế thừa xây dựng xã hội 
chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi 
dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một 
việc rất quan trọng và rất cần thiết”. 

Từ sự quan tâm đặc biệt đó, Người 
đã sớm thấy được vị trí quan trọng và vai 
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trò to lớn của thanh niên trong sự nghiệp 
cách mạng, luôn tin tưởng và nhìn nhận 
thanh niên theo quan điểm phát triển. Ngay 
từ khi đất nước còn trong đêm đen nô lệ, 
Người đã nêu tư tưởng: Thức tỉnh thanh 
niên để đi đến thức tỉnh dân tộc. Vào những 
năm đầu khi nước ta giành được độc lập, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Thanh niên là 
người chủ tương lai của nước nhà”, 
“…Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, 
một phần lớn là do các thanh niên”1. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nêu rõ vai trò của thanh 
niên trên cả hai bình diện xã hội và mối 
quan hệ kết nối quá khứ với tương lai 
không thể tách rời nhau: “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”2. Với tầm 
nhìn xa, trông rộng và ý thức trách nhiệm 
với vận mệnh của dân tộc, Người luôn quan 
tâm đến sự nghiệp trồng người, mong muốn 
thanh niên không chỉ hoàn thành tốt sứ 
mệnh lịch sử của mình mà phải dìu dắt, đào 
tạo thế hệ kế tục xứng đáng. 

Hồ Chí Minh yêu cầu, thanh niên 
phải tự mình phấn đấu, học tập và rèn luyện 
để nắm lấy tri thức, bồi dưỡng ý chí, nghị 
lực và tinh thần cách mạng. Việc học tập, 
rèn luyện của thế hệ thanh niên có ý nghĩa 
quyết định đến tương lai của đất nước. Từ 
đó, Người xác định bồi dưỡng thế hệ cách 
mạng cho đời sau là một việc làm rất quan 
trọng và rất cần thiết. Luận điểm này của 
Người đã chỉ ra rằng, độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội sẽ mất nếu các thế hệ 
thanh niên không được chăm lo giáo dục 
đào tạo thành những người thừa kế xây 
dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa 
“chuyên”. Người căn dặn cán bộ, đảng viên 
phải tránh thái độ thành kiến, hẹp hòi, bảo 
thủ đối với thanh niên. Bởi theo người, 
thanh niên sống trong điều kiện mới tất yếu 
có những nhu cầu, lợi ích khác với cha, anh 
họ, không nên xem xét thanh niên một cách 

                                         
(1). Hồ Chí Minh: Về giáo dục thanh niên, Nxb Thanh niên, H,1980, 

tr.82. 
(2) Sđd, tr 315. 

cứng nhắc, trước sao nay vậy. Người nói: 
cần phải đi sâu vào đời sống, hiểu rõ tâm lý 
của thanh niên và giúp đỡ họ giải quyết vấn 
đề một cách thiết thực. 

Để phát huy vai trò và sức mạnh của 
tuổi trẻ đối với sự nghiệp cách mạng và 
tương lai của dân tộc, đất nước, Người cũng 
dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác 
giáo dục thanh niên. Giáo dục một cách 
toàn diện và chu đáo. Trong số những vấn 
đề cần giáo dục cho thanh niên, Hồ Chí 
Minh đặt lên hàng đầu vấn đề giáo dục tinh 
thần yêu nước. Trong năm điều Người dạy 
thiếu niên và nhi đồng, điều thứ nhất là: 
“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”, đối với 
thanh niên “Trước hết phải yêu Tổ quốc, 
yêu nhân dân. Phải có tinh thần dân tộc 
vững chắc và tinh thần quốc tế đúng đắn”. 
Tinh thần yêu nước là vốn quý, là sức mạnh 
to lớn giúp dân tộc ta đứng vững trước 
những thử thách nghiệt ngã trong lịch sử. 
Nó được hun đúc từ bao đời và đã trở thành 
sức mạnh Việt Nam, biểu tượng Việt Nam. 
Trong công cuộc giáo dục, bồi dưỡng thế 
hệ trẻ cho đất nước, Hồ Chí Minh nhấn 
mạnh đến nguyên tắc giáo dục toàn diện. 
Người cho rằng, “Nhà nước chú trọng đặc 
biệt việc giáo dục thanh niên về đức dục, trí 
dục và thể dục”. Một con người có trí tuệ 
và nhân cách phát triển lệch lạc không thể 
là một người chủ xứng đáng của đất nước, 
của Tổ quốc. Vấn đề giáo dục toàn diện là 
một vấn đề hết sức quan trọng. Theo Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, thanh niên là người chủ 
tương lai của nước nhà, vì vậy ngay từ hiện 
tại, “… thanh niên phải chuẩn bị làm người 
chủ nước nhà. Muốn thế phải ra sức học 
tập chính trị, kỹ thuật, văn hoá, trước hết 
phải rèn luyện và thấm nhuần tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa, gột rửa cá nhân chủ 
nghĩa…”. Được ví như mùa xuân của xã 
hội, nhiệm vụ của thanh thiếu niên không 
chỉ là học tập, rèn luyện mà phải biết cống 
hiến và hy sinh. Người nhấn mạnh: “Nhiệm 
vụ của thanh niên không phải là hỏi nước 
nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi 
mình đã làm những gì cho nước nhà! Mình 
phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà 
nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà 
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hy sinh phấn đấu chừng nào?”. Thanh niên 
cần phải có tinh thần và gan dạ sáng tạo, 
cần phải có chí khí hăng hái và tinh thần 
tiến lên, vượt mọi khó khăn, gian khổ để 
tiến mãi không ngừng. Dù trong bất cứ 
hoàn cảnh nào, người thanh niên cũng phải 
sống xứng đáng với truyền thống vẻ vang 
của dân tộc. Từ những nhận thức đó, Người 
luôn khẳng định: Vận mệnh của dân tộc, 
tương lai của đất nước tuỳ thuộc vào ý chí, 
nghị lực của thanh niên. 

Ngày nay những yêu cầu, đòi hỏi của 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa tiếp tục đặt ra nhiều thời cơ, 
vận hội và cả những thách thức lớn cho 
thanh niên. Ý thức được trách nhiệm của 
mình, nhiều thế hệ trẻ Trường Chính trị Lê 
Duẩn luôn nỗ lực vươn lên khẳng định vị 
trí, vai trò của người làm chủ đất nước. Để 
xứng đáng với phần thưởng cao quý mà 
Bác Hồ đã tặng cho thanh niên: “Đâu cần 
thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, 
thanh niên Trường Chính trị Lê Duẩn đang 
ngày càng trở thành lực lượng nòng cốt 
tham gia tích cực các hoạt động chuyên 
môn nghiệp vụ, góp phần hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chính trị được giao. Xác định đặc 
thù nghề nghiệp là đào tạo những đội ngũ 
cán bộ cho tỉnh nhà thông qua việc dạy và 
học, lực lượng đoàn viên thanh niên luôn 
nhiệt huyết, vượt qua mọi khó khăn, tranh 
thủ các điều kiện thuận lợi hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chính trị ở nhà trường, trưởng 
thành nhanh chóng trên nhiều mặt, góp 
phần vào xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ 
chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh ngày càng vững mạnh. 

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng 
của thanh niên và công tác giáo dục thanh 
niên, Trường Chính trị Lê Duẩn luôn xem 
công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cao 
đẹp cho thanh niên trong nhà trường là một 
việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa sâu 
sắc nhằm bồi dưỡng cho thanh niên niềm 
tin vào con đường cách mạng và sự lãnh 
đạo của Đảng, để từ đó thanh niên có ý 
thức, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. Được sự lãnh đạo của Đảng uỷ 

và sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của 
Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn đã trở 
thành môi trường rèn luyện về nhận thức và 
nhân cách cho mỗi đoàn viên thanh niên. 
Thông qua các đợt học nghị quyết của 
Đảng, của Đoàn cấp trên, đặc biệt việc ra 
sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức 
Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của 
Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-
CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị 
về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 
đã tạo động lực và sức bật giúp thanh niên 
vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao. Công tác giáo dục truyền thống cũng 
được coi trọng, đây là kênh thông tin chính 
thức để nâng cao nhận thức chính trị, lòng 
yêu nước, tự hào dân tộc cho mỗi một đoàn 
viên thanh niên. Hoạt động giáo dục lối 
sống văn hoá được Chi đoàn triển khai một 
cách có hiệu quả. Thông qua các hoạt động 
xây dựng đời sống văn hoá ở công sở, nâng 
cao hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, 
đoàn viên tại cơ quan, đơn vị; thông qua 
cuộc thi tìm hiểu pháp luật, cuộc thi thanh 
niên công chức viên chức với đạo đức công 
vụ… Với những việc làm đó, 100% đoàn 
viên có lập trường tư tưởng chính trị vững 
vàng, kiên định và nghiêm chỉnh chấp hành 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước. 

Để tiếp bước truyền thống anh hùng 
của các thế hệ cha anh, ngày nay, toàn thể 
các đoàn viên, thanh niên của Trường 
Chính trị Lê Duẩn với tinh thần “tình 
nguyện - sáng tạo” đang ra sức phấn đấu 
thi đua “rèn đức - luyện tài - làm chủ tương 
lai - xây dựng đất nước” tổ chức các hoạt 
động trên phương châm thiết thực và hiệu 
quả phát huy vai trò đội ngũ đoàn viên là 
cán bộ trẻ trong các hoạt động Đoàn, đặc 
biệt trong phong trào giảng dạy, nghiên cứu 
khoa học, đóng góp trí lực xây dựng Nhà 
trường ngày càng hiện đại, viết tiếp trang sử 
vẻ vang hơn cho phong trào của Chi đoàn 
Trường Chính trị Lê Duẩn./.  

 


