VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 9/2018, tr 2-4; 79

TỪ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ BỒI DƯỠNG
THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC CON NGƯỜI
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Abstract: The fostering and development for the young generation under Ho Chi Minh's thought
is an objective requirement in the cause of national construction and defense. Young Vietnamese
people are currently performing their historical mission well. Therefore, in the process of leading
the country, on the basis of applying theoretical values in the ideology of the president Ho Chi
Minh, our Party and State have highly appreciated the comprehensive education and training of
the young generation, created momentum for the development of human resources, especially in
the period of accelerating the industrialization and modernization of the country today.
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lòng yêu thương con người hết mực; mong muốn thông
qua giáo dục sẽ đào tạo ra những lớp người trẻ tuổi có
đủ năng lực làm chủ bản thân, làm chủ công việc, làm
chủ đất nước. Người coi công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ
là công việc cần thiết và vô cùng quan trọng, vì mục
tiêu của quá trình giáo dục là đạt tới một nền giáo dục
toàn diện, tạo ra những lớp người trẻ - chủ thể sáng tạo
và là sản phẩm tích cực của một nền văn hóa mới. Một
trong những nội dung quan trọng trong bồi dưỡng thế
hệ trẻ là giáo dục nâng cao trình độ văn hóa , khoa học
kĩ thuật; là cơ sở quan trọng để thế hệ trẻ được cống
hiến ngày càng nhiều hơn cho Tổ quốc và sự phát triển
của đất nước. Người căn dặn thế hệ trẻ: “Xây dựng chủ
nghĩa xã hội phải có máy móc, có kỹ thuật, có văn hoá…
thanh niên phải học và học cho giỏi. Bàn việc gì, quyết
nghị điều gì cũng phải thiết thực và cụ thể. Không nên
chỉ nói chung chung” [1; tr 32]. Ngoài ra, nội dung bồi
dưỡng thế hệ trẻ còn có quan điểm giáo dục toàn diện,
chú trọng các mặt đạo đức, văn hóa, kĩ thuật…; trong
đó, dạy người là mục tiêu cao nhất, coi trọng trí tuệ, tài
năng; tuy nhiên, đạo đức phải làm gốc.
Trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học - công nghệ
phát triển, kinh tế tri thức trở thành đặc trưng của nền
kinh tế thế giới thì vai trò và vị trí trung tâm của con
người tham gia vào quá trình này ngày càng được khẳng
định. Ở Việt Nam, khi cả nước bước vào thời kì đẩy
mạnh CNH, HĐH đất nước, trong tiến trình phát triển về
lí luận và thực tiễn, đòi hỏi phải nghiên cứu một cách cơ
bản, hệ thống nhằm tìm ra các giải pháp, đáp ứng những
yêu cầu, đòi hỏi của nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa, thì vấn đề lớn đặt ra là làm thế nào để xây
dựng, phát triển nguồn lực con người, nhất là lớp người
trẻ tuổi để đáp ứng nhu cầu nguồn lực có chất lượng, là
một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát

1. Mở đầu
Thế hệ trẻ là lớp người đời sau tiếp bước các thế hệ cha
ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đảng
Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời cho đến nay luôn đặc biệt
quan tâm đến công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ, Chủ tịch Hồ
Chí Minh luôn gửi gắm niềm tin của mình vào lớp thanh
niên, Người khẳng định tương lai của đất nước, dân tộc
Việt Nam phụ thuộc phần nhiều vào thế hệ trẻ. Theo quan
điểm của Người, để xứng đáng là những người chủ tương
lai của đất nước, thanh niên phải luôn có ý thức học tập,
phấn đấu và rèn luyện để có kiến thức, được bồi dưỡng ý
chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Trong sự nghiệp
giáo dục, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc
giáo dục thế hệ trẻ. Với Người, mục đích đào tạo thanh
thiếu niên trở nên “những công dân hữu ích cho nước Việt
Nam, một nền giáo dục nhằm phát triển hoàn toàn những
năng lực sẵn có của các em” [1; tr 32] phục vụ cho công
cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội mới tốt đẹp. Từ
đó, Người chủ trương bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ trên
tất cả các mặt: đức, trí, thể, mĩ; Người yêu cầu: “Trong
việc giáo dục và học tập, phải chú trọng đủ các mặt: đạo
đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hoá, kĩ
thuật, lao động và sản xuất” [2; tr 140].
Bài viết nghiên cứu và bàn luận vấn đề từ quan điểm
của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt
Nam đến việc phát triển nguồn lực con người trong thời
đại mới hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thế hệ trẻ, thanh niên phải được giáo dục và bồi
dưỡng về mọi mặt
Trong nhiệm vụ bồi dưỡng thế hệ trẻ, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục; qua
đó, Người thể hiện sâu sắc mối quan tâm, tôn trọng và
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triển nhanh, bền vững của đất nước hiện nay. Quan điểm
về GD-ĐT, bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành “nguồn lực của
mọi nguồn lực”, nguồn sức mạnh và động lực quan trọng
quyết định thành công trong việc thực hiện mục tiêu
“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, con người là hệ
thống tổng hòa nhiều yếu tố hợp thành. Trên cơ sở nhận
thức rõ tư tưởng về con người xã hội chủ nghĩa đã giúp
định hướng về mặt lí luận cho Đảng ta, đề cao, coi trọng
vai trò con người trong quá trình đầu tư, phát triển nguồn
lực con người trong thời đại mới, đáp ứng những đòi hỏi
của thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước hiện nay. 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. Phải yêu và trọng lao động. Phải giữ
gìn kỉ luật. Phải bảo vệ của công. Phải quan tâm đến đời
sống của nhân dân” [3; tr 310]. Như vậy, công cuộc bồi
dưỡng thế hệ trẻ trở thành tiềm năng vô tận, quý báu cho
sự phát triển toàn diện, đồng nghĩa với yếu tố con người
là cơ sở hình thành nên nguồn lực con người; đặc biệt là
nguồn lực có chất lượng cao về thể lực, tinh thần, trí tuệ,
phẩm chất, có đủ năng lực sáng tạo, chất lượng và hiệu
quả hoạt động trong quá trình hội nhập theo xu thế phát
triển của thế giới, nhằm bảo đảm sự phát triển nhanh và
bền vững. Một lần nữa Đảng và Nhà nước ta nhận thức
rõ hơn giá trị lí luận trong quan điểm của Chủ tịch Hồ
Chí Minh về công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ đến việc phát
triển nguồn lực con người Việt Nam hiện nay.
2.2. Thế hệ trẻ, thanh niên phải phấn đấu, rèn luyện,
học tập để chiếm lĩnh tri thức, bồi dưỡng lí tưởng sống
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trọn niềm tin vào thế
hệ trẻ Việt Nam, Người yêu cầu thế hệ trẻ phải tự ý thức phấn
đấu, rèn luyện và học tập để chiếm lĩnh tri thức, bồi dưỡng lí
tưởng sống. Hồ Chí Minh yêu cầu: “Thanh niên phải rèn
luyện và thấm nhuần tư tưởng xã hội chủ nghĩa” [4; tr 310];
“Phải trau dồi đạo đức của người cách mạng” [2; tr 305].
Theo Người, quá trình bồi dưỡng cho những lớp thanh niên,
thế hệ trẻ, không những chịu sự tác động của gia đình, nhà
trường, mà còn chịu ảnh hưởng của môi trường xã hội, sự
phát triển của nền kinh tế và khoa học - kĩ thuật, đã tác động
mạnh mẽ, theo nhiều chiều hướng tới lớp người trẻ tuổi. Tại
buổi lễ khai mạc Trường Đại học Nhân dân Việt Nam, ngày
19/01/1955, Người nói: “Trường đại học, gia đình và đoàn
thể thanh niên phải liên hệ chặt chẽ trong việc giáo dục thanh
niên” [5; tr 456]. Trong Thư gửi các em học sinh ngày
24/10/1955, Người viết: “Giáo dục các em là việc chung của
gia đình, trường học và xã hội. Bố mẹ, thầy giáo và người lớn
phải cùng nhau phụ trách; trước hết là phải làm gương mẫu
cho các em trước mọi việc” [6; tr 74]. Hiện nay, trong quá
trình CNH, HĐH đất nước, nhiều cơ hội được tạo ra để Việt
Nam có thể phát triển nền kinh tế tri thức, từng bước theo kịp

nền kinh tế các nước phát triển, song bên cạnh đó là những
thách thức không hề nhỏ. Điều đó đặt ra cho chúng ta phải
biết tận dụng những điều kiện thuận lợi để nhanh chóng đẩy
lùi nền kinh tế lạc hậu, tạo đà mở rộng tăng cường thiết lập
các mối quan hệ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của nhiều
quốc gia phát triển. Nhưng để tham gia vững chắc vào quá
trình này thì một trong những công việc quan trọng, cấp thiết
nhất là tăng cường đầu tư cho GD-ĐT, bồi dưỡng thế hệ trẻ
về tri thức, khoa học - công nghệ. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã sớm nhìn nhận, đánh giá cao vai trò và tiềm năng
của thanh niên trong tiến trình lịch sử; từ đó, Người kiên trì
bồi dưỡng và định hướng cho thế hệ trẻ tích cực tu dưỡng,
học tập. Người chỉ rõ: “Tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước,
thanh niên là rường cột của nước nhà” [1; tr 167].
Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong
thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Đảng và Nhà nước
ta tiếp tục khẳng định phát huy nguồn lực con người làm nhân
tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững; thông qua quá
trình nâng cao dân trí, bồi dưỡng đắc lực và toàn diện cho thế
hệ trẻ, nhằm phát triển năng lực, kiến thức, kĩ năng, đạo
đức,… tạo đà cho sự chuyển biến mạnh mẽ về GD-ĐT, khoa
học - công nghệ. Điều kiện để xây dựng, phát triển nguồn lực
con người đáp ứng nhưng yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh
hiện nay là tạo ra nguồn lao động có trí tuệ, giỏi tay nghề và
có phẩm chất tốt đẹp; từ đó càng đòi hỏi hơn nữa quá trình
bồi dưỡng những lớp người trẻ tuổi phải gắn với nền giáo dục
tiên tiến và lớp thanh niên, thế hệ trẻ, phải có được kiến thức,
năng lực cá nhân trở thành những con người mới có đức và
tài, những công dân biết làm chủ, đóng góp có hiệu quả vào
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Người khẳng định: thanh niên không những là lực lượng
kế tục sự nghiệp cách mạng từ những thế hệ đi trước, mà còn
là tương lai của dân tộc, nếu được rèn luyện, bồi dưỡng thì
thanh niên, những người trẻ tuổi còn có khả năng “dời non
lấp bể” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Bồi
dưỡng sự toàn diện cho thế hệ trẻ sẽ tạo ra nhiều cơ hội để
giới trẻ - nguồn lực đầy tiềm năng - được mở mang kiến thức,
tiếp thu văn hóa nhân loại, kích thích nhu cầu tự thân trong
học tập, sáng tạo, trước là vì bản thân, sau là cống hiến vì đất
nước, dân tộc. Vì vậy, trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta
luôn đề cao công tác giáo dục, coi bồi dưỡng thế hệ trẻ là vấn
đề sống còn của dân tộc.
2.3. Giáo dục thế hệ trẻ trở thành những công dân tốt,
trở thành lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng vừa
“hồng” vừa “chuyên”
Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết quả của
quá trình giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ là đào tạo ra những
chủ nhân tương lai của nước nhà “vừa hồng vừa chuyên”.
Trên cơ sở kế thừa tư tưởng chỉ đạo của Người, tại Hội nghị
Trung ương lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
(tháng 12/1998), Đảng Cộng sản Việt Nam một lần nữa
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nhấn mạnh những giá trị đạo đức trong đào tạo, bồi dưỡng
thế hệ trẻ là vấn đề cấp thiết cho sự nghiệp CNH, HĐH.
Bước vào thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, vị trí, vai
trò của thế hệ trẻ và việc bồi dưỡng thế hệ trẻ phải thích ứng
với nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của nước nhà; đồng
thời, sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ tự khẳng định mình,
tích cực học tập và rèn luyện, không ngừng nâng cao trình
độ ở nhiều lĩnh vực. Bối cảnh trong nước và quốc tế đã tác
động và có định hướng cho Đảng và Nhà nước ta đề ra chủ
trương và chính sách về giáo dục; bồi dưỡng cho thế hệ trẻ
trở thành lực lượng đủ mạnh nhằm gánh vác trọng trách
trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; từ đó xây dựng
chuẩn mực đạo đức, lối sống mới và định hướng giá trị tốt
đẹp trong công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ theo quan điểm, tư
tưởng Hồ Chí Minh.
Kế thừa giá trị lí luận từ nội dung, quan điểm của Chủ
tịch Hồ Chí Minh về tầm quan trọng của việc bồi dưỡng
thế hệ trẻ đã định hướng cho Đảng ta nhận thức rõ, sâu
sắc hơn về con đường từng bước đưa đất nước thoát khỏi
nghèo nàn, lạc hậu là đẩy mạnh phát triển nguồn lực con
người, xây dựng những thế hệ trẻ làm chủ khoa học công
nghệ hiện đại, có trình độ chuyên môn để cống hiến cho
đất nước, lấy việc phát triển GD-ĐT, khoa học - công
nghệ làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng những thế hệ trẻ
tuổi là động lực mạnh mẽ trong phát triển nguồn lực con
người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu công cuộc đẩy mạnh
CNH, HĐH đất nước.
2.4. Giáo dục thế hệ trẻ, thanh niên có tri thức, thể lực,
năng động sáng tạo, có ý thức phát huy bản sắc văn
hóa dân tộc truyền thống
Giá trị to lớn trong quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh
chính là Người đã nhìn nhận và đánh giá đúng vai trò của
văn hóa, đạo đức truyền thống dân tộc trong tiến trình
thực hiện mục tiêu giải phóng con người và phát triển
nguồn lực con người. Việc bồi dưỡng thế hệ trẻ không
chỉ tập trung về chính trị, văn hóa, kĩ thuật chuyên môn,
mà đặc biệt phải là đạo đức, ưu tiên phát triển văn hóa và
đạo đức trong sự phát triển của kinh tế, khoa học - công
nghệ hiện đại chính là điều kiện phát triển nguồn lực con
người, vì mục tiêu con người, nhất là trong thời kì đẩy
mạnh CNH, HĐH đất nước hiện nay. Trong công cuộc
đổi mới ở nước ta, việc phát triển nguồn lực con người
và đầu tư cho nguồn lực quan trọng này trở thành một lực
lượng trẻ tuổi có tri thức, thể lực, năng động sáng tạo, có
ý thức phát huy bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống,
đóng góp vào nguồn sức mạnh phục vụ cho sự nghiệp
CNH, HĐH.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh: muốn
nâng cao chất lượng nguồn lực con người, nhất là nguồn
lực có chất lượng cao thì phải coi trọng công tác GD-ĐT,
bồi dưỡng thế hệ trẻ cũng chính là bồi dưỡng và tôn vinh

nhân tài vì “hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Việt Nam
là một dân tộc có truyền thống hiếu học, cần cù và sáng
tạo; lực lượng người Việt trẻ tuổi có sức khỏe, kiến thức,
có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại. Vì
vậy, ngay từ rất sớm, Hồ Chí Minh luôn dành sự quan
tâm đặc biệt đến đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ
cho các thế hệ người Việt Nam, để những lực lượng này
có thể tiếp thu tri thức văn hóa nhân loại, khoa học kĩ
thuật trên thế giới phục vụ cho đất nước. Như vậy, việc
bồi dưỡng và phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ, góp phần
làm cho lực lượng trẻ tuổi trở thành một đội ngũ trí thức
có đủ đức và tài là vô cùng cần thiết.
Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí
quan trọng của thanh niên và ý nghĩa của công tác bồi dưỡng
thế hệ trẻ đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong bối
cảnh mới, Đảng ta luôn khẳng định thanh niên là nguồn lực
quyết định thắng lợi của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Để
thực hiện CNH, HĐH đất nước theo định hướng xã hội chủ
nghĩa, Đại hội VIII của Đảng đã đưa ra 6 quan điểm của quá
trình công nghiệp hóa, trong đó có quan điểm lấy việc “phát
huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển
nhanh và bền vững” [7; tr 19]. Quan điểm của Đảng nhấn
mạnh vấn đề coi trọng hơn nữa việc giáo dục, rèn luyện và
bồi dưỡng thế hệ trẻ về chính trị, tư tưởng, văn hóa, nghề
nghiệp, đạo đức và lối sống. Nhận rõ vai trò to lớn của thanh
niên trong sự nghiệp phát triển đất nước, trên cơ sở kế thừa
quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tầm quan trọng của
việc bồi dưỡng thế hệ trẻ, Đảng ta đưa ra yêu cầu cần phải bồi
dưỡng các giá trị văn hóa trong lực lượng thanh niên, đặc biệt
là lí tưởng sống, năng lực trí tuệ, đạo đức và văn hóa truyền
thống dân tộc Việt Nam [8; tr 106].
3. Kết luận
Việc bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam theo tư tưởng Hồ
Chí Minh giúp lực lượng những người trẻ tuổi không chỉ
được học tập trong nhà trường, mà còn được thực hành
trong thực tiễn, có cơ hội được cống hiến cho đất nước;
từ đó thanh niên Việt Nam ý thức việc rèn luyện cho
mình nhiều điều bổ ích, quý giá và luôn tích cực tham gia
có hiệu quả vào công cuộc đổi mới, đóng góp có chất
lượng vào phát triển nguồn lực con người, nhất là trong
thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước hiện nay. Trong
Di chúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc,
Người đã gửi gắm niềm tin và nhấn mạnh hơn nữa trách
nhiệm của Đảng với việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ
là bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, đây là một
việc rất quan trọng và cần thiết. Giá trị lí luận và khoa
học trong quan điểm của Hồ Chí Minh thực sự sâu sắc
và có ý nghĩa hơn trong bối cảnh đất nước đổi mới và
việc coi trọng đầu tư nguồn lực con người trong thời kì
đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước hiện nay.
(Xem tiếp trang 79)
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bước đột phá về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học
đạt chuẩn quốc tế; tăng cường nghiên cứu các giải pháp
triển khai áp dụng các mô hình liên kết đào tạo quốc tế,
góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương
pháp và công nghệ dạy học; tiếp tục đẩy mạnh việc tổ
chức các khoá đào tạo đại học, sau đại học liên kết với
nước ngoài với chất lượng đạt chuẩn khu vực, quốc tế.
3. Kết luận
Phát triển nguồn nhân lực vùng Tây Bắc, đặc biệt là
nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách
trong giai đoạn hiện nay nhằm đẩy nhanh tốc độ phát
triển KT-XH vùng Tây Bắc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập, cải thiện
và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào
một cách bền vững. Đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp,
cần thời gian dài nên phải được xác định là sự nghiệp của
cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng miền
núi, dân tộc cần phải thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ:
Đào tạo sau đại học; đại học; cao đẳng; trung cấp chuyên
nghiệp; xóa mù chữ; đào tạo nghề ngắn hạn; đào tạo nghề
trình độ sơ cấp cho các hộ nghèo về kĩ thuật, khoa học
công nghệ phục vụ phát triển sản xuất, kiến thức phát
triển kinh tế hộ gia đình; đào tạo nghề phi nông nghiệp
và trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho thanh niên;
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực quản lí
hành chính, quản lí KT-XH theo chức danh, vị trí làm
việc đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lí, điều
hành và thực thi công vụ cho cán bộ, công chức xã đạt
chuẩn theo quy định...
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