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Abstract: In Ho Chi Minh's ideological heritage, fostering and developing patriotic youth
generations always receive his deep and meticulous attention. From The judgment of the French
colonial regime (1925) to the Will (1969), Ho Chi Minh City sent all views and thoughts for
“Vietnamese youth”, “the next generation of revolutionary” expectations, sentiment to arouse
patriotism, intellect, bravery of the Vietnamese youth force for the cause of national liberation,
liberation of class. In the renovation process, young human resources hold a very important
position; therefore, the education of patriotic emulation spirit for Vietnamese youth forces
following Ho Chi Minh's mirror of ideology and morality is a scientific and practical issue.
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bao giờ cũng là lực lượng xung kích, đi đầu: “TN là
tương lai của đất nước, là lực lượng xã hội hùng hậu, có
tiềm năng to lớn, xung kích trong công cuộc xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc” [2; tr 5].
Tin tưởng và đi theo còn đường cách mạng vô sản, theo
V.I. Lênin và cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, Nguyễn
Ái Quốc - Hồ Chí Minh luôn xem TN là lực lượng quyết
định vận mệnh của dân tộc, sự phát triển của đất nước; luôn
tin tưởng ở tiềm năng, sức mạnh to lớn của TN trong sự
nghiệp đấu tranh cách mạng và phát triển xã hội. Đây chính
là cơ sở để Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đưa ra quyết
định vào tháng 12/1924 tại Quảng Châu (Trung Quốc), tiếp
xúc với những TN yêu nước trong nhóm Tâm tâm xã và tổ
chức ra một nhóm cách mạng đầu tiên mang tên Hội Việt
Nam cách mạng TN. Ngay sau đó, Nguyễn Ái Quốc đã trực
tiếp mở 3 lớp huấn luyện chính trị cách mạng cho lớp TN
ưu tú của Việt Nam. Trong Báo cáo gửi Ban Phương Đông
quốc tế cộng sản (1927), Nguyễn Ái Quốc đã viết: “Mặc dù
thiếu thời gian và tiền, nhờ sự giúp đỡ của các đồng chí
người Nga và An Nam, chúng tôi đã có thể: 1) Đưa 75 TN
An Nam đến học ở trường tuyên truyền do chúng tôi tổ chức
ở Quảng Châu…” [3; tr 241]. Những TN được dự lớp huấn
luyện chính trị này đều là những gương mặt tiêu biểu, như:
Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Dương
Hạc Ðính…. Sau khi kết thúc các lớp tập huấn chính trị tại
Quảng Châu (Trung Quốc), đại đa số học viên về nước để
gây dựng cơ sở và truyền bá cách mạng vô sản trong quần
chúng nhân dân, một số còn lại được cử đi học tại các
trường: Đại học Phương Đông (Mátxcơva) và Trường Đại
học quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc). Sau này, nhiều TN
dự lớp huấn luyện do Nguyễn Ái Quốc đào tạo đã trưởng
thành và có đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành
độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân.

1. Mở đầu
Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng và lãnh
đạo Đảng ta, dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt
quan tâm đến việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời
sau. Một nội dung quan trọng của sự nghiệp cách mạng
được Người thường xuyên chăm lo là giáo dục tinh thần
thi đua yêu nước cho thanh niên (TN) Việt Nam - đội dự
bị hùng hậu của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng có
vai trò quan trọng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng
khẳng định: “TN là người chủ tương lai của nước nhà...
Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là
do các TN” [1; tr 80]. Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ
Chí Minh về TN có ý nghĩa quan trọng trong công tác
GD-ĐT TN đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng,
phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Bài viết tập trung nghiên cứu vấn đề giáo dục tinh
thần thi đua yêu nước cho TN Việt Nam hiện nay theo
Tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò
của thanh niên đối với sự nghiệp cứu nước, giải phóng
dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước
2.1.1. Thanh niên Việt Nam là lực lượng cách mạng quan
trọng trong sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam
TN là nhóm dân số đặc thù, có mặt trong tất cả các
nhóm dân tộc, giai cấp, các thành phần xã hội và địa bàn
trong cả nước, TN là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi
đến 30 tuổi. Đây là lứa tuổi đang phát triển, định hướng
và trưởng thành mọi mặt về thể chất và tinh thần, nhu cầu
tình cảm và tâm lí, khả năng và nhân cách... Trong sự
phát triển ở mỗi quốc gia, dân tộc, TN có vai trò quan
trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; họ
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Trong bối cảnh đất nước lầm than, nhân dân trở thành
nô lệ, Nguyễn Ái Quốc nhận rõ trong quá trình thống trị
Đông Dương và Việt Nam, thực dân Pháp đã thực hiện
chính sách “ngu dân”, áp đặt nền văn hoá nô dịch làm mê
muội, thui chột ý thức dân tộc và tinh thần đấu tranh của
TN Việt Nam, đó là điều hết sức nguy hiểm. Trong tác
phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”, Người viết: “Hỡi
Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu
đám TN già cỗi của Người không sớm hồi sinh” [3; tr 133].
Theo Người, chỉ có thể giành độc lập dân tộc khi giác
ngộ được quần chúng nhân dân; trước hết là thức tỉnh,
giác ngộ TN, hướng cuộc đấu tranh của họ đi đúng quỹ
đạo của cách mạng vô sản; từ đó thức tỉnh dân tộc. Chủ
tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặt lực lượng TN ở vị
trí quan trọng, được xác định là cánh tay đắc lực và là
đội dự bị hùng hậu của Đảng ta. Trong Lời kêu gọi Toàn
quốc kháng chiến (19/12/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh
kêu gọi các tầng lớp nhân dân, trong đó có lực lượng TN:
“Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân! Giờ cứu nước đã
đến. Ta phải hi sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn
đất nước. Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một
lòng kiên quyết hi sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc
ta!” [4; tr 101].
Trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với thực
dân Pháp và đế quốc Mĩ, khi thấy nhiều TN Việt Nam
“ngã xuống”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong thư
Gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng: “Ngài biết rằng tôi không có
gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia
đình của tôi. Tất cả TN Việt Nam là con cháu của tôi.
Mất một TN thì hình như tôi đứt một đoạn ruột. Nhưng
cháu và anh em TN khác cũng dũng cảm hi sinh để giữ
gìn đất nước. Thế là họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang
giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi, vật chất họ
mất nhưng tinh thần họ vẫn luôn luôn sống với non sông
Việt Nam… Những TN đó là dân tộc anh hùng. Đồng bào
và Tổ quốc không bao giờ quên ơn họ” [5; tr 40].
2.1.2. Thanh niên Việt Nam là lực lượng to lớn trong
công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
Trong Thư gửi TN và nhi đồng toàn quốc nhân dịp
Tết sắp đến (1/1946), Chủ tịch 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. Vậy qua năm mới, các
cháu phải xung phong thực hành “đời sống mới”. Người
giải thích: “đời sống mới” là: Hăng hái, kiên quyết,
không sợ khó, không sợ khổ; Phải siêng học, phải siêng
làm, phải tiết kiệm; Việc nên làm (như ủng hộ kháng
chiến, tăng gia sản xuất) thì ta không chờ ai nhắc nhủ…;
Việc nên tránh (như tự tư, tự lợi) thì ta không đợi ai ngăn
ngừa. Năm mới, chúng ta thực hành đời sống mới để trở
nên những công dân mới, xứng đáng với nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa” [4; tr 273].

Theo lời kêu gọi, dạy bảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
lực lượng TN Việt Nam đồng lòng hiệp sức thi đua kháng
chiến, kiến quốc. Nhiều TN Việt Nam đang học tập,
nghiên cứu và làm việc trong các cơ quan, nhà máy, viện
nghiên cứu ở nước ngoài đã sẵn sàng dời bỏ cuộc sống
giàu sang, yên bình để trở về cùng nhân dân kháng chiến
và xây dựng chính quyền cách mạng dân chủ nhân dân; đó
là những gương mặt tiêu biểu: Phạm Quang Lễ (Trần Đại
Nghĩa), Trần Hữu Tước, Võ Quý Huân, Võ Đình
Quỳnh… Đây cũng chính là những trí thức TN đã góp
phần quan trọng trong cuộc kháng chiến, kiến quốc lâu dài
và gian khổ của nhân dân ta. Tại các làng quê trên mọi
miền Tổ quốc, lớp lớp TN Việt Nam đều hăng hái thi đua
giết giặc lập công, thi đua tăng gia sản xuất, lao động giỏi
phục vụ sự nghiệp kháng chiến và xây dựng chính quyền
cách mạng. Những đóng góp của thế hệ TN Việt Nam
được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận, trân trọng.
Như vậy, với lòng tin tưởng vào sức mạnh và ý chí của
lực lượng TN Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành
cho thế hệ TN những tình cảm trân quý và nồng hậu. Với
Người, TN Việt Nam là lực lượng hùng hậu, tiếp nối truyền
thống yêu nước thương nòi của cha ông từ nghìn năm để lại;
họ cũng chính là những người tiếp tục ghi dấu, truyền tiếp
“ngọn lửa đỏ” cho các thế hệ sau trong tiến trình phát triển
lịch sử dân tộc. Trước những tình cảm, sự tin tưởng của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, TN Việt Nam đã không ngừng thi đua
chiến đấu và lao động sản xuất góp phần tích cực trong sự
nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Nhiều TN đã trưởng
thành từ chính phong trào thi đua đó.
2.2. Giáo dục tinh thần thi đua yêu nước cho thanh
niên Việt Nam hiện nay theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Yêu nước là nấc thang giá
trị cao nhất của dân tộc Việt Nam” [6; tr 118]. Thi đua yêu
nước là một bộ phận của tư tưởng Hồ Chí Minh, hàm chứa
những nội dung vô cùng sâu rộng, là thi đua trên mọi lĩnh vực
trong đời sống xã hội. Người khẳng định: “TN là người chủ
tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay
mạnh một phần lớn là do các TN. TN muốn làm chủ tương
lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần
và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cho cái
tương lai đó”; “TN ta rất hăng hái. Ta biết tập hợp lòng hăng
hái đó lại và dìu dắt đúng đắn thì TN sẽ thành một lực lượng
rất mạnh mẽ” [1; tr 80]. Trong Di chúc của Người, khi nói về
Đoàn viên và TN, Người đã viết: “Đoàn viên và TN 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
thừa kế 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” [7; tr 516].
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Giáo dục tinh thần thi đua yêu nước cho TN là nội
dung cơ bản trong toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí
Minh. Theo chúng tôi, giáo dục tinh thần yêu nước cho
TN Việt Nam hiện nay theo tấm gương tư tưởng, đạo đức
Hồ Chí Minh gồm có những nội dung cơ bản sau:
2.2.1. Giáo dục lí tưởng sống
Đối với dân tộc Việt Nam, độc lập, tự chủ cho dân tộc
và tự do, ấm no, hạnh phúc cho mỗi con người là giá trị
cao đẹp nhất, là truyền thống quý báu của dân tộc. Với
Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của
Chủ tịch Hồ Chí Minh thì độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã
hội là lí tưởng và mục tiêu cách mạng cao đẹp nhất, là khát
vọng thiết tha nhất của nhân dân Việt Nam và tuổi trẻ nói
chung. Muốn trở thành người cách mạng có lí tưởng cao
đẹp, trước hết phải là một công dân tốt, một chiến sĩ yêu
nước. Những con người đó không thể xây dựng được lí
tưởng cách mạng trên một nền tảng tư tưởng yếu kém, đạo
đức nhân cách suy đồi. Sự xuống cấp về chính trị, tha hóa
về tư tưởng tinh thần, không những tạo ra tình trạng tội
phạm trong xã hội, mà còn làm nảy sinh ra những con
người biến chất, cá nhân ích kỉ, vi phạm kỉ cương pháp
luật; nó còn làm đổ vỡ hệ thống đạo đức, lí tưởng cao đẹp,
cản trở bước tiến xây dựng xã hội văn minh, hiện đại; phá
hoại nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và đạo
lí tinh thần cao đẹp của cộng đồng xã hội Việt Nam.
Cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ hướng theo
lí tưởng duy nhất: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn
tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân
ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo
mặc, ai cũng được học hành” [7; tr 267]. Theo Hồ Chí
Minh, với TN phải giáo dục họ, luôn nâng cao tinh thần yêu
Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với sự
nghiệp cách mạng, sẵn sàng nhận bất kì nhiệm vụ nào mà
Đảng và nhân dân giao phó trách nhiệm.
Đối với TN hiện nay, học tập theo tấm gương của Chủ
tịch Hồ Chí Minh về lí tưởng “trung với nước, hiếu với dân”
là thực hiện lí tưởng dâng hiến, phát huy được truyền thống
quý báu của dân tộc. TN ngày nay phải học tập để: yêu Tổ
quốc (cái gì trái với quyền lợi của Tổ quốc, chúng ta kiên
quyết chống lại); Yêu nhân dân (việc gì hay người nào phạm
đến lợi ích chung của nhân dân, chúng ta kiên quyết chống
lại); Yêu khoa học (cái gì trái với khoa học, chúng ta kiên
quyết chống lại); Yêu đạo đức (phải thực hiện đức tính trong
sạch, chất phác, hăng hái, cần kiệm). Học tập để phụng sự
Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh,
tức là để làm tròn nhiệm vụ người chủ nước nhà. Trong bối
cảnh, đất nước đang đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH, hội
nhập rộng và sâu vào nền kinh tế khu vực, thế giới hiện nay,
TN Việt Nam càng phải ra sức học tập, gắn liền lí luận khoa
học với thực tiễn đời sống KT-XH, thích ứng với những
biến đổi trong nền sản xuất xã hội và đáp ứng được yêu cầu

công việc trong bối cảnh toàn cầu hóa. Bản thân mỗi TN
trong quá trình học tập và rèn luyện cần ý thức sâu sắc
“Nhiệm vụ của TN không phải là hỏi nước nhà đã cho mình
những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà?
Mình phải làm thế nào cho lợi ích nước nhà nhiều hơn?
Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hi sinh phấn đấu chừng nào
?” [8; tr 445]. Nhiệm vụ của TN phải làm cho dân tộc chúng
ta trở nên một dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động…
2.2.2. Giáo dục đạo đức, lối sống
Hồ Chí Minh khẳng định: “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” [5; tr 252-253]. Trong tư
tưởng của Người về đạo đức thì “đức”, “tài”, “hồng”,
“chuyên”, “phẩm chất” và “năng lực” thống nhất với
nhau làm một; trong đó: “Đức” là gốc của “tài”, “hồng”
là gốc của “chuyên”, “phẩm chất” là gốc của “năng lực”.
“Cần” là siêng năng, chăm chỉ, lao động có kế hoạch, có
hiệu quả, có năng suất cao với tinh thần tự lực. “Kiệm” là
tiết kiệm của nước, của dân về thời gian, công sức, của
cải… “Liêm” là luôn tôn trọng của công và của dân,
không tham tiền, địa vị, danh tiếng. “Chính” là thẳng thắn,
đứng đắn. Đối với bản thân không tự cao, tự đại, tự phụ;
đối với người không nịnh người trên, không khinh người
dưới, không dối trá; với việc thì “dĩ công vi thượng”, việc
thiện nhỏ mấy nhưng có ích cũng cố sức làm, việc gì ác dù
nhỏ mấy cũng hết sức tránh...
Cần, kiệm, liêm, chính là những đức tính có sự quan
hệ chặt chẽ với nhau, giúp bản thân mỗi người nói chung,
với mỗi TN nói riêng phát triển bền vững, mang lại lợi
ích cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đối với sự phát
triển của mỗi quốc gia, những đức tính này là thước đo
sự giàu có về vật chất, vững mạnh về tinh thần và thể
hiện sự văn minh tiến bộ. Cần, kiệm, liêm và chính là nền
tảng quan trọng để giúp TN xây dựng phẩm chất và năng
lực, đóng góp vào phong trào thi đua yêu nước, xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.
2.2.3. Giáo dục ý chí thi đua yêu nước
Đối với TN, ý chí là vấn đề quan trọng trong việc xây
dựng lập trường, quan điểm cách mạng, có ý chí mới có
động lực thực hiện lí tưởng. Do đó, giáo dục ý chí cho
TN Việt Nam hiện nay có ý nghĩa hết sức cần thiết. Trong
nhiều bài viết, nói chuyện cùng nhân dân, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã thể hiện quan điểm giáo dục về ý chí đối với
mỗi người. Bài thơ Nghe tiếng giã gạo của Người là tiêu
biểu, Người viết:
“Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
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Gian nan rèn luyện mới thành công” [9; tr 350].

tưởng của Người về vai trò, về công tác giáo dục TN Việt
Nam vẫn còn nguyên ý nghĩa sâu sắc và toàn diện.

TN Việt Nam hiện nay, trong quá trình rèn luyện và
phấn đấu cần phải hiểu và nhận thức được rằng: “Các
việc đáng làm thì khó mấy cũng quyết làm cho kì được.
Ham làm những việc ích quốc lợi dân, không ham địa vị
công dân phú quý” [10; tr 94]. Bản thân mỗi TN phải chủ
động trong định hướng nhận thức và hành động của
mình: “Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham
tiến bộ” [5; tr 253]. Học tập: “Không ai có thể tự cho
mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày nay đổi
mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta
phải biết tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp sự phát triển
của nhân loại” [11; tr 60]. Làm được như vậy, TN Việt
Nam mới xứng đáng trở thành lực lượng đầu tàu, xung
phong gương mẫu trong công cuộc xây dựng, phát triển
và bảo vệ Tổ quốc.
2.2.4. Giáo dục phương pháp, phong cách làm việc

Thực hiện lời dạy của Người, đặt trong bối cảnh thế
giới và trong nước có nhiều đổi mới, để đảm bảo vai trò
tiên phong xung kích của TN trong sự nghiệp xây dựng,
phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa,
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển
TN Việt Nam giai đoạn 2011-2020 với các mục tiêu cụ thể
về: Giáo dục TN; Nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ,
chuyên môn, tay nghề và ý thức nghề nghiệp; Đào tạo
nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; Đào tạo, bồi dưỡng,
bố trí và trọng dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ
trẻ giỏi; Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần, từng bước giải quyết chỗ ở cho
TN khu công nghiệp và trường học; Nâng cao sức khỏe
cho TN, khuyến khích TN tự học, tự đào tạo, có kĩ năng
sống... Trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập hiện nay, với
sự chung tay của Gia đình - Nhà trường - Xã hội, cùng sự
nỗ lực rèn luyện và ý thức quyết tâm của TN Việt Nam,
dưới sự dìu dắt của Đảng, TN Việt Nam sẽ tiếp nối truyền
thống cha anh đi trước, phát huy tiềm năng và ngày càng
đóng góp to lớn hơn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển,
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hòa bình, ổn định, giàu đẹp.

Phương pháp làm việc là một trong những nội dung
cần thiết trong quá trình rèn luyện, giáo dục TN. Chỉ khi
nào, TN có được phương pháp làm việc khoa học mới
đem lại hiệu quả cao trong hoạt động nhận thức, thực
tiễn; từ đó mới có thể đóng góp công sức của mình nhiều
hơn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Khi
đề cập tới vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những
chỉ dẫn thiết thực, cụ thể mà gần gũi đối với TN: Từ việc
lớn tới việc nhỏ luôn phải có chương trình, kế hoạch, tổ
chức, có tính toán cẩn thận mọi tình huống có thể xảy ra.
Khi lên kế hoạch là việc gì cũng phải sát thực tế, vừa sức
mình. Người nói: “Việc gì cũng cần phải thiết thực: nói
được, làm được. Việc gì cũng phải đi từ chỗ nhỏ dần dần
đến to, từ dễ dần dần đến khó, từ thấp dần dần đến cao.
Một chương trình nhỏ mà thực hành hẳn hoi, hơn là trăm
chương trình to tát mà không làm được” [5; tr 186].
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Trong công tác thi đua yêu nước của TN, để hiệu quả
thì mỗi TN phải xây dựng cho mình phương pháp vừa
học vừa làm, làm để học và học để làm, gắn thực tiễn với
lí luận. Người quan niệm: “Học ở trường, học ở sách vở,
học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là
một thiếu sót rất lớn” [8; tr 50]. Đồng thời, bản thân mỗi
TN phải có tinh thần nghiêm khắc với chính bản thân,
“Phải luôn luôn ra sức thi đua công tác và học tập, thật
thà phê bình và tự phê bình để cùng nhau tiến bộ mãi”
[6; tr 162]. Thậm chí, trong vui chơi cũng cần có giáo dục
và cần có những thú vui chơi văn hóa, có tính chất tập thể
và quần chúng.
3. Kết luận
Giáo dục tinh thần yêu nước cho TN hiện nay theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công tác quan trọng
trong sự nghiệp GD-ĐT TN Việt Nam. Kể từ ngày Chủ
tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta, song những tư
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