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Abstract: Young people have the intellectual and physical characteristics of young people, so they
have the potential to quickly take on the cultural and civilized quintessence outside. Therefore,
young people are the people who have the mission to take charge of promoting the national
tradition and building and developing a strong country in the future. Understanding young people
deeply, the Ho Chi Minh Leader has left generations of Vietnamese youths with great value
oriented ideas. The article presents Ho Chi Minh's thought on responsible education for young
people in their struggle to become the future owners of the country.
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về mặt thể chất, bởi thanh niên là lực lượng quan trọng
của xã hội, có vai trò thực hiện các nhiệm vụ xây dựng
và bảo vệ đất nước, là lớp người đại diện cho tương lai
xã hội. Do đó, thanh niên phải có sức khỏe và trí tuệ tốt
mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng của
Đảng và nhân dân giao cho. Đối với thanh niên, Chủ tịch
Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở, muốn làm chủ
nhân tương lai của đất nước phải rèn luyện đạo đức cách
mạng; học tập văn hóa, kĩ thuật chuyên môn, đồng thời
phải rèn luyện sức khỏe và thể chất, có “khỏe mạnh thì
mới có đủ sức để tham gia một cách dẻo dai, bền bỉ
những công việc ích nước, lợi dân” [4; tr 440].
Nếu như thanh niên Việt Nam trước kia hiến dâng tuổi
thanh xuân đẹp nhất của mình để giành lấy độc lập, tự do
cho Tổ quốc, với tinh thần “tất cả cho Tổ quốc quyết sinh”,
thì thanh niên Việt Nam ngày nay cũng đang tiếp tục noi
gương thế hệ cha anh đi trước trong việc rèn luyện sức
khoẻ. Điều đó cho thấy, sức khoẻ có vai trò quan trọng đối
với con người nói chung, thế hệ thanh niên nói riêng. Sức
khoẻ theo quan điểm xây dựng con người mới xã hội chủ
nghĩa của Hồ Chí Minh bao gồm: “đức, trí, thể, mĩ”, hay
theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin là bao gồm mặt
thể lực và trí lực. Tất cả những điều đó có được đều phải
do rèn luyện cả về thể chất và tinh thần mà nên.
Xác định tầm quan trọng của việc rèn luyện sức khỏe,
ngay sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành
công, với cương vị là người đứng đầu Nhà nước, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở cán bộ và các cơ quan
chức năng 4 việc cần quan tâm, đó là: công tác phòng
bệnh, công tác thể dục, thể thao, công tác vệ sinh và thực
hiện đời sống mới. Đến tháng 01/1941, sau 30 năm hoạt
động ở nước ngoài, Bác Hồ trở về hoạt động trong nước
và ở tại hang Pắc Pó (Cao Bằng). Công việc được Người

1. Mở đầu
Hồ Chí Minh - danh nhân văn hóa thế giới, nhà cách
mạng lỗi lạc, nhà quân sự tài ba, đồng thời cũng là nhà tư
tưởng, nhà giáo dục vĩ đại có tầm vóc quốc tế, Người
luôn nhìn nhận và đánh giá thanh niên trên nền tảng văn
hóa sâu sắc, nhân văn… từ suy nghĩ tới hành động.
Thanh niên, do đặc trưng của tuổi trẻ nên là lớp người rất
nhạy cảm và dễ tiếp nhận những nền văn hóa bên ngoài,
là lớp người có vị thế gánh vác tương lai của cả dân tộc.
Hiểu sâu sắc thanh niên, Hồ Chí Minh là nhà tâm lí giỏi
cảm thông, động viên, nâng đỡ và thúc đẩy tính tích cực
của các thế hệ thanh niên. Tư tưởng vĩ đại của Người về
vị thế làm chủ đất nước của thanh niên mãi sẽ là lời di
huấn thiêng liêng để lớp lớp tuổi trẻ Việt Nam phấn đấu
xây dựng một đất nước “Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai
cũng được học hành” [1; tr 187]. Người viết: “Thanh
niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước
nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các
thanh niên” [2; tr 216]. Đến cuối cuộc đời, trước lúc đi
xa, Người vẫn căn dặn việc chăm lo, GD-ĐT thế hệ trẻ.
Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất
quan trọng và cần thiết. “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 thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa
hồng, vừa chuyên” [3; tr 612].
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Trách nhiệm xã hội của thanh niên trong rèn
luyện sức khỏe
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự phát
triển toàn diện của thanh niên; trong đó, có sự phát triển
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chú trọng là chuẩn bị những điều kiện để rèn luyện sức
khỏe, cho dù là giản đơn, đó là đắp một nền đất để tập
thể dục buổi sáng.
Ngày 30/01/1946, Người kí Sắc lệnh số 14 về việc lập
Nha Thể dục Trung ương trực thuộc Bộ Thanh niên. Sắc
lệnh quy định Nha Thể dục Trung ương có nhiệm vụ cùng
Bộ Y tế và Bộ Quốc gia giáo dục nghiên cứu phương pháp
và thực hành thể dục trong toàn quốc. Bộ Thanh niên sẽ
ấn định những việc về tổ chức và ngân sách của Nha Thể
dục Trung ương [5; tr 143]. Ít ngày sau, Trường Thể dục
đã ra đời và đặt cơ sở tại căn nhà ở đường Cột Cờ (Hà Nội)
- nơi trước đó là một khu trại học tập của sĩ quan Pháp. Có
thể nói, đây là sự kiện, dấu mốc khai sinh Ngành Thể dục
thể thao cách mạng Việt Nam. Tiếp đó, ngày 27/3/1946,
Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh số 38 về việc lập Nha
Thanh niên và Thể dục trực thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục
với cơ cấu gồm Phòng Thanh niên và Phòng Thể dục
Trung ương [5; tr 190-191].
Theo Người, thể dục thể thao với rèn luyện sức khỏe
của mỗi người là thể hiện tính nhân văn, nhưng cao hơn
là ở tầm vĩ mô: khỏe vì nước, khỏe để phục vụ Tổ quốc,
phụng sự nhân dân. Rèn luyện sức khỏe là yêu nước, là
trách nhiệm của người yêu nước. Đó là quan điểm chính
trị, cách mạng. Trong Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục,
Người đã thể hiện rõ quan điểm này. Người viết: “Giữ
gìn dân chủ; xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc
gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một
người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu, mỗi một người dân
mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe. Vậy nên luyện tập
thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người
yêu nước… Dân cường thì quốc thịnh. Tôi mong đồng
bào ta ai cũng gắng tập thể dục” [1; tr 241].
Ngày 02/11/1956, đến thăm Đại hội toàn quốc lần thứ
II Đoàn Thanh niên Cứu quốc, Hồ Chí Minh căn dặn
thanh niên phải luôn luôn 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 có ích cho nước,
lợi cho dân. Như vậy, để có sức khỏe tốt, đòi hỏi mỗi
thanh niên cần phải tích cực hoạt động thể dục thể thao.
Chính việc rèn luyện thể dục, thể thao có tác dụng tăng
cường sức đề kháng, sự thích nghi, phòng, chữa bệnh tích
cực và để nâng cao về thể chất, thể lực. Khi cơ thể khỏe
mạnh, tinh thần sảng khoái sẽ thích ứng được với những
điều kiện thời tiết thay đổi và tránh được mọi bệnh tật.
Ngày nay, với sự lan toả phát triển mạnh mẽ của công
nghệ thông tin, mạng xã hội dẫn đến tình trạng thanh niên
dành quá nhiều thời gian cho các trò chơi trực tuyến, việc
giao lưu, kết bạn “ảo”, tìm kiếm thông tin thiếu tính xác
thực trên mạng. Hơn nữa, cuộc cách mạng khoa học công
nghệ, quá trình toàn cầu hóa và bùng nổ thông tin cũng
tác động nhiều chiều đến tình cảm, tư tưởng của giới trẻ

nói chung, thanh niên nói riêng. Các thế lực thù địch ngày
càng ra sức lôi kéo thanh niên, chúng lợi dụng Internet
để truyền bá thông tin phản động, kích động, chia rẽ, làm
phai nhạt lí tưởng trong thanh niên. Mặt khác, những tác
động tiêu cực của cơ chế thị trường, lối sống thực dụng,
vị kỉ làm cho một bộ phận thanh niên có biểu hiện xa rời
các hoạt động mang tính thực tế để rèn luyện sức khoẻ,
phẩm chất đạo đức và kĩ năng sống cần thiết, trong đó có
hoạt động thể dục thể thao. Vì vậy, ngoài nhiệm vụ trọng
tâm là học tập, trau dồi tri thức, thanh niên không thể
xem nhẹ hoạt động rèn luyện thân thể. Hoạt động thể
dục, thể thao giúp tinh thần sảng khoái, minh mẫn, giải
toả căng thẳng, tạo ra luồng khí thế mới để chúng ta có
một sức khoẻ dồi dào nhằm thực hiện các hoạt động lao
động, học tập khác. Đồng thời, tham gia hoạt động thể
dục thể thao cũng là môi trường để mỗi cá nhân có cơ
hội giao lưu, học hỏi, nâng cao tinh thần đoàn kết, thân
ái, rèn luyện nhiều kĩ năng sống cần thiết và giúp đỡ
nhau trong cuộc sống.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức khỏe, khả nǎng đề
kháng của cơ thể con người không tự nhiên có mà phụ
thuộc nhiều vào ý thức tự bảo vệ, tự chǎm sóc, bồi dưỡng
sức khỏe của mỗi cá nhân. Do đó, khi luyện tập sức khỏe,
phải biết hòa nhập với thiên nhiên, thích nghi với hoàn
cảnh sống để có sức khoẻ học tập, làm việc. Mặt khác, rèn
luyện sức khỏe phải được duy trì thường xuyên, kiên trì,
bền bỉ. Theo Hồ Chí Minh, rèn luyện thân thể là một quá
trình tự ý thức. Hằng ngày, trong bất cứ hoàn cảnh nào
cũng cần giữ được thói quen tập thể dục theo một thời
khoá biểu xác định, mỗi ngày tập thể dục một ít, ngày nào
cũng tập, khí huyết lưu thông, như vậy là sức khỏe. Với
Người, luyện tập sức khỏe đã trở thành nhu cầu như không
khí, thức ǎn, nước uống hằng ngày; có giữ được sức khỏe
mới làm việc sảng khoái, đạt hiệu quả cao.
Đề cao vai trò của hoạt động rèn luyện thân thể theo
tấm gương Bác Hồ vĩ đại “khoẻ để bảo vệ Tổ quốc”, mỗi
thanh niên phải tự giác, tích cực, chủ động rèn luyện,
tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao hàng ngày;
tiết kiệm thời gian, sức khoẻ để tập trung vào nhiệm vụ
học tập, bồi dưỡng kiến thức giúp theo kịp xu thế hiện
đại; hạn chế các hoạt động giao lưu, kết nối mạng xã hội
không cần thiết, thay vào đó là thời gian dành cho hoạt
động tập thể, tham gia phong trào do các tổ chức Đoàn
phát động. Điều đó đòi hỏi mỗi thanh niên vừa hội tụ đầy
đủ tri thức khoa học, đồng thời có sức mạnh thể chất và
tinh thần để làm chủ tương lai của nước nhà.
2.2. Trách nhiệm xã hội của thanh niên trong học
tập văn hóa, lí luận chính trị, khoa học kĩ thuật và
công nghệ
Coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng,
là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, nhân tố quyết định
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sự phát triển trường tồn của đất nước, Người luôn dày
công chăm lo giáo dục thanh niên trở thành những con
người mới của xã hội, chuẩn bị những tiền đề vững vàng
để thanh niên sẵn sàng đón nhận đảm đương sứ mệnh
làm chủ nước nhà. Ngày 13/9/1958, nói chuyện tại lớp
chính trị do Bộ Giáo dục tổ chức, Người đã nhấn mạnh:
“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm
năm thì phải trồng người” [6; tr 528].
Để khẳng định vai trò và vị trí của mình, Người luôn
động viên mỗi thanh niên phải không ngừng nỗ lực rèn
luyện, học tập tri thức văn hóa, khoa học kĩ thuật và công
nghệ, quản lí và lí luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu
ngày càng cao của sự phát triển đất nước. Trước hết, để
có được sức mạnh của mỗi thời đại, Người khuyên nhủ
mỗi thanh niên phải ra sức học tập, nắm vững nguồn tri
thức của nhân loại, đặc biệt là tri thức khoa học, công
nghệ và kĩ thuật. Chiếm lĩnh tri thức là nhiệm vụ đầu tiên
và quan trọng nhất của thanh niên Việt Nam, nhất là
trong giai đoạn hiện nay.
Bên cạnh việc trau dồi tri thức, trí tuệ, lập trường
chính trị,… Người đặc biệt chú ý giáo dục thanh niên
phải rèn luyện và tu dưỡng các phẩm chất đạo đức tốt
đẹp, khẳng định vẻ đẹp và sức mạnh văn hóa dân tộc
trong thời đại giao lưu và hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ của
thanh niên không chỉ là phát triển kinh tế, làm giàu cho
đất nước mà còn phát huy nền văn hóa dân tộc, giới thiệu
với thế giới vẻ đẹp của dân tộc Việt Nam ta và không
ngừng khẳng định điều đó trong lòng bạn bè quốc
tế. Chính bản lĩnh văn hóa dân tộc mới có thể làm vẻ
vang những thành tựu mà dân tộc ta đạt được. Bước ra
thế giới, thanh niên phải luôn giữ vững lập trường, tư
tưởng, hòa nhập mà không hòa tan, hợp tác kinh tế nhưng
đảm bảo lợi ích và độc lập quốc gia. Trách nhiệm của
thanh niên là sống gắn mình với dân tộc, với đất nước.
Sống nghĩa tình, thủy chung với gia đình, bạn bè, biết ơn
người có công ơn với mình và yêu thương, giúp đỡ người
nghèo khó. Thanh niên cần phải tích cực tham gia các
hoạt động xã hội, sống có ước mơ, hoài bão cao đẹp; sống
đoàn kết, gắn bó với mọi người xung quanh. Thanh niên
phải tự giác thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm đối với
nhân dân, đất nước, không so đo, tính toán; tránh lối suy
nghĩ cá nhân ích kỉ, chủ quan, nóng vội, bệnh thành tích,
làm dối, làm giả, nhũng nhiễu người khác khi có chức,
có quyền; luôn hướng đến làm việc có năng suất, chất
lượng và hiệu quả cao.
Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước đang có
nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; những nguy cơ
chung của đất nước mà Đảng ta chỉ ra là thách thức lớn
đối với thanh niên. Nền kinh tế đất nước vẫn còn nhiều
khó khăn, chưa đủ điều kiện để đáp ứng tốt nhất cho nhu
cầu của thanh niên cũng như của nhân dân về lĩnh vực

học tập, nghề nghiệp, việc làm, thu nhập, sức khỏe, nhu
cầu vui chơi, giải trí,... Bên cạnh đó, còn có sự chống phá
của các thế hệ bên ngoài, âm mưu xóa bỏ những thành
quả của chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo
của Đảng và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục
tiêu của các thế lực thù địch là luôn nhằm vào thanh niên,
coi đây là đối tượng dễ lung lạc để dùng các thủ đoạn
kinh tế, chính trị và văn hóa tác động làm biến chất, tạo
mầm mống chống đối chế độ; ra sức lôi kéo, tha hóa
thanh niên, kích động thanh niên tham gia các hoạt động
gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị đất nước.
Dưới sự tác động của toàn cầu hóa, những sản phẩm độc
hại, phi văn hóa bằng nhiều con đường, nhất là qua
Internet, các phương tiện truyền thông sẽ tác động trực
tiếp, liên tục với cường độ cao đến lối sống, nếp sống của
thanh niên, tạo sức ép gây nhiều khó khăn, phức tạp cho
việc bảo vệ và phát huy văn hóa dân tộc trong giới trẻ. Sự
gia tăng của các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, tội
phạm nguy hiểm, côn đồ, hung hãn, băng nhóm… chưa
thực sự được ngăn chặn hiệu quả; sức khỏe sinh sản, tỉ lệ
nhiễm HIV trong thanh niên sẽ còn diễn biến phức tạp, ở
mức báo động… đã, đang và sẽ tác động xấu đến thanh
niên. Bối cảnh trong nước và quốc tế không chỉ đem đến
cơ hội, thuận lợi và thời cơ mà còn đem đến nhiều khó
khăn và thách thức đối với thanh niên. Điều cơ bản là mỗi
thanh niên cần có đủ bản lĩnh, ý chí, trình độ để phát huy
thuận lợi, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua
thách thức. Điều đó chỉ có được khi thanh niên phát huy
tinh thần tự học, tự rèn luyện, có đủ tâm, đủ tầm để tham
gia vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; chủ động tham
gia vào nền kinh tế tri thức và quá trình hội nhập quốc tế.
Vì vậy, thanh niên Việt Nam hiện nay cần có trình độ
chuyên môn và tay nghề cao, đạo đức và lối sống trong
sáng, sức khỏe cường tráng, trình độ lí luận chính trị
vững vàng mới đáp ứng được yêu cầu của thời kì đẩy
mạnh CNH, HĐH, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.
Để đạt được tiêu chí và phẩm chất trên, bản thân mỗi
thanh niên phải tự học, tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự chịu
trách nhiệm để trở thành nguồn lao động chất lượng cao,
người thừa kế trung thành sự nghiệp của Đảng và dân
tộc. Cụ thể:
- Thanh niên phải tích cực tham gia học tập nâng cao
trình độ lí luận chính trị, bồi dưỡng lí tưởng cách mạng
trong sáng. Bối cảnh trong nước và quốc tế đang tác động
lên tất cả các đối tượng thanh niên, tác động một cách
toàn diện lên tư tưởng, tình cảm, lối sống, nhu cầu của
từng thanh niên. Do đó, thanh niên cần rèn luyện để có
lập trường tư tưởng vững vàng, có lòng yêu nước, có
niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp xây dựng
chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng và lối sống lành
mạnh; tích cực tham gia vào các cuộc đấu tranh bảo vệ
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Đảng, Nhà nước và bảo vệ cương lĩnh, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh
chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực
thù địch và các tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham nhũng,…
- Thanh niên cần tích cực học tập và tự học tập để
nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học, kĩ
thuật và tay nghề. Trong thời kì phát triển KT-XH trong
nước và hội nhập quốc tế, thanh niên nước ta cần nâng
cao trình độ học vấn, tay nghề khả năng thực tế, kĩ năng
lao động để thích ứng với thị trường lao động trong nước
và thị trường lao động quốc tế. Thanh niên phải tích cực
tham gia xây dựng xã hội học tập với phương châm:
người thanh niên nào cũng phải học; ở đâu, làm gì, thời
gian nào cũng phải học; người thanh niên nào cũng phải
xác định tham gia học tập thường xuyên, suốt đời là
quyền và nghĩa vụ của bản thân.
- Thanh niên cần tích cực tuyên truyền các chính sách
của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia vào các cuộc
đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước; cương lĩnh, đường lối
của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân; bảo vệ và
xây dựng hệ thống chính trị ở các cấp vững mạnh và xây
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Các đối
tượng thanh niên tự nguyện, tự giác tham gia vào các hội
của thanh niên, phấn đấu trở thành đoàn viên, đảng viên
của Đảng và hội viên của các quần chúng nhân dân.
- Thanh niên phải tích cực tham gia vào xây dựng môi
trường xã hội lành mạnh và môi trường sinh thái trong
lành, sạch đẹp; tích cực tham gia phòng chống ô nhiễm
môi trường, suy thoái môi trường và ứng phó với biến
đổi khí hậu toàn cầu. “Vì một Việt Nam xanh”, thanh
niên mạnh dạn đi đầu xây dựng các mô hình điểm về
trồng trọt ứng phó với biến đổi khí hậu, thay đổi linh hoạt
phương thức canh tác, sử dụng các giống cây trồng mới,
thích nghi với những vùng đất đã bị thay đổi do tác động
của biến đổi khí hậu. Xây dựng các mô hình thanh niên
tiết kiệm điện, năng lượng; tăng cường sử dụng công
nghệ tiên tiến vào sản xuất, góp phần tiết kiệm điện.
- Thanh niên phải xung kích đi đầu trong sự nghiệp
phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tích
cực tham gia các chương trình, dự án của địa phương; tự
nguyện, tự giác tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự,
tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh
trật tự an toàn xã hội. Với phương châm hành động “mỗi
thanh niên một ý tưởng, mỗi chi đoàn một hộp thư sáng
kiến, mỗi cơ sở Đoàn một vườn ươm sáng tạo”, thanh
niên cần tập trung đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa
học nhằm thu hút, khích lệ, động viên, khơi dậy và phát
huy tiềm năng tư duy sáng tạo trong học tập, lao động và
sản xuất của thế hệ trẻ; tích cực ứng dụng khoa học kĩ
thuật, hợp lí hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu,...

- Thanh niên cần chủ động tham gia vào quá trình hội
nhập quốc tế, tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu,
tham gia vào công tác ngoại giao nhân dân để nâng tầm
ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế; chủ động
và tham gia có hiệu quả vào giải quyết các vấn đề toàn
cầu như: giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh,
chống khủng bố, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến
đổi khí hậu toàn cầu, hạn chế sự bùng nổ dân số, phòng
ngừa và đẩy lùi các dịch bệnh hiểm nghèo,…
Để kế tục xứng đáng với sự nghiệp cách mạng vẻ
vang của Đảng và dân tộc ta, mỗi thanh niên Việt Nam
hãy ra sức học tập, trau dồi lí tưởng độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội; ra sức thi đua lao động, rèn luyện để
hình thành một thế hệ thanh niên tân tiến, xứng tầm đòi
hỏi của đất nước và thời đại.
3. Kết luận
Hiện nay, chúng ta đang đứng trước những thách
thức vô cùng to lớn của quá trình phát triển đất nước
trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập và giao thoa
về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Quá trình đó tạo cho
chúng ta nhiều động lực và khả năng để phát triển nhưng
cũng đặt ra nhiều thách thức, nhất là những vấn đề liên
quan đến văn hóa, đạo đức, lối sống, điều đó lại có ảnh
hưởng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ, lứa tuổi đang hình thành
về nhân cách, định hình lối sống.
Vì vậy, để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội
của thanh niên, đòi hỏi thanh niên phải là người đi đầu
trong các hoạt động: học tập nâng cao trình độ học vấn,
chuyên môn, nghề nghiệp; tham gia xây dựng môi trường
văn hóa học đường; trung thực trong học tập; xung kích
tham gia các chương trình phát triển GD-ĐT; lao động để
“lập thân, lập nghiệp”, làm giàu chính đáng, góp phần xây
dựng đất nước; xung kích thực hiện các chương trình phát
triển KT-XH ở vùng khó khăn; xung kích đấu tranh chống
mọi hành vi xâm hại đến an ninh quốc gia và trật tự, an
toàn xã hội; tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường,
thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong, hành vi ứng
xử văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh; giữ gìn và phát
huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ di sản văn hóa; tích
cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng. Việc
phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của thanh niên là việc
làm cấp bách, cần thiết và rất quan trọng, bởi vì sự nghiệp
đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế
kỉ XXI có vị trí xứng đáng trên thế giới hay không, phần
lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên; vào việc rèn luyện,
bồi dưỡng thế hệ thanh niên. Đó là vấn đề sống còn của
dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành
bại của cách mạng.
(Xem tiếp trang 58)
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tốt việc đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT nói chung và
đổi mới trong dạy nghề nói riêng, vai trò của đội ngũ GV
giáo dục nghề nghiệp, đội ngũ GVTH là rất quan trọng.
Do đó, nâng cao chất lượng đội ngũ GVTH là góp phần
nâng cao chất lượng trong giáo dục dạy nghề, vì vậy
trong quản lí nhân sự cần quan tâm đến công tác chuẩn
hóa đội ngũ, quy hoạch đội ngũ, lập kế hoạch phát triển
đội ngũ GVTH, tìm kiếm những giải pháp phát triển đội
ngũ GVTH theo hướng đáp ứng năng lực (kiến thức, kĩ
năng, thái độ) và phẩm chất nhằm hoàn thành nhiệm vụ
được giao trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp.
Phát triển đội ngũ GVTH trong trường cao đẳng nghề
theo tiếp cận năng lực, người lãnh đạo, quản lí phải có
khả năng thu thập, xử lí tốt thông tin và chỉ ra nguyên
nhân của những ưu và hạn chế trong hoạt động phát triển
đội ngũ giáo viên đáp ứng năng lực bao gồm: Chuẩn hóa
đội ngũ GVTH thông qua chuẩn năng lực nghề nghiệp
của GVTH, đảm bảo chất lượng công tác đào tạo, bồi
dưỡng; Thực hiện kế hoạch hóa quá trình phát triển đội
ngũ GVTH nhằm khắc phục tình trạng mất cân bằng giữa
cung và cầu về nhân lực giảng dạy thực hành nghề. Xây
dựng, sửa đổi chính sách chế độ đãi ngộ phù hợp với
năng lực và nhu cầu cuộc sống cá nhân của đội ngũ
GVTH trong trường cao đẳng nghề.
3. Kết luận
Trước tình hình đổi mới GD-ĐT hiện nay, nghiên
cứu các giải pháp phát triển đội ngũ GVTH theo tiếp cận
năng lực là vô cùng cần thiết dựa trên nền tảng năng lực
sẵn có của GVTH, công tác mang ý nghĩa quan trọng
trong hoạt động của nhà trường và chủ thể sử dụng những
giải pháp phù hợp tác động đến đội ngũ GVTH nhằm
phát triển đội ngũ GV giảng dạy thực hành theo hướng
đạt chuẩn năng lực. Hoạt động phát triển đội ngũ GVTH
nhằm hướng đến việc đáp ứng yêu cầu về số lượng và
chất lượng GVTH, góp phần nâng cao chất lượng năng
lực của đội ngũ GVTH bao gồm: Năng lực chuyên môn,
năng lực giảng dạy thực hành, năng lực xã hội và cá
nhân,… trong các trường cao đẳng nghề.
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trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế.

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC…
(Tiếp theo trang 5)
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