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 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG
MỚI” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HIỆN NAY
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 18/05/12-04:17:58

Chào mừng kỷ niệm 122 năm ngày sinh Ch ủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2012)
Sau khi Ban vận động Trung ương thành lập và ra mắt quốc dân đồng bào, để đẩy mạnh hơn nữa

cuộc vận động “Đời sống mới” nhằm giáo dục cho cán bộ, nhân dân ta tư tưởng “Cần, kiệm, liêm, chính”

và xóa bỏ những tàn dư lạc hậu của xã hội cũ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Đời sống mới” dưới

bút danh Tân Sinh.

Tác phẩm được viết dưới hình thức những câu hỏi và trả lời với lời lẽ giản dị, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ

thực hành. Với phương pháp tư duy biện chứng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra nội dung, phương châm,

lộ trình xây dựng đời sống mới, loại bỏ những hủ tục rườm rà, gây lãng phí tốn kém. Ngày 20/3/1947, Uỷ

ban Trung ương vận động Đời sống mới xuất bản tác phẩm này.
Cho đến nay, những nội dung của tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị cho công cuộc xây dựng CNXH ở

nước ta.

Xin được trích dẫn 2 trong số 19 nội dung của tác phẩm đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra cách đây

hơn 60 năm và có ý nghĩa thiết thực với nhiệm vụ của Nhà trường ta nói riêng, với đất nước nói chung.

1. Nội dung th ứ XII:

HỎI: Thế nào là đời sống mới trong m ột trường học?  [1]

ĐÁP:  Trong một  trường học, các thầy nên thi nhau tìm cách dạy sao cho dễ hiểu, dễ nhớ,  nhanh

chóng và thiết thực. Các trò nên đua nhau học. Đồng thời, biết tiết kiệm giấy bút, biết giữ kỷ luật. Từ tiểu

học, trung học, cho đến đại học, là nơi rèn luyện nhi đồng và thanh niên. Óc những người tuổi trẻ trong

sạch như một tấm lụa trắng. Nhuộm xanh thì nó sẽ xanh. Nhuộm đỏ thì nó sẽ đỏ. Vì vậy sự học tập ở

trong trường có ảnh hưởng rất lớn cho tương lai của thanh niên, và tương lai của thanh niên tức là tương

lai của nước nhà. Vì vậy, cốt nhất là phải dạy cho học trò biết yêu nước, thương nòi. Phải dạy cho họ có

chí tự lập, tự cường, quyết không chịu thua kém ai, quyết không chịu làm nô lệ. Phải dùng những lời lẽ

giản đơn, những thí dụ thiết thực mà giải thích. Tí dụ: Dân chủ là gì, tự do là gì, thuộc địa là gì. Vì sao ta

phải kháng chiến. Họ có thể làm những việc gì để giúp đỡ kháng chiến. Nên giữ bí mật thế nào, đề phòng

Việt gian thế nào. Nên giúp đồng bào tản cư thế nào. Nên giúp bình dân học vụ thế nào, ….. Cố nhiên,

trong lúc dạy, chớ nên làm cho học trò có tư tưởng vị quốc như bọn phát xít, vị quốc nghĩa là chỉ biết yêu

trọng nước mình mà khinh ghét nước người. Cũng phải tránh cách nói vu vơ, như có người nói chuyện với

các em nhi đồng, mà đem "tân dân chủ" và "cựu dân chủ" ra mà nói.

Nói tóm lại: Trong chương trình học, phải trọng về môn tinh thần và đạo đức. Phải tẩy sạch óc kiêu

ngạo, tự phụ, mà giáo dục thực dân còn để lại. Hơn nữa, phải khuyên học trò tham gia việc tăng gia sản

xuất. Điều này cũng quan trọng lắm. Một là làm cho họ biết kính trọng sự cần lao. Hai là tập cho họ quen

khổ. Ba là cho họ cái chí khí tự thực kỷ lực (làm lấy mà ăn), không ăn bám xã hội. Bốn là có ích cho sức

khoẻ của họ. Đại khái đời sống mới của một trường học là như thế. Lớp này nên thi đua với lớp khác,

trường này với trường khác, làm cho học trò thêm hăng hái.

2. Nội dung th ứ XIV:

HỎI: Đời sống mới trong các công s ở nên th ế nào?  [2]

ĐÁP:  Từ Chủ tịch Chính phủ cho đến người chạy giấy, người quét dọn trong một cơ quan nhỏ, đều là

những người ăn lương của dân, làm việc cho dân, phải được dân tin cậy. Vì vậy, những người làm trong

các công sở càng phải làm gương đời sống mới cho dân bắt chước. Những người trong các công sở đều

có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính  thì dễ trở nên hủ bại, biến
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thành sâu mọt của dân.

Cần -  Làm việc phải đến đúng giờ, chớ đến trễ, về sớm. Làm cho chóng, cho chu đáo. Việc ngày

nào, nên làm xong ngày ấy, chớ để chờ ngày mai. Phải nhớ rằng: dân đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả

lương cho ta trong những thì giờ đó. Ai lười biếng tức là lừa gạt dân.

Kiệm -  Giấy bút, vật liệu, đều tốn tiền của Chính phủ, tức là của dân; ta cần phải tiết kiệm. Nếu một

miếng giấy nhỏ đủ viết, thì chớ dùng một tờ to. Một cái phong bì có thể dùng hai ba lần. Mỗi ngày, công

sở cả nước dùng hàng mấy vạn tờ giấy và phong bì. Nơi nào cũng tiết kiệm một chút, thì trong một năm

đỡ được hàng vạn tấn giấy, tức là hàng triệu đồng bạc. Các vật liệu khác cũng vậy. Nhờ các công sở tiết

kiệm, mà lợi cho dân rất nhiều.

Liêm -  Những người ở các công sở, từ làng cho đến Chính phủ trung ương, đều dễ tìm dịp phát tài,

hoặc xoay tiền của Chính phủ, hoặc khoét đục nhân dân. Đến khi lộ ra, bị phạt, thì mất hết cả danh giá,

mà của phi nghĩa đó cũng không được hưởng. Vì vậy, những người trong công sở phải lấy chữ Liêm làm

đầu.

Chính -  Mình là người làm việc công, phải có công tâm, công đức. Chớ đem của công dùng vào việc tư.

Chớ đem người tư làm việc công. Việc gì cũng phải công bình, chính trực, không nên vì tư ân, tư huệ, hoặc tư

thù, tư oán. Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việc. Chớ vì bà con

bầu bạn, mà kéo vào chức nọ chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn mình. Phải

trung thành với Chính phủ, với đồng bào. Chớ lên mặt làm quan cách mệnh.

Tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh dù ra đời cách đây hơn 60 năm, nhưng những tư

tưởng của Người gửi gắm trong tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị đối với đất nước ta hiện nay. Với mục tiêu

xây dựng nước Việt Nam: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, những tư tưởng này

của Người vẫn là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng nước ta đến thành công.

Đối với Trường ta, trên con đường thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất

nước và nghiên cứu khoa học, thì việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đời sống mới trong

trường học” và “Đời sống mới trong công sở” đã và đang được hiện thực hóa trong mọi hoạt động của Nhà

trường và tới từng CBVC, HSSV bằng nhiều công việc cụ thể để thực hiện thắng lợi chủ trương: “Nâng cao

chất lượng đào tạo là yêu cầu mang tính sống còn đối với sự phát triển của nhà trường, là lương tâm, trách

nhiệm và hành động của mỗi đảng viên, cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên”; “Nâng cao chất lượng đào

tạo thực chất là thay đổi văn hóa tổ chức nên cần có kế hoạch dài hạn, phải được tiến hành và duy trì

thường xuyên, liên tục và phải được sự hưởng ứng tham gia của mọi cấp quản lý và mọi người”; “Phải thực

sự coi người học là trung tâm của quá trình đào tạo, là xuất phát điểm hướng tới cải thiện chất lượng đào

tạo, phục vụ và quản lý trong Nhà trường”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và

sáng tạo”; “Đổi mới cách dạy và nâng cao chất lượng đào tạo”; “10 điều CBVC không được làm”; “Sử dụng

tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ tài sản công, chống lãng phí tài sản công”. Những nội dung này không ngừng

được hoàn thiện, bổ sung trong tiến trình thực hiện nhiệm vụ phát triển Nhà trường và trên bước đường đó

luôn có tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu dẫn đường.
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