
Thống kê www.ntu.edu.vn

 Nói chuy ện chuyên đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh v ới học sinh và sinh viên
Lê Hoài Nam - Khoa Lý luận - Chính trị - 25/05/12-02:18:23

516 cán bộ đoàn, hội và Ban cán s ự lớp, chi h ội lớp tham d ự

 

Tối ngày 18/5/2012, Nhân dịp kỷ niệm 122 năm ngày sinh chủ tịch

Hồ Chí Minh được sự nhất trí của Ban Giám hiệu. Phòng Công tác sinh

viên,  Đoàn  Thanh  niên  và  Hội  sinh  viên  nhà  trường tổ  chức  buổi  nói

chuyện chuyên đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh với học sinh và sinh viên.

Buổi nói chuyện chuyên đề do Đại tá tiến sĩ Trần Đại Nghĩa  Học

viện Hải quân báo cáo. Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ tối cao của Đảng

ta, dân tộc ta lúc sinh thời đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp “trồng người”

- thế hệ Cách mạng cho đời sau . Trong công tác giáo dục Người rất coi

trọng đến “nêu gương” .  Bác đã vận dụng phương thức giáo dục của

người xưa : “Dĩ nhân nhi giáo , dĩ ngôn nhi giáo” tức là trước hết phải

giáo dục bằng tấm gương sống của chính mình, sau đó mới  giáo dục

bằng lời nói . Bác đã nhiều lần căn dặn giáo dục đạo đức cho học sinh ,

sinh viên (HSSV) là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội . Vì

vậy để giáo dục đạo đức cho HSSV , trước hết những người làm công tác

giáo dục nói riêng và những người cán bộ, đảng viên trong các cơ quan

công quyền nhà nước nói chung phải luôn nêu gương về đạo đức, tức là

“tự mình phải chính trước mới giúp được người khác chính”,  cũng tại

buổi nói chuyện đồng chí báo cáo tình hình biển đảo và công tác bảo vệ

chủ quyền biển đảo của Việt Nam gần đây.

Buổi  nói  chuyện  đã  cung  cấp  những  kiến  thức  bổ  ích,  thiết

thực, giúp cán bộ Đoàn, Hội, Ban cán sự lớp làm tốt hơn nhiệm vụ, công

tác của mình, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ

Chí Minh, góp sức xây dựng  nhà trường, xây dựng các cấp bộ Đoàn,

Hội, lớp ngày càng vững mạnh .
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