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 Di sản tinh thần mà Chủ Tịch Hồ Chí Minh ñể lại cho chúng ta là hết sức to
lớn, phong phú, trên nhiều lĩnh vực. Một trong những di sản vô giá ñó là tư tưởng về
giáo dục, bồi dưỡng và ñào tạo thanh niên mà Bác ñã từng nói: “Vì lợi ích mười năm
thì phải trồng cây; Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Thật vậy, trong thực tế
cuộc sống chúng ta thấy, muốn ăn quả thì phải trồng cây, muốn có xã hội tốt ñẹp thì
phải trồng người. ðiều này hết sức hiển nhiên, không ai có thể phủ nhận. Vì vậy, thế
hệ hôm nay phải chú trọng ñến việc chăm lo vun trồng cho những thế hệ mai sau,
những người chủ tương lai của ñất nước.

Người chủ tương lai của ñất nước là thanh niên nên họ phải ñược ñặt ở vị trí
trung tâm trong chiến lược “trồng người”, phát huy nhân tố con người và nguồn lực
con người. Do ñó nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vận ñộng thanh
niên là nhiệm vụ cấp bách của các ngành, ñoàn thể, ñặc biệt là của ðTNCS Hồ Chí
Minh. Tất cả chúng ta ñều có chung mục ñích là: giáo dục, bồi dưỡng, ñào tạo thanh
niên thế hệ cách mạng cho ñời sau những người sẵn sàng ñi bất cứ ñâu, làm bất việc
gì khi Tổ quốc cần, nối tiếp truyền thống của các thế hệ anh hùng tiền bối cha, anh.

Trong những ñêm dài nô lệ với chính sách cai trị của Thực dân pháp xâm lược,
dân tộc ta phải chịu nhiều cảnh cơ cực lầm than, hậu quả ñể lại cho xã hội Việt Nam
là nạn ñói, sự tự ti dân tộc và trên 90% dân số bị mù chữ. Vì vậy, sau khi giành ñược
ñộc lập ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng một xã hội mới nhưng
với tình cảnh của xã hội Việt Nam mà Bác Hồ ñã nhìn thấy ñó là “một dân tộc dốt là
một dân tộc yếu”. Cho nên Bác Hồ ñã ñề nghị mở một chiến dịch chống nạn mù chữ,
vì Chủ tịch Hồ Chí Minh coi dốt nát là một thứ “giặc” mà ñã là giặc thì ñều nguy hiểm,
cần phải xóa. ðể ñào tạo ñược một nguồn nhân lực mới ñáp ứng cho nhu cầu xây
dựng tổ quốc Hồ chí Minh ñã khẳng ñịnh:“muốn hồi sinh dân tộc, trước hết phải hồi
sinh thanh niên”. Chủ Tịch Hồ Chí Minh nhận thấy vai trò của thanh niên là người
quyết ñịnh vận mệnh dân tộc Việt Nam và cũng là cội nguồn sức mạnh của dân tộc
ta nên cần phải quan tâm nhiều ñến lực lượng trẻ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng ñịnh: “Tương lai của thanh niên tức là tương
lai của nước nhà”, “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh
niên”. Từ ñó Chủ tịch Hồ Chí Minh ñặt niền tin vào thanh niên, ñịnh hướng cho thanh
niên về ý thức rèn luyện bản thân mình cả về phẩm chất ñạo ñức cũng như trình ñộ,
năng lực hoạt ñộng thực tiễn.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giáo dục thế hệ trẻ là ñức phải gắn với tài. Người
làm chủ xã hội, làm chủ tập thể cần phải có trình ñộ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ
thuật và quân sự. ðây là ñiều kiện quan trọng ñể thanh niên cống hiến cho tổ quốc,
cho nhân dân. Trình ñộ học vấn, khoa học, kỹ thuật và công nghệ là lực lượng vật
chất tác ñộng trực tiếp ñến năng suất lao ñộng, hiệu quả làm việc của mỗi người, ñặc
biệt là thanh niên.

 Với vai trò tác ñộng quan trọng của văn hóa, khoa học và kỹ thuật, Hồ Chí Minh
ñã thấy rõ tiềm năng của ñất nước chính là tiềm năng từ học tập và vận dụng những
tri thức khoa học một cách tài tình của thế hệ trẻ. Nên Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã ñặt
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câu hỏi, giao trách nhiệm và gửi trọn niềm tin vào thanh niên nhân ngày khai trường,
thư gửi học sinh Bác Hồ Viết: “Non sông việt nam có trở nên vẻ vang tươi ñẹp hay
không, dân tộc việt nam có bước tới ñài vinh quang ñể sánh vai với các cường quốc
năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

 Dù ở thời ñại nào thì thanh niên vẫn là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận,
là lực lượng trung tâm của xã hội. Là lứa tuổi ñang ñược ñịnh hình về ước mơ, hoài
bão của mình. Xác ñịnh ñược lý tưởng, họ sẽ có thái ñộ tích cực trong nhận thức,
nồng nhiệt trong tình cảm, mãnh liệt trong ý chí, quyết tâm trong hành ñộng. Vì vậy
cần giáo dục lý tưởng cách mạng và bồi dưỡng trí, lực, nâng cao trình ñộ chính trị
cho thanh niên. Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã căn dặn: “học ñể làm việc, làm người, làm
cán bộ. Học ñể phụng sự ñoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”.

ðối với tuổi trẻ, hành trang thiết yếu nhất ñể vào ñời hôm nay và ñi tới tương lai
không có gì quý hơn là trao dồi, nâng cao trình ñộ học vấn về mọi mặt. ðể làm tốt và
phát huy phong trào “thanh niên lập nghiệp” và “tuổi trẻ giữ nước” vì dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thì ngay hôm nay, mùa thi ñã, ñang ñến
với các bạn thanh niên sinh viên, hãy gắng lên, vượt lên chính mình về ñích ngoạn
mục mang phần thưởng quý giá này ñó là làm bài thi tốt, không phải thi lại, về quê
ñón tết Tân Mão với gia ñình vui vẻ, sum vầy. ðồng thời các bạn ñã, ñang giữ gìn và
phát huy truyền thống tốt ñẹp ñể kỷ niệm 9/1 ngày Học sinh, sinh viên Việt Nam. Còn
về tương lai là các bạn ñang tích lũy, nâng cao trình ñộ văn hóa, khoa học kỹ thuật,
chính trị, nghề nghiệp, chuẩn bị hành trang  chu ñáo, sẵn sàng bước vào ñời .

Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn thể nhân dân ta nói chung và thanh niên
Việt Nam nói riêng ra sức trau dồi bản thân mình thành những con người mới, làm
chủ ñất nước, làm chủ xã hội cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam hùng mạnh./.
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