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QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH  

VỀ THANH NIÊN VÀ VIỆC VẬN DỤNG TRONG XÂY DỰNG 

VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ THANH NIÊN VIỆT NAM 

 GẮN VỚI CÁCH MẠNG 4.0. 

 

TTBD – Cách mạng công nghiệp 4.0 được cho là đã bắt đầu từ vài năm gần 

đây, tập trung chủ yếu vào sản xuất thông minh dựa trên các thành tựu đột phá 

trong công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nano. Việt Nam không 

nằm ngoài những tác động của việc ứng dụng các công nghệ số hóa và kết nối vào 

sản xuất và kinh doanh của Cách mạng công nghiệp 4.0. Môi trường kỹ thuật số 

năng động này đòi hỏi phải xây dựng và phát triển những tài năng mới, đặc biệt 

là đội ngũ thanh niên, bởi vì thanh niên là “người chủ tương lai của nước nhà”, là 

người xung phong trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến thanh niên. Người cho 

rằng thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời 

là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai – tức là các cháu nhi đồng; 

thanh niên là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, 

trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; thanh niên là lực lượng cơ bản trong 

bộ đội, công an và dân quân tự vệ, đang hăng hái giữ gìn trật tự, trị an, bảo vệ Tổ 

quốc; trong mọi công việc, thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu: Đâu cần, thanh 

niên có; việc gì khó, thanh niên làm1. Bài viết dưới đây phân tích những nội dung 

cơ bản trong quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên, coi đây là kim 

chỉ nam trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ thanh niên Việt Nam gắn với 

Cách mạng công nghiệp 4.0. 

Quan điểm Hồ Chí Minh về thanh niên 

Sinh thời Bác Hồ luôn đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên 

– lực lượng kế cận của Đảng đối với sự nghiệp của Đảng, tương lai, vận mệnh của 

dân tộc, tiền đồ của Tổ quốc. Bác khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai 

của nước nhà”, là “mùa Xuân của xã hội”, “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay 

mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Người nhận thấy thanh niên có những 

ưu điểm nổi trội: Trẻ, khỏe, chiếm số đông trong xã hội, hăng hái, nhiệt tình, 

nhanh nhạy tiếp thu cái mới, giàu ước mơ… Đó là lứa tuổi ham hiểu biết, giàu 

niềm tin, tự thể nghiệm mình, có khả năng tiềm ẩn trong việc thực hiện lý tưởng, 

mục tiêu cao quý… Do vậy, nếu biết định hướng, động viên đúng thì thanh niên 
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sẽ say sưa với lý tưởng sống cao đẹp, phát huy tài năng, tính sáng tạo, sẵn sàng 

hy sinh vì đại nghĩa. 

Sau khi tìm được con đường cứu nước, Người đã lựa chọn đối tượng đầu 

tiên để truyền bá tư tưởng cách mạng vào Việt Nam là thanh niên. Cuối năm 1924, 

từ Liên Xô, quê hương của Lê-nin vĩ đại, Bác đến Quảng Châu (Trung Quốc), liên 

lạc với nhóm thanh niên yêu nước trong Tâm Tâm xã – một tổ chức cách mạng 

của nhóm thanh niên Việt Nam yêu nước, hướng dẫn cho họ về phương pháp tổ 

chức và hoạt động; lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, trực tiếp tổ chức 

các lớp huấn luyện chính trị cho các thanh niên yêu nước Việt Nam; lựa chọn 

những thanh niên xuất sắc gửi đi đào tạo tiếp ở những trường huấn luyện của Quốc 

tế Cộng sản. Rất nhiều người trong số đó sau này đã trở thành những cán bộ lãnh 

đạo xuất sắc của Đảng. 

Nhận thức được vai trò quan trọng của đội ngũ thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh rất chú ý quan tâm và động viên thanh niên. Khi nhận được báo cáo thành 

tích của thanh niên công trường đá Sơn Tây, Người đã gửi thư khen: “Các cháu 

đã cố gắng tăng năng suất và tiết kiệm… Thế là tốt”1. Người động viên thanh 

niên xung phong thực hành “đời sống mới”. Người cho rằng, thanh niên cần phải 

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. Chỉ có “thực hành đời sống mới, thanh niên mới trở nên những công dân 

mới, xứng đáng với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”2. 

Bên cạnh việc đánh giá cao vai trò của thanh niên, dành nhiều lời ngợi khen 

để động viên thanh niên tích cực học tập và rèn luyện, hăng say lao động, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh cũng không ít lần thẳng thắn phê bình những khuyết điểm của 

thanh niên như: “Tham ô, lãng phí”; “thấy khó khăn mà rụt rè, nóng ruột”; “chưa 

biết lịch sử, không học thời sự, mà về mặt chính trị cũng chưa cao lắm”; “làm việc 

gì cũng lo lắng, cũng cho công tác mình làm là không vẻ vang, tiền đồ không biết 

thế nào?”3… Hồ Chí Minh chỉ rõ: Phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt yếu là con 

đường để tự hoàn thiện nhân cách của thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương 

lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải không ngừng rèn luyện tinh thần và lực 

lượng cho mình, phải làm những việc chuẩn bị cái tương lai đó. 

Theo Người, thanh niên muốn khắc phục được những khuyết điểm, sửa 

chữa được những sai lầm thì phải có quyết tâm, không ngại khó, tránh sốt ruột, 
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chống bi quan; đồng thời phải củng cố tổ chức của Đoàn, phải đoàn kết nội bộ 

thật chặt chẽ và phải đoàn kết rộng rãi với các tầng lớp thanh niên. Chỉ có như 

vậy, thanh niên mới vượt qua được khó khăn, sửa chữa được sai lầm, phát huy 

được thành tích. Tất cả thanh niên phải làm gương mẫu: “(1) Phải giữ vững đạo 

đức cách mạng: Phải khiêm tốn, cần cù, hăng hái, dũng cảm. Phải tránh tư tưởng 

kiêu ngạo, công thần, tự tư tự lợi; (2) Phải xung phong trong mọi công tác; xung 

phong là đi trước, làm trước để lôi cuốn quần chúng, chứ không phải là xa rời 

quần chúng; (3) Phải cố gắng học tập chính trị, văn hoá, nghề nghiệp để tiến bộ 

mãi, để sẵn sàng trở thành cán bộ tốt, đảng viên tốt; (4) Phải rèn luyện thân thể 

cho khoẻ mạnh, khoẻ mạnh thì mới có đủ sức để tham gia một cách dẻo dai bền 

bỉ những công việc ích nước lợi dân… Thực hiện những điều đó thì sẽ làm tròn 

nhiệm vụ của mình, sẽ tiến kịp thanh niên các nước bạn”4. 

Người yêu cầu thanh niên phải không ngừng học tập nâng cao trình độ về 

mọi mặt “để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của thanh niên. Thanh niên sẽ làm chủ 

nước nhà, phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên”5. Bác nói: “Ngày 

nay, ta đã được độc lập, tự do, thanh niên mới thật là người chủ tương lai của nước 

nhà. Muốn xứng đáng vai trò người chủ, thì phải học tập”. Bác yêu cầu thanh niên 

cần phải mạnh dạn chuyển hướng trong việc học tập, luôn tự cải tạo để tiến bộ 

mãi, tích cực tự học tập, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện mình thành những người có 

đức, có tài để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, thanh niên cách mạng phải là người có cả 

“tài” và “đức”. Nói chuyện tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ II (07/5/1958), 

Người khẳng định: “Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính 

rất giỏi, nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho 

xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt 

không làm hại gì, nhưng cũng không có lợi gì cho loài người”6. “Tài” ở đây chính 

là tài năng, tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm để mỗi thanh niên có thể hoàn thành 

công việc của mình một cách tốt nhất; người thanh niên có tài là người đem hết 

tài năng của mình ra phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. “Đức” là đạo đức, là lòng 

nhiệt tình, là những khát vọng hướng tới “chân, thiện, mĩ”; thanh niên có đức là 

người luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ, rèn luyện bản thân để hoàn thành 

nhiệm vụ được giao, có tinh thần sẵn sàng nhường bước, ủng hộ những người tài 

năng hơn mình để họ ra gánh vác việc nước, việc dân. 
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Người nhấn mạnh: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc 

rất quan trọng và rất cần thiết”7. Và trách nhiệm này thuộc về tất cả các cấp, các 

ngành, trước hết là của Đảng, của Chính phủ và của tổ chức Đoàn. Trong Di chúc 

để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, Người căn dặn: “Những chiến sĩ 

trẻ tuổi trong các lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong đều đã 

được rèn luyện trong chiến đấu và đều tỏ ra dũng cảm. Đảng và Chính phủ cần 

chọn một số ưu tú nhất, cho các cháu ấy đi học thêm các ngành, nghề, để đào tạo 

thành những cán bộ và công nhân có kỹ thuật giỏi, tư tưởng tốt, lập trường cách 

mạng vững chắc. Đó là đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng thắng lợi chủ 

nghĩa xã hội ở nước ta”8. 

Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển đội 

ngũ thanh niên gắn với Cách mạng công nghiệp 4.0 

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quán triệt 

quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thanh niên, Hội nghị lần thứ bảy 

Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Nghị quyết khẳng định: “Đảng ta 

tiếp tục đề cao vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên; xác định thanh niên là lực 

lượng xung kích trong giai đoạn cách mạng mới”; “Thanh niên là rường cột của 

nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa 

xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát 

huy nhân tố và nguồn lực con người”. Đồng thời nêu rõ “thanh niên nước ta đang 

đứng trước những cơ hội, thuận lợi lớn, nhưng cũng phải đương đầu với những 

khó khăn, thách thức không nhỏ…”. 

Trách nhiệm của đội ngũ thanh niên 

Quá trình đẩy mạnh Cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên số hóa và kết nối 

có thể mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước; đồng thời cũng đưa đến những thách thức đối với quá trình phát 

triển. Trong bối cảnh mới, đội ngũ thanh niên được xem là đội quân chủ lực để 

đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để làm tròn nhiệm 

vụ vẻ vang của mình, thanh niên phải cố gắng nhiều hơn nữa, tiến bộ hơn nữa, 

tích cực rèn “đức”, luyện “tài”, không sợ khó, không sợ khổ trước mọi hoàn cảnh, 

đem hết tài năng của mình ra phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. 
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Trước hết, thanh niên cần chủ động trang bị các kỹ năng mới, đó là các kỹ 

năng liên quan đến nhận thức; các kỹ năng về thể chất và các kỹ năng về xã hội. 

Các kỹ năng liên quan đến nhận thức bao gồm: Tư duy phản biện, kỹ năng giao 

tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tự phê bình; khả năng sáng tạo tri thức, 

hay chiến lược học tập. Các kỹ năng về thể chất bao gồm: Kỹ năng ngôn ngữ, kỹ 

năng về cuộc sống, kỹ năng số. Các kỹ năng về xã hội bao gồm: Kỹ năng giao 

tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ. 

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, khi tri thức tồn tại khắp mọi 

nơi, xuất hiện trong mọi mặt của cuộc sống, đòi hỏi đội ngũ thanh niên phải có 

kiến thức tổng hợp. Bên cạnh đó, khi hàng ngày, hàng giờ đều có những thay đổi 

về mặt công nghệ, ảnh hưởng đến đời sống thì khả năng thích ứng và khả năng 

giải quyết vấn đề một cách linh hoạt, sáng tạo là chìa khóa để nâng cao năng suất 

lao động. Ngoài ra, để gia nhập vào xu thế của Cách mạng công nghiệp 4.0, đội 

ngũ thanh niên cần phải tập trung học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo trong 

một số lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là vật lý, sinh học, khoa học máy tính và trí 

tuệ nhân tạo, các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ mang tính đột phá. Việc học 

tập và nghiên cứu của thanh niên đòi hỏi phải xuất phát từ thực tiễn sản xuất – đời 

sống, và để phục vụ cho thực tiễn sản xuất – đời sống. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với hội nhập quốc tế toàn diện đặt ra yêu 

cầu đối với thanh niên phải có những kỹ năng mang tính toàn cầu. Khi lao động 

của các nước di chuyển tự do vào Việt Nam tạo ra những thuận lợi, cơ hội, nhưng 

cũng đặt ra nhiều khó khăn và thách thức đối với thanh niên Việt Nam. Sự chuẩn 

bị kiến thức, kỹ năng và thái độ cũng như tâm lý để sẵn sàng di chuyển sang làm 

việc tại các nước của thanh niên Việt Nam chưa cao. Muốn di chuyển sang các 

nước làm việc thì phải có ngoại ngữ, nhưng ngoại ngữ là một trong những điểm 

hạn chế của thanh niên Việt Nam hiện nay. Thanh niên Việt Nam được đánh giá 

là cần cù, sáng tạo, nhiều sáng kiến nhưng khi năng lực không giao tiếp được, 

không chia sẻ được thì sáng tạo, sáng kiến cũng không được đưa vào thực tiễn sản 

xuất – đời sống. 

Trách nhiệm của các cấp, các ngành 

Các cấp, các ngành cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò quan trọng của 

đội ngũ thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trước 

xu thế của Cách mạng công nghiệp 4.0; chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ 

thanh niên, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục; xây dựng kế hoạch phát 
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triển đội ngũ thanh niên, tiến hành đánh giá định kỳ để có những giải pháp kịp 

thời trong việc phát triển đội ngũ thanh niên. 

Hiện nay, do sự chênh lệch về thu nhập, điều kiện làm việc giữa Việt Nam 

và các nước nên tình trạng “chảy máu chất xám” lao động trình độ cao là khá phổ 

biến. Việc di chuyển của lao động thanh niên nói chung, thanh niên trí thức có 

trình độ chuyên môn cao nói riêng ra nước ngoài là một tổn thất đối với đất nước. 

Để giải quyết vấn đề này, nhiều nước sử dụng tiền lương như là điều kiện quan 

trọng nhất nhằm khuyến khích người di cư về nước. Việt Nam ở trong hoàn cảnh 

chưa cung cấp đủ điều kiện về tiền lương hay cơ sở hạ tầng làm việc như ở các 

nước phát triển. Trong trường hợp đó, các cấp, các ngành vẫn có thể thu hút được 

các thanh niên Việt kiều tài năng về làm việc trong nước, yêu cầu đặt ra là trả 

được một mức lương ít nhất cạnh tranh được với khu vực tư nhân ở trong nước, 

đồng thời khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc của thanh niên Việt 

kiều. Ngoài ra, vẫn sử dụng được tri thức của thanh niên Việt kiều mà không nhất 

thiết phải mời họ chuyển hẳn về nước làm việc, nhất là xu hướng Cách mạng công 

nghiệp 4.0 và bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế đang tạo ra những điều kiện 

rất thuận lợi. Các cấp, các ngành có thể sử dụng các thanh niên tài năng đang cư 

trú và làm việc ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động kinh tế, xã hội, giáo dục 

và đào tạo, khoa học và công nghệ,… ở trong nước. Trên thực tế, mục tiêu chủ 

yếu của cách làm này là làm cho các thanh niên Việt kiều trở thành một bộ phận 

của quá trình phát triển đất nước mà không cần buộc họ phải từ bỏ nơi làm việc ở 

nước ngoài để trở về nước. Vấn đề khó nhất là cần tạo nên những mối liên kết sao 

cho các thanh niên Việt kiều mặc dù không trở về nước nhưng vẫn kết nối một 

cách có hiệu quả và mang lại lợi ích cho sự phát triển của đất nước. 

Trước xu thế mới, Đảng và Nhà nước cần thay đổi chính sách đào tạo, bồi 

dưỡng nói chung và chính sách đào tạo, bồi dưỡng thanh niên nói riêng. Theo đó, 

cần tích hợp các kiến thức và kỹ năng cần thiết về khoa học, công nghệ, kỹ thuật 

và toán học (STEM) vào chương trình giáo dục vì hiện nay khoảng cách giữa nhà 

trường và công nghiệp đang ngày càng lớn. Một trong những trụ cột quan trọng 

của xu thế hiện tại là nhân tài, vì thế việc tạo ra môi trường đào tạo, nuôi dưỡng 

và thu hút thanh niên tài năng là điều cấp thiết đối với Việt Nam hiện nay. 

Tóm lại, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, với vai trò là “đội 

quân chủ lực”, đội ngũ thanh niên phải chủ động, tích cực học tập và rèn luyện, 

lao động và sáng tạo; xung phong trong mọi lĩnh vực, luôn đi trước, làm trước để 
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lôi cuốn quần chúng; hăng hái, kiên quyết, không sợ khó, không sợ khổ trong mọi 

hoàn cảnh. Chỉ có như vậy, thanh niên ta mới gia nhập được xu thế mới, góp phần 

đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, xứng đáng là 

“Người chủ tương lai của nước nhà”, là “mùa Xuân của xã hội”./. 

 

Nguồn: Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

https://tinhdoankhanhhoa.org.vn/17727/ 
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