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Tóm tắt nội dung: Thế hệ trẻ Việt Nam là lực lượng đông đảo và vai trò 

quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng cách mạng mà Đảng 

Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Hiện nay, tình hình 

thế giới đang có những diễn biến rất phức tạp, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục 

chống phá cách mạng nước ta. Do đó, vấn đề giáo dục lý tưởng độc lập dân tộc 

gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ trẻ 

càng trở nên bức thiết và cần có những nội dung, biện pháp cụ thể. 

***** 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, giáo 

dục toàn diện thế hệ trẻ và nhấn mạnh vị trí, vai trò to lớn của tuổi trẻ trong sự 

nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Người cho rằng: “Thanh niên là 

người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu mạnh một phần 

lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng 

đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra 

sức làm việc để chuẩn bị cho tương lai đó”. Quán triệt sâu sắc quan điểm của 

Người, Đại hội XI của Đảng nhấn mạnh: Đối với thế hệ trẻ, thường xuyên giáo 

dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, tạo điều kiện học tập 

lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, góp phần thực hiện nhiệm vụ “bảo vệ 

vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc, bảo 

vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”.  

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập năm 1930 đến nay, độc 

lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội luôn là mục tiêu được Đảng ta và Chủ 

tịch Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện. Thực tiễn hai cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và gần ba mươi năm đổi mới đất nước đã chứng 

minh giành, giữ độc lập dân tộc gắn với xây dựng chủ nghĩa xã hội như một quy 

luật tất yếu khách quan, phù hợp với sự vận động phát triển sự nghiệp cách 

mạng của nhân dân ta.  

Thế hệ trẻ Việt Nam là lực lượng đông đảo và vai trò quan trọng trong thực 
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hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng cách mạng mà Đảng Cộng sản Việt Nam và 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Đa số thế hệ trẻ hiện nay đã thể hiện lòng 

trung thành với Đảng, với Tổ Quốc, luôn đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ 

học tập, lao động sản xuất và công tác xã hội, không ngại khó khăn, gian khổ, 

thể hiện sự cần cù, mưu trí, dũng cảm trong hoạt động thực tiễn. Trong công 

cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, “Tuổi trẻ giữ nước”, 

“Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” … Đặc biệt, cuộc 

vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” đã góp phần quan 

trọng để giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống và cổ vũ thế hệ trẻ vươn lên 

trong học tập, công tác.  

Hiện nay, tình hình thế giới đang có những diễn biến rất phức tạp, các thế 

lực thù địch vẫn tiếp tục chống phá cách mạng nước ta với những âm mưu thủ 

đoạn ngày càng xảo quyệt, tinh vi hơn. Chúng tìm mọi cách nhằm thực hiện 

chiến lược “diễn biến hòa bình”, sử dụng những chiêu bài “dân chủ, nhân 

quyền”, “tự do tôn giáo” hòng phá hoại khối đoàn kết của nhân dân ta. Thế hệ 

trẻ là một trong những đối tượng mà kẻ thù luôn tìm mọi cách mua chuộc, tác 

động đến nhận thức và tình cảm với mục đích làm cho thanh niên thờ ơ với các 

vấn đề chính trị - xã hội, phải nhạt lý tưởng cách mạng của Đảng là độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội, lơ là trong học tập, công tác, suy giảm niềm tin, buông 

thả trong đạo đức, lối sống. Do đó, để thực hiện tốt đường lối, chủ trương của 

Đảng, vấn đề giáo dục lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, 

nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc càng trở nên bức thiết và cần tập trung vào các 

nội dung chính sau:  

- Giáo dục nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn 

liền với với chủ nghĩa xã hội.  

Mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng ta là thực hiện một nước Việt Nam 

độc lập và đi lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, cần giáo dục cho thế hệ trẻ nhận thức 

sâu sắc nội dung này. Làm cho họ hiểu được nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình hiện nay không chỉ là bảo vệ vùng trời, 

vùng biển, biên cương lãnh thổ. Đó còn là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và 

chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị và an ninh quốc 

gia, trật tự an toàn xã hội, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu và hành động 

chống phá của các thế lực thù địch. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh: “Yêu tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội, vì có 

tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nhân dân mình mới ngày càng một ấm no thêm, Tổ 



quốc mỗi ngày một giàu mạnh thêm”. Từ đó, mỗi người cụ thể hóa thành những 

hành động cách mạng trong học tập, rèn luyện và hoạt động thực tiễn.  

- Giáo dục về truyền thống yêu nước của nhân dân và truyền thống kiên 

cường bất khuất của dân tộc ta.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu 

nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc 

bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh 

mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ 

bán nước và lũ cướp nước”. Cần giáo dục cho thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc 

truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất của dân tộc ta. Qua đó, giúp thanh 

niên không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, tích cực học tập, rèn luyện biến 

niềm vinh dự, tự hào thành hành động cách mạng thiết thực.  

- Thường xuyên giáo dục cho thế hệ trẻ nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ 

thù, biết chủ động phòng ngừa, đấu tranh kiên quyết với mọi quan điểm và hành 

động sai trái.  

Thế hệ trẻ là lực lượng năng động, ham học hỏi, thích ứng nhanh nhưng 

việc tiếp thu và chọn lọc thông tin còn hạn chế. Cho nên, việc giáo dục cho họ 

có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận biết được những luận điệu của 

kẻ thù, không bị nhiễu khi tiếp nhận thông tin, tạo ra sức “đề kháng” và “miễn 

dịch” cho thế hệ trẻ là một nội dung hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định 

đối với việc đấu tranh chống lại các quan điểm thù địch. Qua đó, giáo dục lý 

tưởng cách mạng, củng cố bản chất cách mạng cho họ góp phần thực hiện tốt 

nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Để nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội 

cho thế hệ trẻ hiện nay, cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:  

Một là, phát huy vai trò cấp ủy Đảng trong giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng 

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.  

Sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của cấp ủy Đảng các cấp giữ vai trò quan 

trọng, đảm bảo cho công tác giáo dục thế hệ trẻ đúng hướng, có mục tiêu rõ 

ràng, sát với nhiệm vụ thực tiễn và đạt được hiệu quả cao. Cấp ủy, chi bộ Đảng 

cần tăng cường lãnh đạo, định hướng giúp đỡ Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh 

niên, Hội Sinh viên trong việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng của Đảng, nâng 

cao nhận thức chính trị, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ hiện nay.  

Hai là, phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên, giáo dục lý tưởng độc lập 

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.  



Giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các nhà trường là lực lượng trực 

tiếp thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo nói chung và giáo dục lý tưởng cách 

mạng, ý thức bảo vệ Tổ quốc nói riêng. Trong quá trình dạy học, giảng viên, 

giáo viên cần có sự lồng ghép nội dung trên đây để bồi dưỡng, giáo dục cho thế 

hệ trẻ. Mặt khác, đội ngũ giảng viên, giáo viên phải nêu tấm gương sáng, thực 

sự thấm nhuần lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội để người 

học noi theo.  

Ba là, phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong giáo dục lý tưởng 

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.  

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là trường xã hội chủ nghĩa của 

thanh niên, nơi trực tiếp quản lý giáo giáo dục đoàn viên, thanh niên. Tổ chức 

Đoàn phải xác định, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng nói chung và lý 

tưởng độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội nói riêng là nhiệm vụ quan 

trọng. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng độc lập dân 

tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội cho thế hệ trẻ, tổ chức Đoàn các cấp phải 

thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục cho phù hợp 

với đặc điểm tâm, sinh lý của tuổi trẻ, tránh cách làm cứng nhắc, dập khuôn, 

máy móc. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, ý thức bảo vệ Tổ quốc phải 

được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.  

Để giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 

hội cho thế hệ trẻ cần chú trọng tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng 

của tuổi trẻ như hoạt động thi đua, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, 

vui chơi giải trí… Trên cơ sở đó định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, xây 

dựng động cơ đúng đắn cho thế hệ trẻ.  

Bốn là, phát huy vai trò tự học, tự rèn của thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay.  

Để xứng đáng với vị trí, vai trò của mình, thế hệ trẻ hiện nay phải thường 

xuyên trau dồi lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, ra sức học 

tập nâng cao trình độ kiến thức mọi mặt, rèn luyện đạo đức lối sống, giữ gìn 

truyền thống của dân tộc. Qua học tập, rèn luyện để hình thành những phẩm chất 

nhân cách tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./. 
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