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CHUYÊN ĐỀ 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  

HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI VIỆC PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO VÀ 

BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THANH THIẾU NHI 

(Tài liệu dành cho cán bộ đoàn năm 2019, ban hành kèm theo  

Công văn số 2330 -CV/TWĐTN-BTG ngày  05 tháng 3  năm 2019 

của Ban Bí thư Trung ương Đoàn) 

------------ 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao việc phát huy dân chủ trong 

mọi công việc, không ngừng quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của 

nhân dân, trong đó có thanh thiếu nhi. Người là tấm gương sáng ngời về thực hành 

dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thanh thiếu nhi. Chăm lo cho 

thanh thiếu nhi cũng là chăm lo cho tương lai của đất nước, bởi vì theo Người, 

“tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”1, là lực lượng quan trọng quyết định “nước nhà 

thịnh hay suy, yếu hay mạnh”, là cái gốc căn bản làm cho “non sông Việt Nam có 

trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh 

vai với các cường quốc năm châu được hay không”2. Bởi vậy, cán bộ đoàn học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy dân chủ, 

chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi cần tập trung vào các 

nội dung chủ yếu sau đây:  
  

Phần thứ nhất 

TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY  

DÂN CHỦ, CHĂM LO VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG 

CỦA THANH THIẾU NHI 

 

1. Tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ 

Theo Hồ Chí Minh, dân chủ có nghĩa “dân là chủ”, đối lập với quan niệm 

“quan chủ”, thể hiện bản chất trong cấu tạo quyền lực của xã hội. Người giải thích: 

 
1 Hồ Chí Minh: toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, Tập 4, tr.167. 
2 Hồ Chí Minh: toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, Tập 4, tr.35. 
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“Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân là người chủ”3, “Nước ta là nước dân 

chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ”4, “địa vị cao nhất là dân, vì dân là 

chủ”5, “Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ... Nhân dân 

là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành 

chính quyền ấy. Thế là dân chủ”6.  

Về tầm quan trọng của dân chủ, Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bầu trời 

không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn 

kết của nhân dân”7. “Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân..., dân chủ cũng 

cần phải có chuyên chính để giữ gìn lấy dân chủ”8. Thực hành dân chủ rộng rãi sẽ 

là chiếc chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn.  

Người luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên không bao giờ được quên “dân là 

chủ”, “mọi quyền hành đều ở nơi dân”, “chính quyền dân chủ có nghĩa là chính 

quyền do người dân làm chủ”9, “mọi người có quyền làm, có quyền nói”10. Chính 

quyền từ xã đến Trung ương đều do dân cử ra, tất cả quyền lực trong nước đều 

thuộc về nhân dân. Do đó, “Nhiệm vụ của chính quyền dân chủ là phục vụ nhân 

dân”11. 

Quan điểm nhất quán của Hồ Chí Minh là có bảo đảm và phát huy dân chủ ở 

trong Đảng thì mới bảo đảm được dân chủ của toàn xã hội. Quyền lãnh đạo của 

Đảng được xuất phát từ sự ủy quyền của giai cấp công nhân, của dân tộc và của 

nhân dân. Đảng trở thành hạt nhân chính trị của toàn xã hội là nhân tố tiên quyết để 

bảo đảm tính chất dân chủ của xã hội. Dân chủ trong Đảng trở thành yếu tố quyết 

định tới trình độ dân chủ của toàn xã hội. 

Phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân được Hồ Chí Minh thực 

hành nhuần nhuyễn xuyên suốt quá trình hoạt động cách mạng. Tấm gương thực 

hành dân chủ của Người được thể hiện từ những công việc lớn lao cho đến việc 

bình thường, giản dị trong cuộc sống hằng ngày. Trong công tác lãnh đạo Đảng và 

Nhà nước, Người luôn phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều cơ quan, tổ chức, tập 

thể và nhân dân. Chuẩn bị đưa ra một chủ trương lớn, thậm chí là khi chuẩn bị một 

bài báo, Hồ Chí Minh đều đưa ra thảo luận, xin ý kiến của tập thể, nhất là ý kiến 

của những người có chuyên môn sâu và dày dặn kinh nghiệm. Đặc biệt, Người rất 
 

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, tập 9, tr. 382. 
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, tập 9, tr.258. 
5. Hồ Chí Minh: Toàn tập Nxb CTQG, HN, 2011, tập 7, tr.434. 
6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, tập 8, tr.263. 
7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, tập 10, tr.453. 
8 . Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, Tập 10, tr.457. 
9. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, tập 7, tr.269.  
10. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, tập 15, tr.295. 
11. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, tập 13, tr.454.  



coi trọng, biết huy động sự tham gia trí tuệ của đội ngũ trí thức, các chuyên gia 

trong bộ máy của Đảng và Nhà nước; yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng, trao đổi góp ý 

cẩn thận sao cho mọi chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước 

khi ban hành, ít phải thay đổi, bổ sung. Ngoài ra, trước khi quyết định một công 

việc hệ trọng, Người thường hỏi lại cẩn thận ý kiến những đồng chí đã giúp mình.  

Người không bao giờ đặt mình cao hơn tổ chức, ở ngoài sự kiểm tra, giám 

sát của tổ chức, mà luôn luôn tranh thủ bàn bạc với tập thể. Người luôn làm gương 

và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến, 

phát huy sức mạnh tập thể, nhận trách nhiệm cá nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được tập thể giao phó; tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh 

đạo, cá nhân phụ trách.  

Hồ Chí Minh cho rằng, sở dĩ xảy ra mất đoàn kết vì người đứng đầu ở nơi đó 

còn chuyên quyền, độc đoán, áp đặt chủ quan, trong hội nghị thì mọi người miễn 

cưỡng đồng tình, sau hội nghị nếu đã không thông thì sẽ không quyết tâm thực 

hiện. Vì vậy, “phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến 

của mình”, “có phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả lực 

lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên”12. Người cho rằng, Nhà nước ta phải 

phát huy dân chủ, phải làm cho việc thực hành dân chủ được thể hiện và thấm sâu 

vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội vì “thực hành dân chủ là cái chìa khóa 

vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”13.  

Nhiều lần, Hồ Chí Minh phê bình cách lãnh đạo của một số cán bộ không 

dân chủ, do đó mà người có ý kiến không dám nói, người muốn phê bình không 

dám phê bình, làm cho cấp trên, cấp dưới cách biệt nhau, quần chúng với Đảng xa 

rời nhau, không còn hăng hái, không còn sáng kiến trong khi làm việc.  

 (còn tiếp) 

 
12 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, Tập 1, tr.20. 
13 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, Tập 15, tr.325. 
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Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới cần tập trung tuyên 

truyền một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 – 26/3/2019). 

2. Tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với  50 năm thực hiện Di chúc 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), tuyên truyền Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 

21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng 

lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.  

3. Tuyên truyền các hoạt động giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm 

lịch) về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cùng những phong tục, tập quán 

tốt đẹp của đất nước, con người việt nam về tinh thần cố kết cộng đồng và đoàn kết 

các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. 

4. Tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác tuyên giáo, kinh tế - xã hội, 

quốc phòng an ninh, đối ngoại trong năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 

trong năm 2019 của địa phương, đơn vị. 

5. Tuyên truyền về ý nghĩa tiêm vắc xin phòng bệnh ở trẻ em và phụ nữ 

trong độ tuổi mang thai…, góp phần ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 

đối với trẻ em và nâng cao sức khỏe của người dân trên địa bàn tỉnh. 

6. Tuyên truyền về tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách 

phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh theo công văn 711/ubnd-

nn, ngày 05/3/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh. 

7. Tuyên truyền về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

tới Lào và Campuchia. 

8. Tuyên truyền về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội. 
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 1. Hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” cấp tỉnh năm 2019. 

 2. Hội nghị Báo cáo viên của Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện. 

 3. Tổ chức Hội thi Tin học trẻ và Hội thi Olympic Tiếng Anh cấp tỉnh. 

4. Tổ chức các hoạt động nhân dịp Chol – Chnam – Thmây gắn tuyên dương 

thanh niên, học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2019. 

5. Hội thi Nghi thức Đội khối Tiểu học năm học 2018 – 2019. 

6. Tổ chức hoạt động sơ kết chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn với Hải 

đội 512 – Vùng V Hải quân. 

7. Hội trại huấn luyện Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh. 

8. Tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, các hoạt động, công trình 

thanh niên chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp. 

9. Tổ chức hành trình “Tuổi trẻ Trà Vinh nhớ lời di chúc theo chân Bác” và 

các hoạt động đợt thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. 

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN 
Tháng 3/2019 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

 TRONG THÁNG 4/2019 


