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CHUYÊN ĐỀ 

RÈN LUYỆN TÁC PHONG CÁN BỘ ĐOÀN SÁNG TẠO, TRÁCH NHIỆM, 

TIÊN PHONG, GƢƠNG MẪU, SÂU SÁT CƠ SỞ 

THEO TƢ TƢỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  

(Tiếp theo) 

---------- 

3. Tạo lập phong cách diễn đạt gọn, rõ, có căn cứ cụ thể, hấp dẫn 

Diễn đạt của con người chủ yếu thông qua ngôn ngữ (nói, viết) và thông qua cả 

cử chỉ (hành động). Học tập phong cách Hồ Chí Minh, người cán bộ đoàn cần chú ý 

một số nội dung sau đây: 

3.1. Về ngôn ngữ nói và viết 

Phải nói và viết bằng ngôn ngữ bình dân để mọi người đều hiểu được, tức là 

chuyển tải đúng và đầy đủ những thông tin cần đem đến cho mọi người.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập bốn vấn đề người nói và viết phải xác định thật rõ: 

nói và viết cái gì; nói và viết cho ai; nói và viết để làm gì; nói và viết như thế nào. 

Người hay phê bình những cán bộ, đảng viên có “bệnh hay nói chữ, ham dùng chữ, 

bệnh sính dùng chữ nước ngoài”, cứ hay nói và viết “tràng giang đại hải”, “giây cà ra 

giây muống”, “thao thao bất tuyệt”, dùng những ngôn từ không sát hợp đối tượng, nội 

dung không phù hợp, nghĩa là không chú ý tới người nghe và người xem, không quan 

tâm họ có hiểu hay không. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tiếng nói của nhân dân, học tiếng 

nói của nhân dân, hay dùng ca dao, tục ngữ (trên thế giới nhiều người cho rằng, tục ngữ 

chính là sự thông thái của nhân dân).  

3.2. Về ngôn ngữ “hành động” 

 Đây là thứ "ngôn ngữ đặc biệt" trong phong cách diễn đạt của mỗi người. Chủ 

tịch Hồ Chí Minh khác với rất nhiều danh nhân khác trên thế giới, Người không để lại 

nhiều pho sách lớn, những “tập đại thành” gồm những bài nói, bài viết của mình. Cả 

cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh mới chính là một pho sách rất lớn, có thể nói là đồ 

sộ, biểu đạt toàn bộ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.  

Cán bộ đoàn cần đề phòng và chống các biểu hiện sai lệch giữa nói và làm như: 

nói thì nhiều nhưng làm thì ít; nói thì hay nhưng làm thì dở; nói mà không làm; nói một 

đằng làm một nẻo. Những ai có phong cách này thường gây phản cảm cho những người 

xung quanh, nếu là người cán bộ thì đặc biệt tai hại.  

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƢ TƢỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH 

HỒ CHÍ MINH 
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Nói không đi đôi với làm thực sự là đạo đức giả. Với hành động thường ngày của 

mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không muốn dạy ai cả, cũng không phải là hành động thị 

phạm. Người làm việc một cách tự nhiên, thật lòng, như hít thở khí trời, không làm ra 

vẻ ta đây, ra oai, nhưng tự những hành động đó toát lên những thông điệp đến với mọi 

người. Từ thuở hàn vi đến lúc làm Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh luôn cho thấy sự mẫu 

mực trong phong cách làm việc, công tác, cuộc sống sinh hoạt đời thường ăn, mặc, ở… 

4. Xây dựng phong cách ứng xử đúng đắn  

Phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lưu lại dấu ấn đặc biệt sâu sắc 

cho người cùng thời và các thế hệ người Việt Nam yêu nước về sau. Đối với Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, nói đến phong cách ứng xử là chúng ta nói đến phong cách ứng xử của 

một nhà văn hóa kiệt xuất, nhưng rất giản dị, đời thường, dễ học, dễ làm theo. 

Người cán bộ đoàn hiện nay học tập phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng 

phong cách ứng xử cần chú ý những nội dung sau: 

4.1. Thành tâm, thật lòng 

 Đây là một điểm đầu tiên đáng chú ý trong phong cách ứng xử mà mọi người nói 

chung và cán bộ đoàn nói riêng cần học tập ở Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là ứng xử 

thành tâm, thật lòng với mọi người, bất kể đó là người Việt Nam hoặc người nước 

ngoài, bất kể người đó thuộc giai tầng nào, giới nào, người có chính kiến như thế nào, 

người đó có quá khứ hay hiện tại ra sao. Thật tâm, tấm lòng thành - điều này ở Chủ tịch 

Hồ Chí Minh ứng xử với mọi người cũng là điều Người học được từ những người xưa 

như “kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”, nghĩa là điều gì mà bản thân mình không muốn thì 

đừng có làm cho người khác. 

4.2. Yêu quý, tôn trọng con người, có lòng khoan dung  

Người cán bộ đoàn học tập ở Chủ tịch Hồ Chí Minh là học tập sự ứng xử dựa 

trên cơ sở của tình người, yêu thương con người, là lòng nhân đạo, tính nhân văn, sự 

khoan dung, độ lượng trong hành xử ở cuộc sống. Giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội 

- giai cấp, cuối cùng là để giải phóng con người. 

Ứng xử phải dựa trên tình thương yêu, quý trọng con người trước hết dành cho 

những người bị áp bức, bóc lột, những người cùng khổ, những người dễ bị tổn thương 

trong xã hội. Ở đâu và lúc nào Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có tình thương sâu đậm đối 

với các cụ già, em nhỏ, đặc biệt có tư tưởng giải phóng phụ nữ, có phong cách ứng xử 

văn hoá đặc biệt đối với phụ nữ.  

Với tư tưởng giải phóng con người, yêu thương con người, khoan dung, độ 

lượng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao tiếp, ứng xử với nhiều người trong cuộc sống, và 

lúc nào cũng vậy, Người để lại ấn tượng sâu đậm. Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh cũng giống như quan niệm đúng đắn của các tổ chức xã hội tiến bộ hiện nay trên 

thế giới, khi cho rằng, phát triển con người là sự phát triển bao gồm tất cả các khía cạnh 
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trong cuộc sống của mọi cá nhân, từ tình trạng sức khoẻ, tới đời sống chính trị, kinh tế, 

văn hoá của con người; rằng, phát triển con người theo những mục tiêu đó, là cái đích 

cuối cùng, phát triển kinh tế-xã hội chỉ là một phương tiện; rằng, mục tiêu cơ bản của 

phát triển là tạo ra một môi trường khuyến khích con người được hưởng cuộc sống lâu 

dài, khoẻ mạnh, hạnh phúc, tự do và sáng tạo. Đó chính là tính toàn diện của sự phát 

triển. Chính điều này phù hợp với cách tính về chỉ số phát triển con người (HDI) của 

Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) - kết hợp các chỉ số cơ bản về y tế, giáo 

dục, tuổi thọ, mức sống, chứ không chỉ là sự tăng trưởng của tổng sản phẩm quốc nội 

(GDP). (còn tiếp) 

Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ƣơng Đoàn 
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Hội LHTN Việt Nam – Xây dựng, phấn đấu, cống hiến 

và trƣởng thành 

 

Sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, theo chỉ thị của chủ tịch Hồ Chí 

Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức đoàn kết, tập hợp thanh niên do Đoàn 

thanh niên làm nòng cốt đã hoạt động liên tục và phát triển mạnh mẽ từ đó tới nay. 

Ngày 27/3/1946, chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 38 về việc thành lập nhà thanh 

niên và thể thao. Cũng vào thời gian đó, ban thường vụ Trung Ương Đảng chỉ thị cho 

tổng bộ Việt Minh chuẩn bị thành lập Đoàn thanh niên Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu 

cầu đoàn kết , tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp “kháng 

chiến kiến quốc”. Tháng 6/1946, tổng Đoàn thanh niên Việt Nam ra đời (gọi tắt là đoàn 

thanh niên Việt Nam), sau đổi tên thành liên đoàn thanh niên Việt Nam – là một tổ chức 

rộng rãi của mọi tầng lớp thanh niên yêu nước tự nguyện đứng vào hàng ngũ của liên 

đoàn. Với ý nghĩa mở rộng khối đại đoàn kết thanh niên, tăng thêm các thành viên tập 

thể của mắt trận đoàn kết tập hợp thanh niên (ở vùng tự do và vùng mời giải phóng) đại 

hội đại biểu toàn quốc liên đoàn thanh niên Việt Nam lần II (từ ngày 8 đến ngày 

15/10/1956 tại thu đô Hà Nội) đã quyết định thành lập Hội liên hiệp thanh niên Việt 

Nam và coi đại hội này là đại hội lần I thành lập hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam. 

Qua hơn 60 năm cống hiến, xây dựng và trưởng thành, Hội liên hiệp thanh niên 

Việt Nam đã lận nhiều chiến công, viết những trang vàng vào lịch sử dân tộc gắn liền 

với những địa danh, những gương oanh liệt của tuổi trẻ Việt Nam. Ngày 15/10/1956 là 

ngày đánh dấu sự ra đời của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và ngày này hàng năm là 

ngày truyền thống của hội.                                               Nguồn: Lichsuvietnam.vn 
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1. Tiếp tục, tuyên truyền tốt các chủ trương, đường lối, các Nghị quyết, Chỉ thị của 

Đảng và các chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền về tình hình biên 

giới, biển đảo Việt Nam. Tập trung tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ tám BCH 

Trung ương Đảng khóa XII, Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh 

tại Hội nghị lần thứ mười bốn (khóa X),,... 

2. Chia sẻ, định hướng tuyên truyền các tin, bài viết từ các trang được quản trị bởi 

các cơ quan Đảng, Nhà nước, kênh thông tin của Đoàn Thanh niên quản lý như: Cổng 

Thông tin điện tử Trà Vinh, website của Trung ương Đoàn, trang Búp Sen Xanh, trang 

Thanh niên chuẩn (Trung ương Đoàn),  Tuổi trẻ Trà Vinh (Tỉnh đoàn), Hội LHTN Trà 

Vinh, các tin bài từ chuyên mục “Theo dấu chân Bác”, chuyên mục “Mỗi ngày một tin 

tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên website và các trang mạng xã hội Tuổi trẻ Trà 

Vinh…; Đồng thời lưu ý nhận diện, không tuyên truyền, không chia sẻ tin, bài viết từ các 

trang thông tin phản động của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp 

tục đẩy mạnh học tập và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt là tuyên 

truyền về nội dung chuyên đề năm 2020. 

4. Tăng cường nắm bắt diễn biến tình hình, tư tưởng trong đoàn viên thanh niên và 

dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên; tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền và 

phối hợp với đoàn thể địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, định hướng dư luận xã hội, 

xử lý các vấn đề bức xúc trong đoàn viên thanh niên, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, 

an toàn xã hội. 

5. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020 (9/11), chuẩn bị 

các nội dung tham gia tốt hội thi “Tuổi trẻ với pháp luật” cấp tỉnh năm 2020. 

 

 

ĐỊNH HƢỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN 

THÁNG 11/2020 
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- Tiếp tục tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

-  iểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở các huyện, thị, thành đoàn 

và đoàn trực thuộc năm 2020. 

- Tiếp tục tuyên truyền về diễn biến tình hình và các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh Covid – 19 đến đoàn viên, thanh niên và người dân. 

- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện các hoạt động “ Ngày Chủ nhật Xanh” năm 2020. 

- Tổ chức tập huấn công tác Đoàn trường học năm học 2020 - 2021. 

- Tổ chức liên hoan sáng tạo trẻ tỉnh Trà Vinh năm 2020. 

- Tổ chức giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị. 

- Phối hợp tổ chức sàn giao dịch việc làm. 

- Tổ chức Trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội tỉnh Trà Vinh năm 

2020 - 2021. 

 
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN 

 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM  

TRONG THÁNG 11/2020 


