
Cách đây 71 năm, chỉ trong khoảng hai tuần cuối tháng 8-1945, toàn

thể dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương,

Mặt trận Việt Minh và lãnh tụ Hồ Chí Minh, đã nhất tề vùng lên tiến hành

Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền để tự mình quyết định vận mệnh của

dân tộc.

Từ thân phận nô lê ̣, Tổ quốc Việt Nam đã độc lập, tự do, có quyền tự

quyết; nhân dân Việt Nam trở thành người chủ và làm chủ trong một chế độ

dân chủ cộng hòa. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã làm rung chuyển và

chấn động hệ thống thuộc địa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam-

kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; đồng thời cũng là cột mốc đánh

dấu sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa kiểu cũ trên phạm vi quốc tế.

Thành quả to lớn đó trước hết thuộc vê ̀ sự nghiệp cách mạng của toàn

thê ̉ nhân dân Việt Nam, trong đó, vai trò của Hô ̀ Chí Minh là tiền đề và hết

sức quan trọng. Để có được thắng lợi vĩ đại đó, Hồ Chí Minh đã phải bôn ba
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khắp năm châu bốn biển, đúc kết kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam và cách

mạng thế giới, lựa chọn con đường cách mạng vô sản duy nhất đúng cho dân tộc

Việt Nam. Người đã nắm chắc thời cơ và khi thời cơ chín muồi, cũng chính

Người đã “chớp lấy” kịp thời nhất, cùng toàn Đảng, toàn dân tộc đưa cách mạng

Việt Nam đến thắng lợi vĩ đại.

Thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đúc kết bài học quý

về quy tụ nhân tâm, quy tụ lòng người; bài học về sức mạnh khối đại đoàn kết

toàn dân tộc, kết hợp hài hòa “ý Đảng với lòng dân”, như một quy luật lịch sử tất

yếu khách quan. Tin dân, dựa vào dân, hiểu thấu dân tâm là truyền thống quý báu

trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc ta, trở thành

một giá trị tiêu biểu của nền văn hóa-chính trị Việt Nam hiện đại.

Quang cảnh mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Việt Minh tổ chức tại Nhà hát

Lớn Hà Nội. Ảnh tư liệu

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, chỉ khi nào lòng dân quy về một mối,

khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố vững chắc thì nội lực dân tộc mới được

phát huy cao nhất, đất nước mới trở nên thái bình, thịnh trị, dân chúng yên vui,

hạnh phúc. Từ tổng kết kinh nghiệm lịch sử dân tộc, ngay từ năm 1942, trong

cuốn sách nổi tiếng “Lịch sử nước ta”, Hô ̀ Chí Minh đã căn dặn: “Dân ta phải

biết sử ta”. Sử ta dạy cho ta bài học, khi nào dân ta đoàn kết thì độc lập nước nhà
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được giữ vững, nếu không đoàn kết thì độc lập nước nhà có nguy cơ bị xâm

phạm. Và chính sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối chiến lược

và sách lược đúng đắn là một bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam,

tạo ra nhân tố hạt nhân quy tụ sức mạnh đoàn kết dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức

mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đây là tiền đề quan trọng nhất cho những

bước phát triển tiếp theo và cho thắng lợi hoàn toàn của cuộc đấu tranh giải

phóng và công cuộc phục sinh, chấn hưng, phát triển của dân tộc.

Với sự trở về nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị Ban Chấp hành

Trung ương lần thứ 8 của Đảng họp tháng 5-1941 đã hoàn chỉnh chủ trương

chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng, mở ra con đường đi tới thắng lợi

của cuộc đấu tranh yêu nước, giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Hội nghị khẳng

định: “Cuộc cách mạng Đông Dương trong giai đoạn hiện tại là một cuộc cách

mạng dân tộc giải phóng”; xác định chủ trương hoàn toàn mới: “Trong lúc này

quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc

gia, của dân tộc”. Trong “Kính cáo đồng bào” năm 1941, Hồ Chí Minh viết:

“Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta phải

đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi

nước sôi lửa bỏng”.

Hội nghị Trung ương 8 của Đảng và sự ra đời của Mặt trận Việt Minh đánh

dấu bước ngoặt trong đường lối lãnh đạo cách mạng hướng tới việc mở rộng và

củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, quy tụ và phát huy cao độ nội lực dân tộc cho

một cuộc hồi sinh vĩ đại. Kể từ đây, chủ trương đoàn kết dân tộc của Đảng được

đặt trên cơ sở của chính chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Chủ trương này được

thực hiện nhất quán trong công tác vận động quần chúng của Đảng. Với sự ra đời

của Mặt trận Việt Minh, lần đầu tiên Mặt trận Dân tộc Thống nhất đã trở thành

hiện thực và phát huy vai trò mạnh mẽ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Đông Dương, đặc biệt là sự lãnh đạo và trực tiếp chỉ đạo của Hồ Chí Minh, Mặt

trận Việt Minh không chỉ làm cho khối đại đoàn kết dân tộc được mở rộng, củng

cố, không ngừng “đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”, mà còn nâng lực

lượng của khối đại đoàn kết đó lên một trình độ mới, một chất lượng mới-Đại

đoàn kết quy tụ dân tâm có hệ tư tưởng, có tổ chức, có lãnh đạo. Kết quả là chỉ

trong khoảng hai tuần, được đồng bào cả nước đồng lòng, đồng sức, Cách mạng

Tháng Tám năm 1945 đã diễn ra một cách mau lẹ, đầy bản lĩnh và sáng tạo,

thắng lợi hoàn toàn trong cả nước.
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Hơn 70 năm đã qua, nhưng ký ức hồi sinh của cả một dân tộc thì không

bao giờ quên lãng. Trong đáy lòng, ký ức mỗi người dân Việt, Cách mạng Tháng 

Tám vẫn là một sự kiện diệu kỳ của lịch sử dân tộc Việt Nam và nhân loại. Đã có 

nhiều kiến giải khác nhau ở trong nước và trên thế giới về sự kỳ diệu của cuộc 

Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8-1945 của Việt Nam. Và ở đó có một 

sự thực thống nhất, lịch sử không thể phủ nhận với sự ra đời của Mặt trận Việt 

Minh, ngọn cờ dân tộc được Đảng ta giương cao hơn bao giờ hết và trong suốt 

hơn 4 năm, Mặt trận Việt Minh đã thực sự trở thành nhân tố trung tâm quy tụ sức

mạnh của nhiều lực lượng và cá nhân yêu nước tiến bộ. Khối đại đoàn kết toàn

dân đã không những được khôi phục, được củng cố, mà còn được nâng lên tầm

cao mới, kết hợp với sức mạnh của các lực lượng tiến bộ trên thế giới, tạo ra 

xung lực hồi sinh mạnh mẽ để bùng phát kịp thời, khi thời cơ đến. Và ở đó, dân 

tộc Việt Nam, nhân loại tiến bộ yêu chuộng hòa bình càng vô cùng yêu quý, 

khâm phục, tôn vinh thiên tài lãnh đạo và tổ chức thực hiện cách mạng của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là cuộc hồi sinh vĩ đại của một dân tộc

biết nương tựa vào nhau, chung sức đồng lòng vì lẽ phải, lương tri và những giá

trị làm người cơ bản, mà giá trị số một là quyền được sống trong một quốc gia

độc lập, có chủ quyền. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là biểu tượng cao đẹp,

là kết quả của sự phát huy các nguồn lực con người, trí tuệ và của cải của chính

nhân dân, nhằm giải phóng bản thân; là hội tụ của các nguồn xung lực mạnh mẽ

của toàn dân tộc trong thời khắc bước ngoặt lịch sử dưới ngọn cờ chói lọi tinh

thần yêu nước của Mặt trận Việt Minh, do Đảng ta và Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, toàn Đảng, toàn dân, 

toàn quân, toàn dân tộc Việt Nam càng tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu, thấm 

nhuần và thực hiện đường lối đại đoàn kết, bài học lịch sử “Việc cương thường 

muôn thuở là ở dân tâm”; thực hiện tốt hơn nữa, cao hơn nữa bài học nắm vững 

quy luật lòng dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm khơi dậy tinh thần tự hào, tự 

tôn dân tộc, xác định chủ nghĩa yêu nước chân chính là động lực vĩ đại trong tiến 

trình thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

Theo Quân đội nhân dân
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Một trong những nội dung quan trọng của đổi mới công tác tư tưởng

là đổi mới công tác đấu tranh phòng, chống những lệch lạc, suy thoái về tư

tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên; đặc biệt là đối với cán bộ, đảng viên

trẻ.

Trên thực tế lịch sử thế giới đầu thế kỷ XXI, đã có nhiều ví dụ minh chứng

mạnh mẽ về vai trò của công tác tư tưởng trong định hướng dư luận xã hội:

- Từ điểm chung của các cuộc cách mạng sắc màu, có thể thấy vai trò của

các mạng xã hội, truyền thông phương Tây khi đã “xâm chiếm tư tưởng” của

đông đảo nhân dân nước sở tại, trong đó lực lượng chính là thanh niên. Nhiều bài

học khác nhau đã được rút ra, nhưng bài học kinh điển vẫn là ai nắm được tư

tưởng, định hướng được dư luận xã hội thì sẽ thắng; cụ thể hơn, phương thức

công tác tư tưởng mới đã thắng thế phương thức công tác tư tưởng cũ.

- Từ nhận thức thế giới phẳng đến thế giới không phẳng; lợi ích, thuận lợi

đan xen với thiệt hại, khó khăn; vấn đề đối tác và đối tượng; các vấn đề toàn cầu;

các vấn đề về truyền thông hiện đại, truyền thông mới; công dân trong một thế

giới ngày càng phẳng… cho thấy công tác tư tưởng giai đoạn hiện nay hết sức

phức tạp nhưng không thể không xác định rõ tính chất, đặc trưng; xác định rõ nội

dung định hướng dư luận xã hội giai đoạn hiện nay, nếu không nguy cơ chệch 

hướng, lệch lạc, suy thoái là rất cao; sự mơ hồ, “ảo tưởng” về những thứ mỹ miều

bên ngoài mà không nắm được cái nguy hiểm bên trong đã hiện hữu trong thanh

niên nói chung, kể cả cán bộ, đảng viên trẻ.
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- Lịch sử công tác tư tưởng – với nghĩa rộng là hoạt động tư tưởng của tất

cả các quốc gia, đảng phái, giai cấp,… đang có những biến đổi mạnh mẽ, có

nhiều vấn đề mới, như xâm lăng văn hóa, bành trướng thông tin, định hướng dư

luận xã hội xuyên quốc gia, sức mạnh mềm,… Việc truyền thông nước này định

hướng dư luận xã hội nước khác, quốc gia này bằng sức mạnh mềm chi phối tư

tưởng nước khác để dẫn tới chi phối chính trị đã xảy ra. Đối với công tác tư

tưởng của Đảng ta, bên cạnh những vấn đề mới đó, tồn tại nhiều vấn đề không

mới, những vấn đề thường xuyên như chiến lược diễn biến hòa bình, tự diễn biến,

tự chuyển hóa,… ảnh hưởng rất lớn đến công tác định hướng dư luận xã hội, nhất

là với thanh niên, kể cả cán bộ, đảng viên trẻ. Xã hội Việt Nam, và nhiều xã hội

các nước đang phát triển khác, đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để tạo ra những lệch

lạc trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của thanh niên.

Thực tế trên đòi hỏi công tác tư tưởng phải có những đổi mới về nội dung,

phương thức định hướng dư luận xã hội. Đồng thời, xác định rõ, đổi mới phương

thức, nội dung thể hiện nhưng tuyệt đối không thay đổi hệ tư tưởng – đây là điều

mà nhiều người còn nhầm lẫn, ngụy biện khi chọn lựa con đường khác.

Công tác tư tưởng, được thực hiện ở bất cứ nhóm cá nhân, tổ chức, đảng

phái, giai cấp nào, suy cho cùng là nhằm tác động tới nhận thức, từ đó định

hướng hoạt động thực tiễn của con người. Hay nói cách khác, một trong những

biểu hiện tập trung của công tác tư tưởng là định hướng dư luận xã hội. Công tác

tư tưởng chịu nhiều yếu tố tác động khác nhau nhưng yêu cầu cao nhất đó là phải

theo kịp trình độ phát triển của xã hội, trình độ nhận thức của đối tượng chịu tác

động của công tác tư tưởng; không theo kịp những vấn đề này thì chắc chắn sẽ

thua trong “cuộc chiến” tranh giành tầm ảnh hưởng tư tưởng, truyền bá hệ tư

tưởng… Do đó, những năm gần đây, nhất là sau Đổi mới năm 1986, đổi mới

công tác tư tưởng là một nội dung được Đảng ta thường xuyên nhắc trong các kỳ

đại hội, qua các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị. Mới đây nhất, Đại hội XII của Đảng

yêu cầu:

“Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu,

tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng…
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Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị,

đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển

hóa”. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa

bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan

điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”.

Trên thực tế, nhiều năm qua Đảng ta luôn yêu cầu đổi mới công tác tư

tưởng, nhưng kết quả đạt được chưa được như mong muốn. Các mặt hạn chế đã

được Đại hội XII thẳng thắn nhìn nhận: Chất lượng và hiệu quả công tác tư

tưởng, lý luận chưa cao. Chậm khắc phục có hiệu quả những hạn chế của công

tác tư tưởng như thiếu sắc bén, chưa thuyết phục. Đấu tranh chống âm mưu, hoạt

động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng, chống “tự diễn biến”,

“tự chuyển hóa” còn bị động, hiệu quả chưa cao…Do đó, đổi mới công tác tư

tưởng là vấn đề rất cần thiết hiện nay.

Thanh niên Việt Nam nói chung, cán bộ, đảng viên trẻ nói riêng hiện nay

có những đặc điểm tâm lý, xã hội khác so với các giai đoạn khác. Ngày nay, bên

cạnh những mặt ưu điểm, thanh niên Việt Nam còn rất nhiều mặt hạn chế, sự lệch

lạc, suy thoái về tư tưởng chính trị biểu hiện trên nhiều khía cạnh, cụ thể như sau:

Một bộ phận thanh niên bản lĩnh chính trị non kém, lập trường tư tưởng

không vững vàng, dễ dao động, thậm chí dễ bị dụ dỗ, lôi kéo, kích động tham gia

vào các hoạt động trái pháp luật. Với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các 

thế lực thù địch thường xuyên dùng mọi chiêu bài để lôi kéo thanh niên, khiến 

thanh niên có những nhận thức sai lệch về các vấn đề xã hội, về Đảng và con

đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Chúng lập ra

ngày càng nhiều những diễn đàn, trang thông tin mạng, trang facebook…để tuyên

truyền phản động. Thực tế, chúng đang âm mưu thành lập những nhóm thanh

niên và tiến tới là một tổ chức thanh niên bị kích động, chịu ảnh hưởng của

chúng. Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch là vậy và chúng vẫn đang tiến

hành âm mưu đó trên mọi lĩnh vực, thế nhưng, thanh niên hiện nay vẫn quá mơ

hồ về chính trị, về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối,

chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhận thức sơ sài cùng với tâm lý

hiếu thắng, chuộng cái mới lạ, thanh niên lại càng dễ dao động, lôi kéo, kém nhạy

cảm chính trị và không biết được đâu là đúng, đâu là sai.

Sự quan tâm của thanh niên tới các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là

lĩnh vực chính trị còn chưa đúng tầm, thậm chí là thờ ơ chính trị. Một bộ phận

thanh niên bàng quan trước những vấn đề bức bối của đời sống. Sự hiểu biết của
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thanh niên về những vấn đề thời sự trong nước và thế giới còn hạn hẹp, chưa nắm

được bản chất vấn đề. Nhiều thanh niên kém hiểu biết về lịch sử dân tộc. Có thể

nói, lịch sử là bài học quý giá nhất để chúng ta soi vào và rút ra những kinh

nghiệm cho hôm nay và mai sau, đây cũng là nguồn động viên, niềm tự hào vô

cùng to lớn. Như Bác Hồ đã dạy: “Dân ta phải biết sử ta…”. Thế nhưng, đáng

buồn khi thanh niên ngày nay lại không am hiểu về lịch sử và đất nước mà họ

đang và sẽ làm chủ.

Quan niệm sống của một bộ phận thanh niên hiện nay cũng có nhiều điểm

lệch lạc, thiếu lý tưởng sống. Sự lai căng văn hóa khiến thanh niên có suy nghĩ

ngày càng thực dụng, coi trọng giá trị vật chất hơn giá trị tinh thần và mơ hồ

trong cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề. Những giá trị tốt đẹp dần dần mất đi, thay

vào đó là lối suy nghĩ kệch cỡm, xa lạ với văn hóa Việt. Vấn đề đáng báo động

hiện nay là nạn bạo lực học đường, dường như thanh niên ngày càng sai lầm

trong việc thể hiện bản thân, thể hiện cái “tôi”, họ đang chà đạp lên tấm lòng

nhân hậu, bao dung, vị tha của người Việt từ bao đời nay và sẵn sàng “động thủ”

vì bất cứ lý do gì.

Từ những nhận thức, quan điểm sống lệch lạc, thanh niên ngày càng sa vào

những tệ nạn xã hội, như ma túy, mại dâm, trộm cướp, cờ bạc… Những phạm
nhân “tuổi teen” xuất hiện ngày càng nhiều, trong đó có cả những sinh viên, trí

thức. Ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên đang xuống thấp, Một bộ phận

thanh niên không am hiểu pháp luật nhưng cũng có một bộ phận thanh niên am

hiểu nhưng cố tình vi phạm pháp luật, cán bộ, đảng viên trẻ cũng không ngoại lệ.

Sự giám sát chưa cao khiến thanh niên tạm quên đi nghĩa vụ công dân và quên đi

cả trách nhiệm của một đảng viên.

Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ

Một trong những nội dung quan trọng của đổi mới công tác tư tưởng là đổi

mới công tác đấu tranh phòng, chống những lệch lạc, suy thoái về tư tưởng chính

trị trong cán bộ, đảng viên; đặc biệt là đối với cán bộ, đảng viên trẻ. Bởi lẽ, đây

chính là lực lượng ưu tú, tiền phong, rường cột của Đảng, ở cả hiện tại và tương

lai. Thêm vào đó, trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch vẫn luôn âm mưu,

thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, tìm cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa

bỏ mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lái nước ta đi theo con đường tư

bản chủ nghĩa. Đối tượng đặc biệt mà chúng muốn hướng tới chính là cán bộ,

đảng viên trẻ - những người còn non nớt về chính trị, bản lĩnh chính trị chưa

vững vàng. Do vậy, đổi mới công tác tư tưởng trong đấu tranh phòng, chống sự

suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên trẻ là nhiệm vụ cơ bản, lâu
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dài, đồng thời cũng là nhiệm vụ cấp bách trước mắt để xây dựng Đảng trong

sạch, vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ thời đại.

Giải pháp quan trọng để đổi mới công tác tư tưởng trong đấu tranh phòng,

chống những lệch lạc, suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên trẻ

chính là đổi mới trong công tác định hướng dư luận xã hội. Sở dĩ đây là giải pháp

quan trọng bởi những nguyên nhân sau:

Một là, ngày nay, các phương tiện truyền thông phi chính thống và các

phương tiện truyền thông mới xuất hiện rất nhiều, đặc biệt là những trang mạng xã

hội, báo điện tử. Các thế lực thù địch thường sử dụng những phương tiện này để

bủa vây thông tin, giăng mắc những đối tượng non nớt chính trị, lôi kéo, kích động

các phần tử chống đối cực đoan, bôi nhọ, nói xấu Đảng, khoét sâu những sai lầm.

Bằng những luận điệu xuyên tạc, xảo trá và những thủ đoạn thâm độc, núp bóng

“chân lý”, “lẽ phải”, chúng đã khiến “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên…

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…”. Những kênh thông tin này

hiện rất khó để kiểm soát và ngày càng hoạt động một cách tinh vi hơn.

Hai là, một bộ phận cán bộ, đảng viên trẻ hiện nay còn kém sự nhạy cảm

chính trị, mất cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, hiểu biết

một cách chung chung, sơ sài về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước. Sự hạn chế

về nhận thức đó khiến cán bộ, đảng viên trẻ dễ dao động, lung lay, mơ hồ về

chính trị.

Ba là, đặc điểm tâm lý của cán bộ, đảng viên trẻ bao gồm cả những đặc

điểm tâm lý của thanh niên Việt Nam. Trong đó, những đặc điểm tâm lý xã hội

cần đặc biệt quan tâm là khi tham gia vào một nhóm nào đó, thanh niên chịu ảnh

hưởng khá mạnh của tâm lý nhóm. Khi nhóm đã thống nhất ý kiến về một vấn đề

nào đó, tức là dư luận nhóm hình thành thì mỗi cá nhân lại chịu sự tác động mạnh

mẽ của dư luận nhóm. Thực tế, thanh niên hiện nay tham gia vào rất nhiều nhóm

khác nhau, có nhóm tích cực, có nhóm tiêu cực. Do đó, định hướng dư luận xã

hội cho thanh niên hay cụ thể hơn là cán bộ, đảng viên trẻ là vô cùng quan trọng.

Chúng tôi cho rằng, những hạn chế trong công tác tư tưởng nói chung, với cán

bộ, đảng viên trẻ nói riêng có thể là do chúng ta chưa xác định được rõ các đặc điểm,

tính chất của thời đại ngày nay, giai đoạn hiện nay đang tác động lên nhận thức của

thanh niên nói chung, cán bộ, đảng viên trẻ nói riêng. Cần xác định được các đặc

điểm đó tác động, chi phối công tác tư tưởng như thế nào, đón bắt các khuynh hướng

của các hoạt động tư tưởng thì mới có thể đổi mới đúng, trúng và hay.

Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

9
THÁNG 9

2016

TƯ TƯỞNG



VAI TRÕ CỦA CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, ĐỊNH HƯỚNG 

DƯ LUẬN XÃ HỘI VÀ THANH NIÊN

Khi dư luận xã hội được định hướng đúng đắn, kịp thời thì những chức
năng cơ bản của dư luận xã hội sẽ được phát huy, đối với định hướng cán bộ,
đảng viên trẻ, những chức năng đó thể hiện như sau:

Chức năng đánh giá: Dư luận xã hội là yếu tố quan trọng tạo nên thang giá
trị xã hội. Trên thực tế, người ta thường chạy theo những thang giá trị mà dư luận
xã hội đề cao chứ không phải những thang giá trị mà các nhà tư tưởng, lý luận đề
ra. Cũng chính lẽ đó mà các chủ trương, chính sách đưa ra dù có đúng nhưng
không được dư luận xã hội ủng hộ thì cũng rất khó đi vào thực tiễn. Khi cán bộ,
đảng viên trẻ được định hướng dư luận xã hội thì họ sẽ có sự nhìn nhận đúng đắn
về những vấn đề xảy ra.

Chức năng điều chỉnh: Dư luận xã hội rất nhạy cảm đối với các hành vi
xâm phạm lợi ích chung, lợi ích của toàn xã hội. Mọi hành vi “lệch chuẩn” đều bị
dư luận xã hội lên án mạnh mẽ. Đồng thời, những hành vi có lợi cho xã hội đều
được dư luận xã hội cổ vũ, khích lệ. Chính vì lẽ đó mà dư luận xã hội điều tiết
được các mối quan hệ và điều chỉnh được hành vi con người. Để phát huy tốt
chức năng này trong đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị trong
cán bộ, đảng viên, cần phải tạo điều kiện hình thành thái độ phê phán, không thỏa
hiệp của dư luận xã hội đối với những biểu hiện suy thoái này.

Chức năng giáo dục: Chức năng này có tác dụng rất lớn đối với thế hệ trẻ.
Sự khen, chê, khuyên can kịp thời của dư luận xã hội đối với các hành vi phù hợp
hoặc không phù hợp với lợi ích, các giá trị xã hội sẽ giúp cán bộ, đảng viên trẻ
nhận thức được phải – trái, thiện – ác, đúng – sai.

Chức năng giám sát: thực chất của chức năng này là thông qua sự phán
xét, đánh giá, dư luận xã hội giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên trẻ.

Chức năng tư vấn, phản biện: trong dư luận xã hội có thể tìm thấy những
lời khuyên, những ý kiến, những đề nghị chứa đựng phương pháp giải quyết các
vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, cùng với đó là những ý kiến phản biện
có ý nghĩa. Khi dùng dư luận xã hội để tác động đến cán bộ, đảng viên trẻ, họ sẽ
căn cứ vào sự tư vấn, phản biện này để củng cố tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống.

Chức năng giải tỏa tâm lý xã hội: theo quy luật tâm lý, khi những nỗi niềm
của con người không được giãi bày thì nó sẽ chìm lắng xuống tầng vô thức trong
tâm thức của con người và đến một lúc nào đó sẽ bộc phát thành những hành vi,
phản ứng bất thường không kiểm soát được. Như vậy, nếu những khúc mắc,
những quan điểm sai lầm về tư tưởng chính trị không được nhanh chóng định
hướng, giải tỏa thỏa đáng thì những lêch lạc, suy thoái về tư tưởng chính trị càng
trở nên nghiêm trọng và bộc phát thành những hành vi tiêu cực.

Theo Tạp chí công nghệ thông tin và truyền thông
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THÔNG BÁO NGÀY CHÍNH THỨC TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 130 NĂM 

THÀNH LẬP TỈNH VÀ 25 NĂM TÁI LẬP TỈNH HÕA BÌNH

Theo Công văn số 685-SVHTTDL/QLVH, ngày 05/8/2016 của Sở Văn

hóa, Thể thao và Du lịch về việc “Thông báo ngày chính thức tổ chức lễ kỷ

niệm 130 năm thành lập tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (Cơ quan thường trực Ban

tổ chức thông báo ngày chính thức tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và

25 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ 2 năm 2016,

vào 19h30’ (thứ Bảy) ngày 19 tháng 11 năm 2016 (tức ngày 20/10 năm Bính

Thân).

Ban Biên tập trân trọng thông báo tới toàn thể Đoàn viên, Hội viên, Thanh

niên, thiếu nhi được biết.
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Sáng 27/7, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ phối

hợp với Viện Ngôn ngữ học- Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội

thảo khoa học về “Xây dựng bộ chữ Mường phục vụ cho việc bảo tồn, phát huy văn

hóa Mường tại tỉnh Hòa Bình”. Dự hội thảo, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn

Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch

UBND tỉnh. Về phía Trung ương có GS.TS, Nhà giáo nhân dân Lê Quang Thiêm,

Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam; GS.TS Mai Ngọc Chừ, chuyên gia ngữ âm

học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; đại diện lãnh đạo các sở, ban,

ngành của tỉnh, các nhà khoa học và các nghệ nhân.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo

Tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Văn Khang, Chủ nhiệm đề tài đã giới thiệu về quá

trình xây dựng bộ chữ Mường tại tỉnh Hòa Bình. Đề tài đã được triển khai xây dựng

qua 5 bước cơ bản gồm: Bước 1 chuẩn bị (tháng 11/2015); bước 2 điền dã (từ tháng

12/2015- 5/2016) tiến hành 4 đợt điều tra, điền dã ở Kim Bôi (Mường Động), Lạc

Sơn (Mường Vang), Tân Lạc (Mường Bi), Cao Phong (Mường Thàng); bước 3 là xây

dựng bộ chữ Mường; bước 4 thử nghiệm dạy bộ chữ Mường và bước 5 là tiến hành

điều chỉnh bộ chữ. Công việc tiếp theo là tổ chức hội thảo khoa học chung và hoàn

chỉnh, nghiệm thu đề tài…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND

tỉnh cho rằng: Các nhà khoa học tham gia Đề tài thời gian qua đã có nhiều cố

gắng điều tra, điền dã thực tế, phối hợp với các địa phương, các cơ quan, ban,

ngành trong tỉnh xây dựng dữ liệu và tìm giải pháp tốt nhất cho việc xây dựng Bộ

chữ Mường của tỉnh. Nhằm mục đích bảo tồn, giữ gìn và phát huy Di sản văn hóa

phi vật thể Mo Mường Hòa Bình, đồng thời cũng là nhiệm vụ thực hiện các nội

dung cam kết sau khi Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cấp bằng bảo trợ

cho Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình, tiến tới lập hồ sơ di sản Mo Mường
Tài liệu
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Hòa Bình trình tổ chức Khoa học, Giáo dục và văn hóa của Liên hiệp quốc

UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại cần bảo vệ

khẩn cấp. Trong đó cần có một bộ chữ Mường thống nhất để ghi chép Mo Mường

theo văn bản chính thức.

Qua 8 tháng thực hiện xây dựng Bộ chữ Mường, các nội dung đã hoàn thiện

được 80% khối lượng công việc. Kế hoạch tiếp theo, sau khi UBND tỉnh phê duyệt

Bộ chữ Mường sẽ tiến hành các công việc ứng dụng và đưa bộ chữ Mường vào

cuộc sống

Hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi của các GS.TS, các nhà khoa

học và các nghệ nhân. Theo đó, các ý kiến đều cho rằng, việc xây dựng bộ chữ viết

tiếng Mường là một nhu cầu bức thiết nhằm bảo tồn tiếng Mường và văn hóa

Mường. Bên cạnh việc đồng tình với các nội dung xây dựng bộ chữ Mường, các đại

biểu cũng thẳng thắn trao đổi những vấn đề cần bổ sung, đề xuất, kiến nghị để xây

dựng bộ chữ hoàn chỉnh hơn.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định:

Với tư cách là một người con của dân tộc Mường, tôi cũng như bao người dân của

tỉnh rất mong muốn có một bộ chữ Mường thống nhất. Bộ chữ Mường ra đời sẽ

đánh dấu một bước ngoặt của dân tộc Mường Hòa Bình mà trước đây chưa từng có.

Việc xây bộ chữ Mường là việc làm hết sức cần thiết góp phần bảo tồn, phát huy các

giá trị văn hóa của dân tộc Mường. Mặc dù, tiếng Mường ở mỗi vùng có cách phát

âm khác nhau, nhưng với cách lấy cái chung nhất để xây dựng bộ chữ Mường là

cách làm được tán thành. Việc xây dựng bộ chữ Mường là bước đầu, trong quá trình

đưa vào thực tiễn có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Nhưng đây là việc làm hết

sức cần thiết để bảo tồn, phát huy văn hóa Mường. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh

ủy đề nghị: Trước mắt, trong dịp kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, cùng với việc

công bố bộ chữ Mường sẽ có những sáng tác bài hát, bài thơ, cuốn sách viết bằng

chữ Mường. Những áng Mo cũng có thể viết bằng chữ Mường. Các ngành chức

năng cần phối hợp tốt trong việc truyền bá mạnh mẽ bộ chữ Mường, chí ít là người

dân tộc Mường phải biết chữ Mường. Nghiên cứu xây dựng bộ từ điển Mường-

Việt. Xin ý kiến của Bộ GD-ĐT viết giáo trình dạy và học tiếng Mường bằng chữ

Mường. Đề nghị Sở VH-TT&DL đề xuất với UBND tỉnh nghiên cứu thành lập

Trung tâm nghiên cứu văn hóa Mường, góp phần bảo tồn, phát huy và nghiên cứu

các giá trị văn hóa Mường. Với việc hoàn thiện bộ chữ Mường sẽ ghi lại những áng

mo, góp phần đưa Di sản văn hóa Mo Mường được UNESCO công nhân là Di sản

văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo Báo Hòa Bình

Hương Lan
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Thay mặt các đại biểu Đại hội, đại biểu Nguyễn Tú Anh, học sinh 11

chuyên Anh THPT Phan Bội Châu (Nghệ An) đã đọc Thư của Đại hội gửi

tuổi trẻ cả nước.

Đại biểu Nguyễn Tú Anh, học sinh 11 chuyên Anh THPT Phan Bội Châu (Nghệ An) 

đọc thư của Đại hội gửi tuổi trẻ cả nước

Các bạn đoàn viên thanh niên thân mến!

Chúng tôi, 445 đại biểu thanh niên tiên tiến đại diện cho hàng triệu đoàn

viên, thanh niên từ khắp mọi miền Tổ quốc đã vinh dự được hội tụ về Thủ đô Hà

Nội ngàn năm văn hiến anh hùng trong ngày hội lớn – Đại hội thanh niên tiên

tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ IV năm 2016 để báo cáo với Đại hội và

dâng lên Bác Hồ kính yêu những đóa hoa tươi thắm của tuổi trẻ Việt Nam, đó là

những suy nghĩ đẹp, những hành động tốt, những ý tưởng sáng tạo của thế hệ trẻ

Việt Nam hôm nay trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về

tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các bạn đoàn viên thanh niên thân mến!

Lời dạy của Bác, “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã

làm gì cho mình. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà?” vẫn luôn được
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lớp lớp thanh niên chúng ta ghi nhớ, cả cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp của Người

là trường học lớn, là tấm gương đạo đức có sức mạnh tinh thần kỳ diệu tỏa sáng

cho chúng ta học tập và noi theo. Hôm nay, ôn lại lời dạy của Bác với thanh niên

và bằng tinh thần, trách nhiệm lớn lao của những người trẻ, mỗi chúng ta cùng

soi lại mình trong việc tu dưỡng đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm, ý thức

gương mẫu nêu gương, tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, nêu cao hơn nữa tinh

thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện thi đua sáng tạo, không ngừng cống hiến trí

tuệ và sức trẻ để bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.

Chúng tôi thấy được niềm vinh dự và tự hào khi được về đây, hoà mình

trong không khí sôi nổi của Đại hội, được giao lưu học hỏi, được trao đổi và tích

lũy những kinh nghiệm mới, đặc biệt hơn nữa là được lắng nghe sự quan tâm và

những chỉ bảo ân cần với biết bao tâm huyết và sự kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí

thư, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đó sẽ là những kỷ niệm đẹp,

những ấn tượng mãi mãi khắc ghi và cũng là động lực thúc đẩy chúng tôi thêm tự

tin và quyết tâm hoàn thiện để xứng đáng với danh hiệu “Thanh niên tiên tiến

làm theo lời Bác”.

Các bạn đoàn viên thanh niên thân mến!

Tấm gương đạo đức trong sáng, phong cách quần chúng, dân chủ, nêu

gương, cuộc đời bình dị và những tư tưởng vĩ đại của Bác Hồ kính yêu sẽ mãi

mãi là kim chỉ nam dẫn đường, ngọn lửa thiêng soi đường cho dân tộc Việt Nam

và tuổi trẻ Việt Nam tiến bước. Chúng ta cùng hứa với Bác kính yêu, với Tổ

quốc, với Đảng sẽ luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của

Bác, phấn đấu không ngừng để xuất hiện ngày càng nhiều gương tập thể, cá nhân

điển hình trong học tập, lao động, sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là biểu

hiện cao nhất lòng biết ơn vô hạn của thế hệ trẻ Việt Nam đối với Bác, đối với sự

quan tâm sâu sắc của toàn xã hội trong sự nghiệp bồi dưỡng, giáo dục và đào tạo

thế hệ trẻ.

Vinh dự là tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, tuổi trẻ Việt Nam cùng đoàn kết phấn

đấu, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, hùng

cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong

ước.

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

ĐẠI HỘI THANH NIÊN TIÊN TIẾN 

LÀM THEO LỜI BÁC LẦN THỨ IV – 2016

Theo Doanthanhnien.vn
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