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Những lời căn dặn quý báu của Bác đối với đội ngũ thầy cô giáo 

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm việc mở mang dân trí, chăm lo cho 

sự nghiệp giáo dục. Người đánh giá rất cao vai trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh của 

đất nước, với nhiệm vụ cực kỳ trọng đại là nâng cao dân đức, mở mang dân trí, đào tạo 

nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, là động lực của sự phát triển, đưa nước nhà tiến tới giàu 

mạnh, dân chủ, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. 

Trong "Thư gửi cho học sinh", ngày 5-9-1945, Bác viết: "Ngày nay các em được cái may 

mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo 

dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền 

giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em". 

Bác khích lệ học sinh chăm chỉ học tập để làm rạng rỡ cho nước nhà: "Sau 80 năm 

giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà 

tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. 

Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. 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, chính là nhờ một phần lớn ở công 

học tập của các em".  

Bác Hồ đề cao sứ mệnh của người thầy giáo: "Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo 

những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 

sản?. Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất..., 

những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh... Nếu không có thầy giáo dạy dỗ 

cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng CNXH được? Vì vậy nghề thầy giáo rất là 

quan trọng, rất là vẻ vang". 

Ðể làm tròn sứ mệnh vẻ vang ấy, người thầy giáo phải có phẩm chất tốt. Bác nhắc 

nhở: "Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. 

Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức... Cho nên thầy giáo, cô giáo phải 

gương mẫu, nhất là đối với trẻ con". 

Trong Di chúc, Bác nhấn mạnh trách nhiệm của Ðảng đối với việc chăm sóc, giáo 

dục thế hệ trẻ: "Ðảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ 

thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi 

dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết". 

Cho đến bức thư cuối cùng Bác gửi cho ngành Giáo dục, ngày 15-10-1968, Bác lại nhấn 

mạnh yêu cầu của nền Giáo dục nước ta là phải gắng sức phấn đấu theo kịp với trình độ và 

chất lượng của các nước văn minh, tiên tiến: "Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo 
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tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn nhằm thiết thực 

giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt 

những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật". 

Đầu thư, Bác hết sức cảm kích những cố gắng lớn lao của nền giáo dục nước nhà, mặc dù 

trong hoàn cảnh cả nước còn chiến tranh nhưng sự nghiệp giáo dục vẫn phát triển nhanh, 

mạnh hơn bao giờ hết. Tình cảm sâu nặng, chân tình của Bác Hồ với các thầy giáo, cô 

giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên và những lời khen đối với ngành Giáo dục không 

chỉ khơi dậy lòng yêu nghề, niềm tự hào đối với nghề, tinh thần trách nhiệm của các thầy 

giáo, cô giáo, công nhân viên mà còn khơi dậy ý thức học tập của học sinh, sinh viên trong 

những năm tháng ác liệt. 

Trong bức thư, Bác Hồ nhắc lại các thầy, cô giáo, công nhân viên, học sinh, sinh 

viên 3 điểm sau: Thứ nhất, thầy và trò phải luôn luôn nâng cao tinh thần yêu Tổ quốc, yêu 

chủ nghĩa xã hội, tǎng cường tình cảm cách mạng đối với công nông, tuyệt đối trung thành 

với sự nghiệp cách mạng, triệt để tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận bất 

kỳ nhiệm vụ nào mà Đảng và nhân dân giao cho, luôn luôn cố gắng cho xứng đáng với 

đồng bào miền Nam anh hùng; 

Thứ hai, dù khó khǎn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Trên nền tảng 

giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tuởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng vǎn hoá và 

chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong 

một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật; 

Thứ ba, các cô các chú, các cháu phải cùng nhau tổ chức và quản lý đời sống vật chất và 

tinh thần ở các trường học ngày một tốt hơn, tǎng cường bảo đảm sức khoẻ và an toàn. Đề 

cao sứ mệnh của thầy cô giáo, trong thư Bác viết: “Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất 

quan trọng và rất vẻ vang”. 

Cuối thư, Bác yêu cầu của nền giáo dục nước nhà: “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. 

Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết 

thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau, giữa cán bộ các 

cấp, giữa nhà trường và nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đó. 

Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân 

dân ta, do đó các ngành, các cấp đảng và chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm 

hơn nữa đến sự nghiệp này, phải chǎm sóc nhà trường về mọi mặt, đưa sự nghiệp giáo dục 

của nước ta lên những bước phát triển mới”. 

 Lời bài hát trên được trích trong bài hát “Bác  Hồ một tình yêu bao la ” của cố nhạc  sĩ 

Thuận Yến. Lời bài hát giản dị mà sâu lắng như chính con người Bác Hồ vậy. Đất nước 

Việt Nam tự hào về Bác Hồ bởi Bác chính là sự kết tinh những tinh hoa truyền thống của 

bản sắc dân tộc. Nhân dân ta đã thấy ở Bác Hồ con người Việt Nam đẹp nhất và nhân dân 

thế giới gắn liền tên nước Việt Nam với tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việt Nam – Hồ 

Chí Minh. 
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Qua thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh" đã có nhiều tấm gương sáng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, 

những hành động và việc làm của họ rất đáng được trân trọng và nêu gương. Một trong 

những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

của trường THPT Đồng Xoài  là thầy giáo Trần Quang Đông 

Học tập phong cách gần gũi, quan tâm đến mọi người của Bác với quần chúng, dân 

chủ của Bác trong cuộc sống cũng như trong công việc, thầy luôn tận tụy, hết lòng, không 

ngại khó khăn gian khổ, sống tiết kiệm, giản dị, không xa hoa, lãng phí. Đối với công việc 

dù ở cương vị nào 

          Học tập ở Bác phong cách làm việc chu đáo cẩn thận, Thầy cũng luôn gương 

mẫu đi đầu, làm việc một cách chu đáo, cẩn thận. Thầy luôn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ 

được giao, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp, không độc đoán áp đặt chủ 

quan. Cách làm việc của thầy nhẹ nhàng nhưng hiệu quả công việc cao, được các giáo 

viên trong trường tin tưởng, yêu quý. 

Ở thầy với tấm lòng yêu nghề, tất cả vì học sinh thân yêu thầy luôn gần gũi, thương 

yêu, quan tâm giúp đỡ và chỉ bảo cho các thầy cô giáo, các em từng bước trên con đường 

học tập. Thầy luôn lắng nghe và đáp ứng những tâm tư, nguyện vọng của học sinh, thẳng 

thắn chỉ ra những điều sai trái và hướng dẫn các em khắc phục những nhược điểm của 

mình. Bằng tấm lòng, tình cảm chân thành của mình thầy đã để lại những ấn tượng và tình 

cảm tốt đẹp trong lòng học sinh bao thế hệ. Nhiều thế hệ học sinh dù đã ra trường rất lâu 

nhưng vẫn luôn nhớ về người thầy thân yêu 

Là một thầy giáo gương mẫu, luôn ý thức và đi đầu thực hiện khẩu hiệu của ngành 

giáo dục: "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học - sáng tạo". Học tập và làm theo tấm 

gương của Bác, Thầy là tấm gương để đồng nghiệp học tập, học sinh noi theo. Khi giao 

tiếp với thầy tôi cảm nhận được sự gần gũi, giản dị, chứng kiến cách thầy giao tiếp ứng xử 

với học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp mới thấy cái tình thầy dành cho mọi người nó 

chân thành, ấm áp đến thế nào. Đó là cái tâm của thầy với nghề, với trò và đồng nghiệp. 

Thầy là thế, luôn là thế, vẫn với cái tâm trong sáng, tận tụy với nghề không thể khác được. 

Thầy đạt nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua, giáo viên dậy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Thầy 

được vinh danh nhà lãnh đạo điển hình trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo 

đức Hồ Chí Minh. Đây là phần thưởng vô cùng ý nghĩa với sự nghiệp "Trồng Người" của 

thầy 

Trong quá trình xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, đại đa số cán 

bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đang hết sức mình để thực hiện các 

mục tiêu cách mạng. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy 

thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đã làm giảm sự thống nhất trong Đảng, 

sự đồng thuận trong xã hội, tác động đến sự ổn định, phát triển bền vững của xã hội và 

gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nó làm cho nhân dân lo lắng, bất bình, ảnh hưởng 
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xấu đến uy tín lãnh đạo của Đảng, đến việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Do đó, việc học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi vì tư 

tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là một bộ phận không thể thiếu của nền tảng tinh thần 

xã hội, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân ta phát huy nội lực, vượt qua 

thử thách, khó khăn để tiến lên. Đặc biệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh là một biện pháp quan trọng để mỗi cán bộ đảng viên và tổ chức đảng sửa 

chữa, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, củng cố và giữ vững niềm tin 

của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng.  

  Bản thân tôi luôn ghi nhớ mãi những lời dạy của Bác và coi đó là hành trang cần thiết 

cho mình. Và chúng ta, Mỗi cán bộ  giáo viên trường THPT Đồng Xoài, mỗi người hãy 

xây dựng một chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh về sự thương yêu, gần gũi, quân tâm, giúp đỡ mọi người, hoàn thành xuất sắc được 

giao để Trường THPT Đồng Xoài luôn là ngôi trường đi  đầu trong toàn tỉnh, ngôi trường 

hiện đại – an toàn – thân thiện. Hơn thế nữa chúng ta cần thực hành tiết kiệm, chống tham 

ô, lãng phí, quan liêu và “sửa đổi lề lối làm việc” trên các lĩnh vực công tác, học tập và 

trong đời sống sinh hoạt. Xây dựng một gia đình có cuộc sống bình dị, hạnh phúc, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu là tấm gương sáng để học sinh noi theo. Góp 

phần xây dựng một đất nước Việt Nam giàu đẹp như sự mong mỏi của Bác. Tư tưởng và 

đạo đức cao cả của Người mãi mãi soi sáng và nâng cao tâm hồn cho mỗi chúng ta. Một 

con người sống rất giản dị nhưng thanh cao vĩ đại, Người đã để lại cho dân tộc Việt Nam 

“ muôn vàn tình thương yêu”. “ 

“...Bác để tình thương cho chúng con 

    Một đời thanh bạch chẳng vàng son 

    Mong manh áo vải hồn muôn trượng 

    Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”.” 

Những vần thơ của nhà thơ Tố Hữu đã khép lại phần thi kể chuyện của tôi, cảm ơn quí vị 

thầy cô-CNV, và các đồng chí đã chú ý lắng nghe. Xin chúc quí thầy cô-CNV, các đồng 

chí sức khoẻ, hạnh  phúc. Xin  cảm ơn  đã lắng nghe 

 

 

Nguồn: Sửa đổi lối làm việc, tháng 10-1947, Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị 

quốc gia Hà Nội, 1995, t.5, tr. 251-253 
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THEO DÒNG LỊCH SỬ 

Kỷ niệm 

Cách mạng 

Tháng 10 

Nga 

07/11/1917 

Quốc hội khóa 

I kỳ họp thứ hai 

thông qua Hiến 

pháp nước Việt 

Nam dân chủ 

cộng hòa 

 

09/11/1946 

Kỷ niệm 

Ngày thành 

lập Mặt trận 

dân tộc thống 

nhất Việt 

Nam 

18/11/1930 

Kỷ niệm 

Ngày Nhà 

giáo Việt 

Nam 

20/11/1982 

Kỷ niệm 

Ngày Khởi 

nghĩa Nam 

kỳ 

23/11/1940 

Kỷ niệm 

Ngày thành 

lập Hội Chữ 

Thập đỏ Việt 

Nam 

23/11/1946 
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CUỘC CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 

Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Xô viết đã có 

ảnh hưởng mạnh mẽ tới tiến trình lịch sử và cục diện thế giới; làm cho chủ nghĩa tư bản 

không còn là một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm thế giới. Đồng thời cổ vũ mạnh mẽ cho 

phong trào cách mạng của giai cấp công nhân các nước, chỉ ra cho họ con đường đi tới 

thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản; mở ra một thời kì mới trong lịch sử 

đấu tranh giải phóng của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc ở châu Á, châu Phi và 

Mĩ la tinh. 

Link: http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ho-so-su-kien-nhan-chung/su-kien-va-

nhan-chung/cuoc-cach-mang-xa-hoi-chu-nghia-thang-muoi-nga-nam-1917-3320 

Nguồn: Báo điện tử Đảng CS Việt Nam 

 

TÓM TẮT VỀ LỊCH SỬ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

Kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước và đoàn kết của dân tộc ta. Đảng Cộng sản 

Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. 

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã chủ trương đoàn kết mọi lực lượng dân tộc và dân chủ 

trong Mặt trận Dân tộc Thống nhất để cùng nhau chống kẻ thù chung vì độc lập tự do của Tổ 

quốc. 

Link: http://mttqhanoi.org.vn/tom-tat-ve-lich-su-mat-tran-to-quoc-viet-nam.htm 

Nguồn: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội 

 

NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

Ngày 20/11 từ lâu đã trở thành ngày lễ “tôn sư trọng đạo”, thế nhưng không phải ai 

cũng biết lịch sử và sự ra đời của ngày ý nghĩa này. 

Link:https://vtc.vn/nguon-goc-va-y-nghia-lich-su-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-

d362711.html  

Nguồn: Báo Điện Tử VTC News 

 

KHỞI NGHĨA NAM KỲ, BIỂU TƯỢNG CỦA Ý CHÍ  

QUẬT CƯỜNG DÂN TỘC 

Link: https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/13198302-.html 

Nguồn: Báo Nhân dân điện tử 

 

 

 

 

 

 

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ho-so-su-kien-nhan-chung/su-kien-va-nhan-chung/cuoc-cach-mang-xa-hoi-chu-nghia-thang-muoi-nga-nam-1917-3320
http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ho-so-su-kien-nhan-chung/su-kien-va-nhan-chung/cuoc-cach-mang-xa-hoi-chu-nghia-thang-muoi-nga-nam-1917-3320
http://mttqhanoi.org.vn/tom-tat-ve-lich-su-mat-tran-to-quoc-viet-nam.htm
https://vtc.vn/nguon-goc-va-y-nghia-lich-su-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-d362711.html
https://vtc.vn/nguon-goc-va-y-nghia-lich-su-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-d362711.html
https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/13198302-.html
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THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP TỪ SÔNG NƯỚC 

 

Với ý nghĩ “sinh ra từ làng phải làm giàu từ làng”, Anh Đoàn Lâm Tự, sinh năm 1990 đã 

rời bỏ công việc thành phố về quê khởi nghiệp và thành công với mô hình nuôi cá lồng bè 

tại khu phố 9 Hải Minh thuộc phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn. 

Đầu năm 2015 anh trở về quê, tranh thủ thời gian anh bắt đầu tham gia các công tác xã 

hội, hoạt động tình nguyện, phong trào của Đoàn ở địa phương, giữ chức vụ Bí thư chi 

đoàn khu phố 9. Được sự vận động, gợi ý khởi nghiệp của Đoàn phường, học hỏi kinh 

nghiệm từ những bậc cha chú đi trước về chọn con giống, mô hình lồng bè, thức ăn. Anh 

quyết tâm vay mượn 70 triệu đồng để thử nghiệm nuôi 6 lồng bè cá chẽm; thả xen canh, 

thu hoạch luân phiên khoảng 2 – 3 tháng một lần. Thời gian đầu gặp không ít khó khăn, 

lứa đầu tiên, dù cá phát triển tốt nhưng khi đến thời kỳ thu hoạch cá bỗng nhiên rớt giá. 

Tuy nhiên, đến lứa cá nuôi thứ 2 anh gặt hái được “quả ngọt”. Giờ đây, số lồng bè tại Hải 

Minh của anh đã tăng vọt lên con số 26, nuôi thêm cá dẫu, cá dìa. Nếu thời tiết và nguồn 

nước thuận lợi, mỗi năm việc nuôi cá có thể cho thu nhập 100 – 150 triệu đồng. “Mỗi 

ngày, anh chỉ phải cho cá ăn một lần vào buổi sáng, thời gian còn lại anh tham gia công 

tác Đoàn với mấy nhỏ cho vui” anh Tự chia sẻ. 

Nguồn: tuoitrebinhdinh.vn 

 

MÔ HÌNH HAY 
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Trong tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2020, chúng tôi xin giới thiệu đến đoàn viên thanh 

niên một số nội dung về bảo vệ môi trường: 

 

 

SỔ TAY NGHIỆP VỤ 
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Chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên, các tổ chức Đoàn thông tin 

chính sách mới nổi bật có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2020: 

 1. Chính phủ đã ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng 

người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Thông tư 36/2020/TT-BGDĐT về chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng 

sư phạm chính thức có hiệu lực từ ngày 20/11/2020. 

3. Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, trong đó, có quy định biên chế công 

chức tối thiểu để thành lập phòng thuộc sở. 

4. Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị 

định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. 

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/ 

 

 

 

MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ 

THÁNG 11/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-36-2020-TT-BGDDT-che-do-lam-viec-cua-giang-vien-truong-cao-dang-su-pham-454823.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-107-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-24-2014-ND-CP-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-327884.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-108-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-37-2014-ND-CP-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-343088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/

