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THAM LUẬN
“Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng, quan điểm,
lối sống, văn hóa cho sinh viên trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”
Chi bộ phòng Công tác Chính trị và sinh viên
Kính thưa quý đại biểu! Kính thưa toàn thể Đại hội!
Lời đầu tiên, thay mặt Chi bộ phòng Công tác chính trị và Sinh viên, xin kính
chúc các đồng chí lãnh đạo và toàn thể các đồng chí dự đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc,
chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Kính thưa toàn thể Đại hội!
Qua nghiên cứu báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà
Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chi bộ phòng Công tác chính trị và Sinh viên
hoàn toàn thống nhất với nội dung báo cáo.
Tại Đại hội ngày hôm nay, được sự cho phép của Ban tổ chức Đại hội, chi bộ xin
phép được tham luận Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng,
quan điểm, lối sống, văn hóa cho sinh viên trong cuộc cách mạng 4.0”
Kính thưa toàn thể Đại hội!
Hiện nay, thế giới và Việt Nam đang chứng kiến những sự thay đổi vượt bậc
trong thời đại công nghệ số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) và
tầm ảnh hưởng sâu rộng của khoa học công nghệ đến đời sống con người. Những sự
phát triển này đã và đang tác động toàn diện và sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực của đời
sống KT-XH của các quốc gia. Bản chất của CMCN 4.0 chính là sự ứng dụng công
nghệ, khoa học dữ liệu và sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ sản xuất và cuộc sống con
người. CMCN 4.0 đem lại nhiều điều kiện thuận lợi, giúp con người khám phá nhiều tri
thức mới, nâng cao quy mô và chất lượng nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất.
Cuộc CMCN 4.0 mang lại cả cơ hội và thách thức. Đó là cơ hội để nâng cao năng suất
lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội
thông qua nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến cho
các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhất là một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có
tiềm năng, lợi thế. Tuy nhiên, CMCN 4.0 cũng tiềm ẩn thách thức trên mọi mặt của đời
sống - xã hội. Đặc biệt, khi sức lao động của con người bị thay thế bởi máy móc, nạn
thất nghiệp gia tăng sẽ dẫn đến bất ổn về đời sống, chính trị. Bên cạnh đó, còn có những
hệ lụy do thông tin không kiểm soát trên mạng Internet. Tận dụng những yếu tố mặt trái
của CMCN 4.0, các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội đã bằng nhiều chiêu
1

thức công kích chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng lý
luận của Đảng trên phương diện lý luận và thực tiễn.
Giáo dục tư tưởng, quan điểm, lối sống văn hóa cho sinh viên trước tác động của
CMCN 4.0 không cho thế hệ trẻ, rơi vào thế giới “ảo”; lối sống “ảo”,.... CMCN 4.0 rất
dễ làm cho con người bị “thôi miên”, không phân biệt được cái đúng và cái sai; cái tốt
và cái xấu; cái thực và cái hư; cái dân tộc và cái phi dân tộc trước thế giới mới, xa lạ thế giới “ảo”. Kết nối mạng, mở rộng giao lưu và giao tiếp ở tất cả các lĩnh vực, phương
diện làm cho con người như lạc vào cõi “mê cung”, khó làm chủ. Đặc biệt sự xuất hiện
những hiện tượng mới lạ, như: đồng tiền “ảo”; thanh toán “ảo”; kinh doanh “ảo”, lối
sống “ảo” càng kích thích thế hệ trẻ khó có thể thoát ra sự u mê, vô định, môi trường
văn hóa cộng đồng, xã hội mờ nhạt dần. CMCN 4.0 có xu hướng pha loãng quan hệ, sự
ứng xử văn hóa, đạo đức trong cộng đồng.
Để công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên trong
cuộc CMCN 4.0 hiện nay đạt hiệu quả cao và đi đúng mục tiêu như Đảng ta đã xác định:
“... tiếp tục tăng cường và nâng cao về chất lượng, nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ
Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực, bản
lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng lao động, trở thành những
công dân tốt, tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” (trích Chỉ thị số 43CT/TW, Ngày 24/3/2015, Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức,lối sống văn hóa cho thế hệ
trẻ giai đoạn 2015-2030) cần phải thực hiện một số giải pháp sau:
Một là, nhận thức đúng, đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho sinh viên.
Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho sinh viên nhiệm vụ
chiến lược, lâu dài, quan trọng, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thích đáng. Đầu tư
cho giáo dục, trong đó có giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho
sinh viên là đầu tư cho tương lai của đất nước. Đây là nhiệm vụ không chỉ của nhà
trường mà của toàn hệ thống chính trị; tạo điều kiện tối đa cho sinh viên học tập, lao
động, cống hiến, là lực lượng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kế tục xứng đáng sự nghiệp
cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và vận động toàn xã hội thấy được ý
nghĩa, vai trò, sự cần thiết của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống
văn hoá cho sinh viên; nhìn nhận đúng thế mạnh, cũng như những hạn chế vốn có của
sinh viên. Lãnh đạo nhà trường định kỳ gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định
hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo
vệ quyền lợi hợp pháp của sinh viên.
Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống về tình hình trong nước và thế
giới cho sinh viên. Chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người
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tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đấu tranh phòng, chống "diễn biến
hoà bình", phản bác các luận điệu, thông tin sai trái; tăng sức đề kháng cho thế hệ trẻ
trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu quả
các phương tiện truyền thông hiện đại, thành tựu khoa học - công nghệ, nhất là Internet
trong công tác giáo dục sinh viên.
Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán
bộ làm công tác sinh viên. Xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin, định hướng tuyên
truyền trên mạng Internet; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên
truyền viên, giảng viên chính trị… để thiết thực đưa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính
trị khóa XII về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh" trở thành nhu cầu tự thân của mỗi sinh viên, với nhiều hình thức và phương
pháp đa dạng, phong phú
Hai là, xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để sinh viên học tập,
rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương
Đảng lần thứ tư khoá XI về công tác xây dựng Đảng; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ
Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy vai trò,
trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn và
từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một
bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên.
Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao lành mạnh cho sinh viên
tham gia. Kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hoá độc hại, thông tin sai trái tác động
đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của sinh viên, nhất là qua các trang mạng xã hội, trang
web phản động, đồi truỵ Xây dựng môi trường văn hoá trường học lành mạnh.
Từng bước tăng ngân sách đầu tư cho công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo
đức, lối sống văn hoá cho sinh viên. Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc trong sinh
viên, bảo đảm cho sinh viên được an toàn trong cuộc sống, học tập, vui chơi.
Ba là, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban,
ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn
hoá cho sinh viên
Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo
vệ sinh viên; cùng với nhà trường giáo dục hình thành nhân cách và trang bị kiến thức,
kỹ năng cần thiết cho sinh viên phát triển toàn diện.
Xây dựng trường học thực sự trở thành trung tâm văn hoá, giáo dục, rèn luyện
sinh viên; kết hợp hài hoà giữa học chính khoá và ngoại khoá, qua đó góp phần hình
thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho sinh viên. Tạo điều kiện để
các tổ chức Đoàn, Hội phát huy vai trò, ảnh hưởng và tích cực tham gia quá trình giáo
dục toàn diện sinh viên.
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Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn lý luận chính
trị, đạo đức, bảo đảm thực chất, giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc, toàn diện về chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sống có văn hoá, nghĩa tình, phấn đấu thực hiện
mục tiêu "độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội", bồi đắp lòng yêu nước, tinh
thần tự cường dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển đất
nước.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hoá", các phong trào thi đua yêu nước; tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên
tham gia các hoạt động thực tiễn, qua đó rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.
Bốn là, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục
của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên
Tăng cường giáo dục chính trị cho sinh viên bằng nhiều hình thức phong phú, đa
dạng, với sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của nhà trường, gia đình, đoàn thể và
toàn xã hội. Thường xuyên trao đổi, đối thoại với sinh viên, kịp thời nắm bắt, dự báo
tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong sinh viên. Kịp thời đấu tranh, phê
phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên.
Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, Hội nhân rộng điển hình tiên tiến gắn
với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy tinh
thần tự học tập, rèn luyện, phấn đấu trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
Tổ chức Đoàn, Hội chủ động phối hợp với nhà trường, gia đình và xã hội trong
việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho sinh viên. Chú trọng
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho sinh viên qua các phong
trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, qua đó, vừa làm công tác giáo dục, vừa phát huy
vai trò của lớp trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh;
đồng thời, tăng cường khả năng đoàn kết, tập hợp sinh viên vào tổ chức.
Năm là, sử dụng, phát huy vai trò của các công cụ hỗ trợ với công
nghệ, phương tiện hiện đại trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối
sống văn hoá cho thanh niên
Phát huy ưu thế của CMCN 4.0, intrernet, báo chí, mạng xã hội, website chính
thức của tổ chức Đoàn thanh niên... để tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tính chất cách
mạng, khoa học, tiến bộ và sự cần thiết phải rèn luyện đạo đức cách mạng trong sinh
viên; giúp họ nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, nội dung, nguyên tắc, phương pháp xây
dựng đạo đức cách mạng và tránh được sự giáo điều, máy móc, cảm tính, quy giản chủ
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào một số nguyên lý, quy luật, phạm trù,
nguyên tắc phương pháp luận khô khan; học không đi đôi với làm, thậm chí nói mà
không làm... Qua đó, phòng và chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”, tự làm mất đi bản chất cách mạng, khoa học, sức sống của tư tưởng, đạo đức Hồ
Chí Minh trong thực tiễn.
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Tranh thủ cơ hội, ưu thế của CMCN 4.0 để tăng cường giáo dục ý thức tự giác
của thanh niên trong quá trình tự rèn luyện đạo đức cách mạng một cách thường xuyên,
liên tục. Đồng thời, nâng cao ý thức về bản lĩnh, lòng tự trọng của tuổi trẻ khi tham gia
các hoạt động trên không gian mạng; kết hợp giữa kỹ năng tự bảo vệ và ý thức trách
nhiệm trước tập thể, cộng đồng khi tham gia không gian mạng để không chỉ cập nhật,
sử dụng thông tin đúng, chính xác mà còn đảm bảo phản ánh đúng sự thật khách quan,
có chọn lọc, kiểm định, kiểm soát chặt chẽ thông tin của mình khi “phát mạng”.
Với những thay đổi của đất nước và thế giới hiện nay, trước tác động của cuộc
CMCN 4.0 là điều kiện thuận lợi để sinh viên thể hiện tài năng, sức trẻ, nhiệt huyết,
củng cố niềm tin, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và
trách nhiệm để đưa đất nước vươn lên; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực
chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại cống hiến hết mình vì Tổ quốc. Vì
vậy, giáo dục tư tưởng, quan điểm, lối sống văn hóa thanh niên Việt Nam trong cuộc
CMCN 4.0 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị, góp phần xây
dựng và phát triển đất nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
Trân trọng cảm ơn!
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