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Khi đề cập về thanh niên và công tác thanh niên, tại Hội nghị lần thứ bảy Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác
thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng chỉ rõ: “Thanh niên
là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích
trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ
nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát
huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu,
vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước”. Đồng
thời, Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những yếu tố quan trọng quyết
định tương lai, vận mệnh của dân tộc. Trong đó, theo Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn
Phú Trọng: Sinh viên là một bộ phận quan trọng của thanh niên cả nước, những người
có tri thức, đang tích lũy tri thức là lực lượng sẽ kế thừa và phát huy những thành quả
của cách mạng, tiêu biểu cho khí phách của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí Thư – Chủ tịch
nước đã nhắn nhủ: "Sinh viên Việt Nam cũng như thế hệ trẻ cần tiếp tục nêu cao tinh
thần yêu nước, phát huy truyền thống quật cường, bản lĩnh, trí thông minh và tinh thần
quả cảm hướng theo ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ đã chọn". Để đạt được những kết quả
mong muốn đó, việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên thanh niên thành lớp người
“vừa hồng vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng của cả
hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay vừa là
trách nhiệm, tình cảm của Đảng, của thế hệ đi trước đối với thanh niên; đồng thời nhằm
bồi dưỡng, rèn luyện một lực lượng xung kích cho hiện tại và tương lai của đất nước.
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX Lê Quốc Phong khẳng định: Công tác
hội và phong trào sinh viên 5 năm qua đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên
nhiều mặt. Phong trào lớn của nhiệm kỳ Đại hội IX, phong trào “Sinh viên 5 tốt”, đã
phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng rãi trong sinh viên. Các hoạt động do hội tổ chức đã
phát huy được trí tuệ, nhiệt huyết và khát vọng của sinh viên trong học tập, rèn luyện;
đáp ứng phần nào nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của sinh viên, giúp Hội
Sinh viên Việt Nam thực sự trở thành người bạn đồng hành thân thiết, tin cậy của sinh
viên.
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Đối với hoạt động của Hội sinh viên trường Đại học Mở Hà Nội, phát huy truyền
thống vẻ vang của học sinh, sinh viên Việt Nam, tự hào là sinh viên Thủ đô nghìn năm
văn hiến, anh hùng, biểu tượng hòa bình của thế giới, các thế hệ sinh viên Hội sinh viên
Đại học Mở Hà Nội nối tiếp nhau viết nên truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội. Trong
thời gian vừa qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong trường đã có nhiều quan tâm, chỉ
đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phong trào sinh viên tiếp tục phát triển, tổ chức
nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm
vụ do Nghị quyết Đại học Đảng bộ nhà trường đề ra. Đoàn thanh niên – Hội sinh viên
đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên nâng cao lập
trường chính trị, giác ngộ cách mạng, tinh thần dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật bằng
nhiều hình thức khác nhau. Qua các hoạt động đã góp phần vào việc hình thành một lớp
thanh niên có phẩm chất đạo đức, nhân cách, vừa có tri thức, sức khỏe, tư duy nâng động
và hành động sáng tạo.
Trong giai đoạn 2015 – 2020, được sự chỉ đạo, định hướng của Đảng bộ, Hội
sinh viên đã được tích cực thực hiện các hoạt động bổ ích cho sinh viên và đạt nhiều
thành tích, góp phần vào thành tích chung của nhà trường.
Về mặt chính trị, tư tưởng: dưới sự định hướng của Đảng bộ, để giúp sinh viên tăng
cường kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Hội sinh viên đã tổ
chức thường niên Cuộc thi online "Ngọn đuốc tiên phong" từ năm 2017. Kết quả mỗi
năm số lượt tham gia cuộc thi khoảng 1500 sinh viên và hơn 100 sinh viên đạt chứng
nhận.
Về các hoạt động phong trào, thiện nguyện: Trong số rất nhiều các cách thức, phương
thức tình nguyện khác nhau, với sự chỉ đạo của Đảng Bộ, Ban Giám hiệu, Thành Đoàn
- Hội sinh viên Thành phố, Hội sinh viên nhà trường thực hiện tổ chức các hoạt động
xung kích tình nguyện tại chỗ, các hoạt động thiện nguyện ủng hộ gia đình hoàn cảnh
khó khăn. Có thể kể tới những hoạt động tình nguyện, chiến dịch tình nguyện lớn như:
Mùa hè tình nguyện với các hoạt động "Tiếp sức mùa thi", "Mùa hè xanh", chương trình
thiện nguyện mùa đông "Ấm áp tình xuân", “Đêm đông ấm áp”. Trong giai đoạn 2015
- 2020, Hội sinh viên theo sự định hướng, chỉ đạo đã thực hiện 5 chiến dịch Mùa hè
xanh, 3 chiến dịch thiện nguyện mùa đông, được Thành Đoàn - Hội sinh viên thành phố
ghi nhận và trao tặng giấy khen, bên cạnh đó đã ủng hộ hàng trăm suất quà cho những
hoàn cảnh khó khăn, những người lao động nghèo trên địa bàn Hà Nội, những gia đình,
học sinh có điều kiện khó khăn ở các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên.
Không thể không kể tới các hoạt động phối hợp với công tác Đoàn thanh niên như "Cuộc
thi OLYMPIC Tiếng Anh và Tin học không chuyên", hiến máu tình nguyện, Giải bóng
đá nam nữ sinh viên Đại học Mở Hà Nội…Đặc biệt, với những hoạt động được tổ chức
như vậy đã giúp sinh viên nhà trường tham gia rèn luyện phấn đấu danh hiệu “Sinh viên
5 tốt”. Phong trào thi đua sinh viên 5 tốt đã có những sự phát triển và đạt những kết quả
đáng mừng như: số lượng sinh viên 5 tốt cấp trường tăng từ 44 sinh viên lên 139 sinh
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viên, số lượng sinh viên 5 tốt cấp Thành phố tăng từ 2 sinh viên lên 19 sinh viên năm
2019. Với kết quả này, Hội sinh viên nhà trường đã được Hội sinh viên thành phố ghi
nhận và khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong các năm
học từ năm 2015 tới nay.
Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, hiện nay trong các hoạt động của sinh viên
còn gặp nhiều những hạn chế, khó khăn:
- Trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bối cảnh
xã hội đa dạng, diễn biến tư tưởng xã hội có nhiều biến động, những vấn đề nảy sinh từ
mặt trái của nền kinh tế thị trường, nhất là lợi ích vật chất tác động lệch lạc đến nhận
thức, tư tưởng của thanh niên. Sự phát triển bùng nổ của internet và các mạng xã hội
toàn cầu đang tác động mạnh mẽ, nhiều chiều đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó
nhiều thông tin khó kiểm chứng. Các thế lực thù địch, phản động có những chiêu bài,
thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó thế hệ trẻ là một trong những đối tượng trọng điểm.
- Một bộ phận các bạn trẻ ngày nay thể hiện sự phai nhạt lý tưởng cách mạng,
sống thực dụng, thờ ơ trước các vấn đề của đất nước. Thực tế, các bạn trẻ hiện nay có
nhiều mối quan tâm, từ học tập, công việc, cuộc sống… nên việc thể hiện quan tâm đến
các vấn đề chính trị xã hội còn ít.
- Vấn đề giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên vẫn còn những hạn chế, bất
cập. Đó là, việc học tập các môn KHXH&NV, Lịch sử Nhà nước và pháp luật, ,Nguyên
lý cơ bản Chủ Nghĩa Mác Lênin, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí
Minh và cốt lõi là các môn LLCT còn nặng về lý thuyết, thiếu thực tiễn, chưa phù hợp
với yêu cầu phát triển hiện đại của xã hội. Nội dung giảng dạy còn nặng về lý thuyết
chứ chưa chú ý đến việc vận dụng các kiến thức trong thực tiễn, chưa khuyến khích sinh
viên tự học mở rộng kiến thức, chủ yếu là học kiến thức sách giáo khoa.
- Cùng với đó, nội dung, hình thức, phương tiện thông tin, tuyên truyền cổ động,
các hình thức quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng… dù đã được đổi mới theo hướng
phong phú, sáng tạo, có tính thuyết phục và tính chiến đấu, phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ, với tâm lý và điều kiện hoạt động của sinh viên vẫn chưa đạt hiệu quả cao.
- Việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các chương trình ngoại khóa
dành cho sinh viên tuy diễn ra sôi nổi, đều khắp, nhưng tính bền vững và chất lượng của
một số phong trào hành động chưa cao; ở một số nơi, hoạt động còn mang tính hình
thức, còn những bất cập trong công tác tổ chức và triển khai.
- Một vấn đề nổi lên hiện nay cán bộ Hội sinh viên không ổn định, phần lớn các
sinh viên tham gia BCH Hội sinh viên và BCH Liên chi hội sinh viên trong thời gian 1
năm, 1,5 năm thì sẽ tốt nghiệp ra trường. Công tác Hội sinh viên, công tác tại các Liên
chi Hội đôi khi không liền mạch, gặp khó khăn trong công tác tổ chức, quản lý.
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Để tăng cường hơn sự lãnh đạo của Đảng với công tác Hội sinh viên thì Đảng
Bộ, Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên nhà trường cần thực hiện một số
các giải pháp sau:
- Thứ nhất, tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương và Nghị quyết
của Đảng về công tác thanh niên trong thời kỳ mới đồng thời đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động công tác thanh niên, tránh tình trạng "nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính
trị". Trước yêu cầu hài hòa cả về hình thức và nội dung công tác giáo dục chính trị tư
tưởng trong sinh viên, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên nên thực hiện lồng ghép các nội
dung giáo dục chính trị tư tưởng qua các hội thi tìm hiểu, sáng tác tranh ảnh cổ động,..
với cách thức tổ chức thường xuyên được đổi mới là một trong những giải pháp hiệu
quả.
- Thứ hai, công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt về tình hình thế giới và
trong nước, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng và nhiệm vụ chủ
yếu của ngành giáo dục… có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với việc giáo dục lý tưởng cách
mạng cho sinh viên. Cụ thể: Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng như thực hiện qua website, facebook, bản tin nội bộ, tuyên truyền qua các cuộc
thi, tuyên truyền trực tiếp, các hoạt động tuyên truyền cần thiết thực và phù hợp điều
kiện thực tế nhà trường;
- Thứ ba, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong đoàn
viên thanh niên trước những diễn biến phức tạp và công tác đấu tranh với những luận
điệu chống phá, âm mưu, hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm
vào thanh niên cần được chú trọng hơn nữa. Giải pháp đề xuất là xây dựng đội ngũ cộng
tác viên dư luận xã hội. Đây là những sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống,
bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có uy tín trong một tập thể sinh viên. Nhiệm vụ
của công tác viên dư luận xã hội là chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng sinh
viên tổng hợp phản ánh trung thực, khách quan các luồng ý kiến, tâm tư, nguyện vọng
của sinh viên.
- Thứ tư, để khắc phục tình trạng thiếu sự ổn định trong hoạt động Liên chi hội
khi các sinh viên tốt nghiệp ra trường, các chi bộ, BCH Liên chi Đoàn phải chú trọng
hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, để có được một đội ngũ kế cận tham
gia BCH Liên chi hội sinh viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, độ tuổi có tính kế
thừa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Thứ năm, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh tại các nhà trường; ở đó,
sinh viên không chỉ được bảo vệ, tôn trọng, đối xử công bằng, dân chủ và nhân văn mà
còn được tạo điều kiện phát triển phẩm chất và năng lực, không bị tổn hại về thể chất và
tinh thần, không có tệ nạn xã hội, không bạo lực; mọi đối tượng từ sinh viên đến cán bộ
quản lý, giảng viên, nhân viên đều có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa, đoàn kết, hỗ
trợ nhau. Đồng thời, xây dựng các tập thể sinh viên trong sạch, vững mạnh, các gương
sinh viên 5 tốt tiêu biểu và nhân rộng các gương điển hình đó, để tạo sự lan tỏa trong tổ
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chức Đoàn, Hội và trong cộng đồng. Bản thân mỗi giảng viên phải là tấm gương về đạo
đức. Những bài học đạo đức chỉ thực sự có giá trị, có tính thuyết phục khi người thuyết
giảng bài học đó là tấm gương mẫu mực. Mỗi giảng viên cần nêu cao lòng yêu nghề,
thái độ công bằng, tinh thần trách nhiệm…nhằm tạo được niềm tin cho sinh viên. Thầy
cô ngoài việc truyền đạt tri thức còn phải định hướng và kịp thời uốn nắn hành vi, thái
độ của sinh viên, tạo cho sinh viên có điều kiện thuận lợi nhất để rèn luyện, tu dưỡng
đạo đức, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống và tiếp thu một cách có chọn lọc
những giá trị văn hóa mới.
Trên đây là tham luận của Hội sinh viên Đại học Mở Hà Nội về tăng cường lãnh
đạo của Đảng với công tác Hội sinh viên, HSV nhà trường tin tưởng rằng với sự quan
tâm, chỉ đạo định hướng của Đảng Bộ trường Đại học Mở Hà Nội, HSV sẽ tiếp tục phát
huy vai trò xung kích, sáng tạo, với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên "vừa hồng" vừa
"chuyên", "dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn", cùng phấn đấu góp phần
xây dựng và phát triển trường Đại học Mở Hà Nội trở thành cơ sở đào tạo uy tín, chất
lượng, bồi dưỡng lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời
đại mới.
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