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MỞ ĐẦU 

 

 

Tính cấp thiết: 
 Văn hóa, đạo đức là bộ phận trọng yếu của nền tảng tinh thần và là 

động lực để phát triển xã hội. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ 

phận cán bộ, đảng viên có nguy cơ làm giảm sự thống nhất trong Đảng, sự 

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

xã hội. 

 Sự suy giảm đạo đức, lối sống đang phá hoại hạnh phúc nhiều gia đình, 

làm suy giảm nguồn nhân lực, gây hậu quả lớn về kinh tế do không phát huy 

đƣợc nguồn lực để phát triển đất nƣớc. 

 Sự suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay đang là vấn 

đề bức xúc trong dƣ luận xã hội. Nó làm cho nhân dân lo lắng, bất bình, ảnh 

hƣởng xấu đến uy tín của Đảng, đến việc tổ chức thực hiện đƣờng lối, chủ 

trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc. Nghị quyết Đại hội X 

của Đảng chỉ rõ: “thoái hóa, biến chất về chính trị, tƣ tƣởng, về đạo đức, lối 

sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận 

không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài chƣa đƣợc ngăn 

chặn, đẩy lùi, nhất là các cơ quan công quyền, các lĩnh vực xây dựng cơ bản, 

quản lí đất đai, quản lý doanh nghiệp nhà nƣớc và quản lý tài chính, làm giảm 

lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đó là một nguy cơ lớn, liên quan đến sự 

sống còn của Đảng, của chế độ”. 

 Trong khi đặt phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, Đảng ta đã 

khẳng định vai trò quyết định của nhân tố con ngƣời, vai trò nền tảng tinh 

thần và động lực phát triển của văn hóa, đạo đức. Giáo dục đạo đức là một 

trong những biện pháp đảm bảo sự thống nhất trong Đảng, sự  đồng thuận 

trong xã hội, sự ổn định xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh, hiệu 

quả, bền vững của đất nƣớc theo mục tiêu “dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công 

bằng, dân chủ, văn minh”. 

 Văn hóa, đạo đức là động lực phát triển của xã hội. Công cuộc đổi mới 

đất nƣớc đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, cần phải phát huy mạnh 

mẽ nội lực, giải phóng mọi tiềm năng cho sự  phát triển. Phát huy mạnh mẽ 
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những chuẩn mực đạo đức mới nhƣ năng động, sáng tạo, quyết tâm vƣợt khó 

làm giàu,…, là động lực tinh thần to lớn để đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở 

nƣớc ta hiện nay. 

 Kinh tế thị trƣờng càng phát triển, càng đặt ra yêu cầu cao về đạo đức 

xã hội nói chung, đạo đức trong sản xuất, kinh doanh nói riêng. Xã hội muốn 

giàu mạnh, văn minh, phát triển bền vững, mỗi cá nhân muốn thành đạt, phải 

biết cạnh tranh và hợp tác, năng động, sáng tạo, lao động có kỉ luật, có kĩ 

thuật, có năng suất, có chất lƣợng, hiệu quả cao, đồng thời phải tôn trọng chữ 

“tín”, có lƣơng tâm nghề nghiệp. Đó cũng chính là những yêu cầu và giá trị 

đạo đức phải xây dựng trong kinh tế thị trƣờng. 

 Trong bất kì giai đoạn cách mạng nào, đặc biệt trong tình trạng suy 

thoái về tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống nghiêm trọng nhƣ hiện nay, cán bộ, đảng 

viên của Đảng muốn phát huy vai trò tiên phong, gƣơng mẫu, lãnh đạo đƣợc 

quần chúng, nhất thiết phải học tập, tu dƣỡng, rèn luyện để trở thành tấm 

gƣơng sáng về đạo đức. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đảng ta là một Đảng 

cầm quyền. Mỗi đảng viên, cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách 

mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tƣ giữ gìn Đảng ta thật trong 

sạch, phải xứng đáng là ngƣời lãnh đạo, là ngƣời đày tớ thật trung thành của 

nhân dân”. 

 Học tập, tu dƣỡng đạo đức thƣờng xuyên là cơ sở để hoàn thiện mỗi cá 

nhân, vì đạo đức của mỗi ngƣời không phải tự nhiên xuất hiện, mà do mỗi 

ngƣời tự học tập, tu dƣỡng, rèn luyện trong hoạt động thực tiễn và tiếp thu sự 

giáo dục, quản lý của tổ chức, tập thể, cộng đồng, gia đình và xã hội. Vì vậy, 

để giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp, đòi hỏi mỗi ngƣời phải thƣờng 

xuyên học tập, tu dƣỡng, rèn luyện, tự hoàn thiện chính bản thân mình. Mọi 

sự buông thả, thiếu tự giác học tập, rèn luyện, tu dƣỡng, xa rời sự quản lý, 

giáo dục của tập thể, cộng đồng, đoàn thể và gia đình là con đƣờng dẫn tới hƣ 

hỏng, tự đánh mất chính bản thân mình. 

 Hiện nay, đất nƣớc đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tích cực và chủ 

động hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển theo con đƣờng xã hội chủ nghĩa, thì 

việc học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức cách mạng của Chủ Tịch Hồ Chí 

Minh trở nên hết sức quan trọng. Bởi vì tƣ tƣởng đạo đức của Hồ Chí Minh 

luôn là bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, nguồn 

sức mạnh to lớn để nhân dân ta phát huy nội lực, vƣợt qua thử thách, khó 

khăn để tiến lên. Đặc biệt, học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức của Ngƣời 

là một biện pháp quan trọng để mọi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng sửa 

chữa, khắc phục tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức, lối 

sống, giữ vững niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng. 
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 Với những lý do trên ngƣời nghiên cứu chọn đề tài “Nhận thức của sinh 

viên An ninh nhân dân về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng 

đạo đức Hồ Chí Minh””. Nhằm nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn nội dung chủ 

yếu, nội dung học tập và làm theo tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh 

từ đó rút ra ý nghĩa trong công tác rèn luyện đối với sinh viên An Ninh. 

 

2. Mục tiêu nghiên cứu:  
Làm rõ nhận thức của sinh viên An ninh đối với cuộc vận động “Học 

tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, đƣa ra một số ý 

kiến, đề xuất nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên An ninh đối với cuộc 

vận động này. 

 

 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 
Đối tƣợng nghiên cứu: nhận thức của sinh viên trƣờng Đại học an ninh 

nhân dân về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí 

Minh”. 

Phạm vi nghiên cứu: sinh viên trƣờng Đại học An ninh nhân dân. 

 

 4. Phương pháp nghiên cứu: 
Trong quá trình nghiên cứu đề tài, ngƣời nghiên cứu dựa trên phƣơng 

pháp luận Chủ Nghĩa Mác_Lênin, đồng thời vận dụng một số phƣơng pháp cụ 

thể sau: 

 - Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận, đọc thu thập phân tích các tài 

liệu có liên quan. 

 - Phƣơng pháp quan sát đến đề tài. 

 - Phƣơng pháp thống kê so sánh. 

 - Phƣơng pháp điều tra xã hội học. 

 

 5. Bố cục chuyên đề: 
Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung đề tài gồm 3 chƣơng: 

 Chƣơng 1: Khái quát về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 

gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”. 
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 Chƣơng 2: Nhận thức của sinh viên trƣờng Đại học An Ninh nhân 

dân về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí 

Minh”. 

 Chƣơng 3: Những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao nhận thức của 

sinh viên trƣờng Đại học An Ninh nhân dân đối với cuộc vận động : “Học tập 

và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”. 

 

 

 

 

 

Chương 1 

KHÁI QUÁT VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG  

“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC  

HỒ CHÍ MINH” 

 

Nhận thức chung về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh” : 

Khái niệm về hoạt động nhận thức: 
Để duy trì sự tồn tại và phát triển, con ngƣời phải thƣờng xuyên nhận 

thức thế giới xung quanh. Đứng trƣớc một sự vật, hiện tƣợng trong hiện thực 

khách quan, cá nhân phải trả lời những câu hỏi về bản chất của chúng, về mối 

quan hệ của chúng với nhau...Trên cơ sở đó, con ngƣời xác định đƣợc phƣơng 

hƣớng hành động và tác động vào hiện thức khách quan. Nhƣ vậy, hoạt động 

nhận thức là hoạt động phản ánh về sự vật xung quanh, phản ánh hiện thực 

khách quan. 

 Hoạt động nhận thức là một trong ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý 

của mỗi cá nhân (nhận thức, tình cảm và hành động); trong đó, nhận thức là 

tiền đề của tình cảm và hành động, đồng thời có mối quan hệ chặt chẽ với 

chúng. Nhờ có hoạt động nhận thức mà cá nhân mới biểu hiện xúc cảm, tình 

cảm của mình và tiến hành hoạt động cần thiết. Hoạt động nhận thức là hoạt 
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động thƣờng trực nhất của con ngƣời, là nơi cung cấp chất liệu cho những 

hoạt động tâm lý khác. 

 Hoạt động nhận thức là hoạt động phản ánh bản thân sự vật hiện tƣợng 

trong hiện thực khách quan. Nhờ hoạt động nhận thức, chúng ta không chỉ 

phản ảnh hiện thực khách quan xung quanh chúng ta mà cả bản thân mình, 

không chỉ phản ánh cái bên ngoài mà cả cái bên trong. Hoạt động nhận thức 

không chỉ phản ánh hiện tại mà cả tƣơng lai. 

 Hoạt động nhận thức bao gồm nhiều quá trình khác nhau, ở những mức 

độ phản ánh khác nhau. Để có thể hiểu rõ khái niệm hoạt động nhận thức, 

chúng ta cần tìm hiểu, làm rõ các khái niệm liên quan đến hoạt động nhận 

thức từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp: cảm giác, tri giác, tƣ duy và 

tƣởng tƣợng. 

 Lênin cho rằng: các sự vật và thuộc tính của chúng là có trƣớc, còn cảm 

giác là kết quả sự tác động của vật chất đến giác quan và cảm giác cho chúng 

ta một hình ảnh chân thực của thực tại khách quan. Nhƣ vậy, cảm giác là kết 

quả của sự tác động của thế giới bên ngoài lên các giác quan của chúng ta, nó 

là kết quả của việc biến năng lƣợng của vật chất kích thích thành hiện tƣợng 

tinh thần ( ở mức độ thấp nhất là cảm giác ). 

 Dựa trên học thuyết của Lênin chúng ta có thể hiểu cảm giác là quá 

trình nhận thức phản ánh một cách riêng lẻ những thuộc tính bề ngoài của sự 

vật, hiện tƣợng khi chúng đang trực tiếp tác động vào giác quan của cá nhân. 

Trong quá trình nhận thức của con ngƣời về thế giới khách quan thì cảm giác 

là hình thức phản ánh đơn giản nhất. Tuy vậy, cảm giác có vai trò quan trọng 

đối với hoạt động nhận thức của con ngƣời. Cảm giác là hình thức định hƣớng 

đầu tiên của cơ thể đối với thế giới, là cơ sở để tạo nên quá trình tri giác và 

các quá trình tâm lý khác. Lênin đã nói: “Cảm giác là một liên hệ trực tiếp 

giữa ý thức và thế giới bên ngoài, là sự chuyển hóa của năng lƣợng kích thích 

bên ngoài thành hiện tƣợng ý thức”. (V.I.Lênin, Chủ nghĩa duy vật và chủ 

nghĩa kinh nghiệm phê phán, tr 162). 

 Từ cảm giác đến tri giác là một bƣớc chuyển về chất trong quá trình 

nhận thức. Tri giác là quá trình nhận thức, phản ánh một cách tƣơng đối trọn 

vẹn các thuộc tính bề ngoài của sự vật, hiện tƣợng khi chúng đang trực tiếp 

tác động vào các giác quan của con ngƣời. Tri giác định hƣớng cho hoạt động 

của con ngƣời trong môi trƣờng xung quanh. Nhờ có tri giác mà con ngƣời có 

thể nhận biết đƣợc các thuộc tính bề ngoài của sự vật, hiện tƣợng làm cơ sở 

để nhận biết các thuộc tính bên trong, bản chất của sự vật, hiện tƣợng. 

 Cảm giác, tri giác chỉ phản ánh những sự vật, hiện tƣợng của thế giới 

khách quan khi chúng trực tiếp tác động vào các giác quan của chúng ta, thì 
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trí nhớ phản ánh sự vật hiện tƣợng đã tác động vào chúng ta trƣớc đây mà 

không cần sự tác động của sự vật hiện tƣợng trong hiện tại. Trí nhớ có vai trò 

rất quan trọng trong đời sống của con ngƣời. Trí nhớ giúp con ngƣời học tập, 

tƣ duy và hiểu biết thế giới nhƣ I.M. Xechênốp đã khẳng định: “nếu không có 

trí nhớ thì con người mãi mãi ở tình trạng của một đứa trẻ sơ sinh”. 

 Tƣ duy là một trong những quá trình nhận thức kế tiếp và ở mức độ cao 

hơn so với cảm giác, tri giác, trí nhớ. Đó là quá trình tâm lí phản ánh hiện 

thực khách quan một cách gián tiếp và khái quát những thuộc tính bản chất, 

những mối liên hệ và quan hệ mang tính quy luật của sự vật, hiện tƣợng mà 

trƣớc đó ta chƣa biết. Tƣ duy có thể giúp cá nhân vƣợt qua những giới hạn 

trực quan, phản ánh đúng đắn sâu sắc về bản chất sự vật, hiện tƣợng, giúp cá 

nhân giải quyết những nhiệm vụ phức tạp của cuộc sống. 

 Tuy nhiên, không phải lúc nào các nhiệm vụ thực tiễn đều đƣợc giải 

quyết qua tƣ duy của con ngƣời. Có nhiều trƣờng hợp, khi đứng trƣớc một 

hoàn cảnh có vấn đề con ngƣời chƣa thể, thậm chí không thể dùng tƣ duy để 

giải quyết đƣợc vấn đề đó, khi đó có thể nảy sinh một quá trình nhận thức 

khác tạm thời để tìm hiểu về vấn đề, đó là quá trình tƣởng tƣợng. Tƣởng 

tƣợng là một quá trình nhận thức phản ánh cái chƣa từng có trong kinh 

nghiệm của cá nhân bằng cách xây dựng những hình ảnh mới trên cơ sở 

những biểu tƣợng đã có. Tƣởng tƣợng là cơ sở để tiếp thu tri thức, là cơ sở 

của sự sáng tạo, tạo ra sản phẩm trung gian của lao động, làm cho lao động 

của con ngƣời khác hẳn những hành vi của động vật, có vị trí đặc biệt trong 

tâm lí con ngƣời, là nguồn gốc làm xuất hiện, phát triển tình cảm sâu sắc, bền 

vững và có sự ảnh hƣởng đến sự phát triển nhân cách của mỗi cá nhân. 

 Nhƣ vậy, nhận thức là một dạng hoạt động tâm lý khá phức tạp, đa 

dạng. Hoạt động nhận thức bao gồm hai mức độ phản ánh: Mức độ thấp là 

hoạt động nhận thức cảm tính là những quá trình nhận thức phản ánh những 

thuộc tính bên ngoài sự vật hiện tƣợng, phản ánh trực tiếp sự vật, hiện tƣợng 

khi chúng tác động vào các giác quan của con ngƣời. 

 Mức độ cao là hoạt động nhận thức lý tính. Đây là những quá trình 

nhận thức phản ánh một cách gián tiếp và khái quát về bản chất bên trong, 

những mối liên hệ có tính quy luật của sự vật, hiện tƣợng. 

 Tuy nhiên, sự phân chia chỉ có tính chất tƣơng đối. Trong thực tế, các 

quá trình của hoạt động nhận thức diễn ra có sự đan xen vào nhau từ thấp đến 

cao. Hai giai đoạn nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính có quan hệ chặt 

chẽ, bổ sung cho nhau và chi phối lẫn nhau. Tổng kết quy luật chung nhất của 

hoạt động nhận thức, V.I.Lênin viết: “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu 
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tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn, đó là con đường biện chứng của 

sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan” [15, tr.189]. 

 Hoạt động nhận thức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng 

đạo đức Hồ Chí Minh” của sinh viên trƣờng Đại học An Ninh Nhân Dân cũng 

diễn ra theo mức độ từ thấp đến cao. Mỗi mức độ phản ánh một sự phát triển 

trong quá trình nhận thức và kết quả cuối cùng đƣợc thể hiện là hoạt động tu 

dƣỡng, rèn luyện và học tập cụ thể của bản thân sinh viên. Việc phát huy hiệu 

quả cuộc vận động trong trƣờng Đại học An ninh nhân dân phụ thuộc rất 

nhiều vào kết quả nhận thức và hành động của sinh viên. Chính vì vậy, việc 

nâng cao nhận thức của sinh viên đối với cuộc vận động là yêu cầu quan trọng 

đƣợc đặt ra đối với Nhà trƣờng, các tổ chức đoàn thể và bản thân mỗi sinh 

viên. 

Khái quát cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”: 

Tƣ tƣởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống 

tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô 

giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gƣơng sáng để mọi ngƣời Việt Nam học 

tập và noi theo. Nhằm làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thấm nhuần 

và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị Ban Chấp Hành 

Trung ƣơng Đảng (khóa X) đã có chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức cuộc vận 

động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Đạo đức mới, đạo đức cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xƣớng 

và cùng với Đảng dày công xây dựng, bồi đắp là đạo đức mang bản chất của 

giai cấp công nhân, kết hợp với những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và 

những tinh hoa đạo đức của nhân loại. Hồ Chí Minh coi đạo đức là nền tảng 

của ngƣời cách mạng, cũng giống nhƣ gốc của cây, ngọn nguồn của sông, của 

suối. Ngƣời vẫn thƣờng nói, đối với con ngƣời, sức có mạnh mới gánh đƣợc 

nặng và đi đƣợc xa; ngƣời cách mạng phải có đạo đức cách mạng mới hoàn 

thành đƣợc nhiệm vụ cách mạng. Vì vậy, chăm lo xây dựng cái gốc, cái 

nguồn, cái nền tảng của ngƣời cách mạng là đạo đức cách mạng phải trở 

thành công việc thƣờng xuyên của toàn Đảng, toàn dân, của mỗi gia đình và 

mỗi ngƣời trong xã hội ta. 

 Trong thời gian qua, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân giữ vững 

phẩm chất đạo đức cách mạng, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh cho 

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ cán 

bộ, đảng viên, công chức,… suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, phẩm chất đạo 

đức, lối sống. Điều đó đã làm giảm sút lòng tin của nhân dân ta, là một trong 
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những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Vì vậy, Bộ 

Chính trị ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW tổ chức cuộc vận động “Học tập và 

làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” có ý nghĩa hết sức đặc biệt. 

Chính vì vậy, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức 

Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động nhân dịp kỷ niệm 77 năm thành lập 

Đảng (03/2/2007) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là cuộc vận động lớn 

đƣợc phát động không phải chỉ trong Đảng mà còn trong cả hệ thống chính trị 

và trong toàn xã hội. Cuộc vận động kéo dài trong 4 năm cho đến Đại hội XI 

của Đảng, nhằm tạo ra một sự chuyển biến thực sự trong đạo đức của Đảng 

viên, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. Cuộc vận động đề cập đến 

cả hai mặt học và làm, chủ yếu là mặt làm, mặt thực hành đạo đức. Phải lấy 

việc chuyển biến đạo đức trong hệ thống chính trị làm và toàn xã hội làm, 

phải thực hiện cho đƣợc một sự chuyển biến căn bản trong việc phòng và 

chống tham nhũng, lãng phí, làm khâu đột phá trong việc triển khai cuộc vận 

động. 

 Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh là học tập và làm 

theo  những phẩm chất đạo đức cao đẹp đƣợc thể hiện trong suốt cuộc đời Hồ 

Chí Minh đã hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, 

giải phóng con ngƣời. Tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền 

thống đạo đức của dân tộc Việt Nam đã đƣợc hình thành, phát triển trong suốt 

quá trình đấu tranh dựng nƣớc và giữ nƣớc; là sự vận dụng và phát triển sang 

tạo tƣ tƣởng đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đó là sự tiếp thu 

có chọn lọc và phát triển những tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại, cả 

phƣơng Đông và phƣơng Tây, mà Ngƣời đã tiếp thu đƣợc trong quá trình hoạt 

động cách mạng đầy gian lao, thử thách và vô cùng phong phú vì mục tiêu 

giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con ngƣời. 

 Những phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh đƣợc thể hiện qua những bài 

nói, bài viết và đặc biệt là qua những hoạt động thực tiễn của Ngƣời. Bản thân 

Ngƣời thực hiện trƣớc nhất và nhiều nhất những tƣ tƣởng đạo đức ấy, nhiều 

hơn cả những điều Ngƣời đã viết, đã nói về đạo đức. Bất cứ ngƣời Việt Nam 

nào, đã học nhiều hay học ít, cũng có thể hiểu và cảm nhận đƣợc những phẩm 

chất ấy vì những điều Bác Hồ nói và làm về đạo đức không có gì cao siêu, 

khó hiểu mà rất đơn giản và gần gũi với mọi ngƣời. 

 Gắn tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân với sự đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và nhân dân. Nội dung cuộc vận động 

gồm: tổ chức nghiên cứu, học tập và làm theo tƣ tƣởng đạo đức trong các tác 

phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Di chúc và 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung vào các phẩm chất “cần, kiệm, 
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liêm, chính, chí công vô tƣ”, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý 

thức phục vụ nhân dân; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham 

nhũng, lãng phí. Mỗi ngƣời tự liên hệ, tự phê bình, kiểm điểm cá nhân; tổ 

chức để quần chúng ở nơi công tác và nơi cƣ trú góp ý cho cán bộ, đảng viên. 

1.2. Nội dung của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”: 

1.2.1. Những nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí 
Minh: 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là 

tƣ tƣởng của Ngƣời, trong đó có tƣ tƣởng về đạo đức. Bản thân Chủ tịch Hồ 

Chí Minh là một tấm gƣơng sáng ngời về đạo đức. Ngƣời để lại rất nhiều tác 

phẩm, bài nói, bài viết chuyên về đạo đức. Từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã khẳng 

định đạo đức là gốc của ngƣời cách mạng. Trong tác phẩm lí luận đầu tiên 

Ngƣời viết để huấn luyện những ngƣời yêu nƣớc Việt Nam trẻ tuổi, cuốn 

Đường Kách Mệnh, Ngƣời đã nêu 23 điểm thuộc “Tƣ cách một ngƣời cách 

mệnh”. Tác phẩm sau cùng bàn sâu về vấn đề đạo đức đƣợc  Ngƣời viết nhân 

dịp kỉ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1969), đăng trên báo Nhân Dân 

là bài Nâng cao đạo đức cách mạng, quét  sạch chủ nghĩa cá nhân. Trong Di 

chúc thiêng liêng, khi nói về Đảng, Bác cũng căn dặn Đảng phải rất coi trọng 

giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. 

Từ những điều Hồ Chí Minh nói và làm về đạo đức, có thể  khái quát 

những đạo đức cơ bản của con ngƣời Việt Nam trong thời đại mới theo tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh, bao gồm:  

Một là, trung với nƣớc, hiếu với dân. Trung, hiếu là đạo đức truyền 

thống của dân tộc Việt Nam và phƣơng Đông, đƣợc Chủ tịch Hồ Chí Minh kế 

thừa, phát triển trong điều kiện mới. Trung với nƣớc, hiếu với dân là phẩm 

chất hàng đầu của đạo đức cách mạng. Ngƣời dạy, đối với mỗi cán bộ, đảng 

viên, phải “tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân”, và hơn nữa, phải 

“tận trung với nƣớc, tận hiếu với dân”. Trung với nƣớc, hiếu với dân là phải 

gắn bó với dân, gần dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc. Phải nắm vững dân 

tình, hiểu rõ dân tâm, quan tâm cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, làm cho 

dân hiểu rõ nghĩa vụ và quyền lợi của ngƣời làm chủ đất nƣớc. 

Hai là, yêu thƣơng con ngƣời, sống có nghĩa, có tình. Hồ Chí Minh coi 

yêu thƣơng con ngƣời là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Tình yêu thƣơng 

con ngƣời thể hiện trƣớc hết là tình yêu thƣơng đối với đại đa số nhân dân, 

những ngƣời bình thƣờng trong xã hội, những ngƣời nghèo khổ, bị áp bức, 
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bóc lột. Yêu thƣơng con ngƣời phải làm mọi việc để phát huy sức mạnh của 

mỗi ngƣời, đoàn kết để phấn đấu cho đạt đƣợc mục tiêu “ai cũng có cơm ăn, 

áo mặc, ai cũng đƣợc học hành”. Thƣơng yêu con ngƣời phải tin vào con 

ngƣời. Với mình thì chặt chẽ, nghiêm khắc; với ngƣời thì khoan dung, độ 

lƣợng, rộng rãi, kể cả với những ngƣời lầm đƣờng, lạc lối, mắc sai lầm, 

khuyết điểm. Yêu thƣơng con ngƣời là giúp cho mỗi ngƣời ngày càng tiến bộ, 

tốt đẹp hơn. Vì vậy phải thực hiện phê bình, tự phê bình chân thành, giúp 

nhau sủa chữa khuyết điểm, phát huy ƣu điểm để không ngừng tiến bộ. Yêu 

thƣơng con ngƣời phải biết và dám dấn thân để đấu tranh giải phóng con 

ngƣời. Đối với những ngƣời cộng sản, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Học chủ 

nghĩa Mác – Lênin là để sống với nhau có nghĩa có tình. Nếu sống với nhau 

không có nghĩa có tình thì làm sao coi là hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin đƣợc”. 

Ba là, cần, kiệm , liêm, chính, chí công, vô tƣ. Đây là nền tảng của đời 

sống mới, là phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng trong tƣ tƣởng đạo 

đức Hồ Chí Minh, là mối quan hệ “với tự mình”. Ngƣời quan niệm cần, kiệm, 

liêm, chính là bốn đức tính của con ngƣời, nhƣ trời có bốn mùa, đất có bốn 

phƣơng. Đây là điều cốt lõi của đạo đức cách mạng, đó là sức mạnh chiến đấu 

và chiến thắng chủ nghĩa cá nhân, là điều kiện mà cũng là thƣớc đo của lòng 

trung, hiếu và tình nghĩa đối với nƣớc, với dân, là đạo đức vì dân, vì nƣớc. 

Bốn là, tinh thần quốc tế trong sáng. Tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh về 

đoàn kết quốc tế là sự mở rộng những quan niệm đạo đức nhân đạo, nhân văn 

của Ngƣời ra phạm vi toàn nhân loại, vì Ngƣời là “ngƣời Việt Nam nhất” 

đồng thời là nhà văn hóa kiệt xuất của thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc, 

chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Tinh thần quốc tế trong sáng, 

biểu hiện tập trung và nổi bật ở tình đoàn kết quốc tế vì mục tiêu chung đấu 

tranh giải phóng con ngƣời khỏi ách áp bức, bóc lột, vì hòa bình, công lý và 

tiến bộ xã hội, gắn liền chủ nghĩa yêu nƣớc chân chính của dân tộc với chủ 

nghĩa quốc tế chân chính của giai cấp công nhân. 

Đây là những phẩm chất cơ bản mà Hồ Chí Minh giáo dục cán bộ, 

Đảng viên, là chuẩn mực đạo đức để xây dựng con ngƣời Việt Nam trong thời 

đại mới, là định hƣớng để ngƣời Việt Nam vƣơn tới “cái chân, cái thiện, cái 

mỹ” của cuộc sống con ngƣời. 

1.2.2. Tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh: 

Tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gƣơng của một vĩ nhân, một 

lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một ngƣời cộng sản vĩ đại, nhƣng đồng thời cũng là 

tấm gƣơng đạo đức của một ngƣời bình thƣờng, ai cũng có thể học theo, để 

làm theo, để trở thành một ngƣời cách mạng, ngƣời công dân tốt trong xã hội. 

Tấm gƣơng đạo đức của Ngƣời thể hiện tập trung trong các điểm sau: 
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Thứ nhất, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gƣơng trọn đời phấn đấu, hy 

sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con 

ngƣời và nhân loại. Ngay từ thủa thiếu thời, Hồ Chí Minh đã lựa chọn một 

cách rõ ràng mục tiêu phấn đấu cho cả cuộc đời mình là vì nƣớc, vì dân. Trên 

con đƣờng thực hiện đó, Ngƣời đã chấp nhận sự hy sinh, không quản gian 

nguy, kiên định, dũng cảm và sáng suốt để vƣợt qua mọi khó khăn, thách 

thức, thực hiện bằng đƣợc mục tiêu đó. Sự kiên định mục tiêu phấn đấu trong 

suốt cuộc đời của Ngƣời đã đƣợc nhân loại thế giới thừa nhận và kính phục. 

Trong bức điện cha buồn gửi Đảng ta khi Bác mất, Đảng Cộng sản Cu Ba 

viết: “Hiếm có một nhà lãnh đạo nào, trong những giờ phút thử thách lại tỏ 

ra sáng suốt, bình tĩnh, gan dạ, quên mình, kiên nghị và dũng cảm một cách 

phi thường như vậy”. 

Thứ hai, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gƣơng của ý chí và nghị lực tinh 

thần to lớn, vƣợt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích cách mạng. 

Cuộc đời Ngƣời là một chuỗi năm tháng đấu tranh vô cùng gian khổ. Vƣợt 

qua bao khó khăn, Ngƣời kiên trì mục đích của cuộc sống, bảo vệ chân lí, giữ 

vững quan điểm, khí phách; bình tĩnh, chủ động vƣợt qua mọi thử thách. 

Ngƣời tự răn mình: 

“Muốn nên sự nghiệp lớn, 

 Tinh thần phải càng cao”. 

Thứ ba, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gƣơng tuyệt đối tin tƣởng vào sức 

mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. 

Ngƣời có tình yêu thƣơng bao la đối với mọi kiếp ngƣời, luôn tin tƣởng ở con 

ngƣời, tin tƣởng vào trí tuệ và sức mạnh của nhân dân, dựa vào dân, lấy dân 

làm gốc, nguyện làm “ngƣời đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; “ngƣời 

lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trƣớc mặt trận”. 

Thứ tư, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gƣơng của một con ngƣời nhân ái, 

vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con ngƣời. Với tình yêu thƣơng bao 

la, Ngƣời dành tình yêu thƣơng cho tất cả, chia sẻ với mỗi ngƣời những nỗi 

đau. Ngƣời nói “Mỗi ngƣời, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và 

gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi ngƣời, mỗi gia đình lại thì thành nỗi 

đau khổ của tôi” 

Thứ năm, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gƣơng cần, kiệm, liêm, chính, 

chí công vô tƣ, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi 

thƣờng. Suốt đời Ngƣời sống thật sự cần, kiệm, giản dị, coi khinh sự xa hoa, 

không ƣa chuộng những nghi thức trang trọng, sống trong sạch, vì dân, vì 

nƣớc, vì con ngƣời không gợn chút riêng tƣ. Ngƣời đề ra tƣ cách ngƣời cách 

mạng cho cán bộ, đảng viên phấn đấu và tự mình gƣơng mẫu thực hiện. 
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Bấy nhiêu đức tính cao cả chung đúc lại trong một con ngƣời đã làm 

cho tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh trở nên cao thƣợng tuyệt vời. Nhƣng 

cũng chính từ sự kết hợp những đức tính đó, Ngƣời là tấm gƣơng cụ thể, gần 

gũi mà mọi ngƣời đều có thể noi theo. 

1.2.3. Đạo đức Hồ Chí Minh trong việc xây dựng đạo đức 
công an nhân dân: 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo giáo dục, rèn 

luyện và xây dựng lực lƣợng công an nhân dân về mọi mặt; từ việc xác định 

quan điểm, đƣờng lối, biện pháp công tác, xây dựng tổ chức, bố trí cán bộ 

lãnh đạo chủ chốt và có những lời huấn thị, lời dạy bảo ân cần đến việc động 

viên, thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ… Ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã 

có thƣ gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu XII, trong thƣ ngƣời đã nêu tƣ 

cách của ngƣời Công an cách mệnh là: 

“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. 

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. 

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. 

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. 

Đối với công việc, phải tận tụy. 

Đối với địch, phải cƣơng quyết, khôn khéo” 

 Thƣ của Bác đã trở thành lời huấn thị đối với lực lƣợng Công an nhân 

dân. Hơn sáu mƣơi năm qua, những điều Bác dạy về tƣ cách ngƣời Công an 

cách mệnh vẫn còn nguyên giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc; là 

chuẩn mực về đạo đức, phƣơng châm hành động và thái độ ứng xử của mỗi 

cán bộ, chiến sĩ công an dù ở bất kỳ cƣơng vị, hoàn cảnh công tác nào, trong 

suốt cuộc đời hoạt động của mình cũng đều phải rèn luyện, phấn đấu thực 

hiện. Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân nhân là di sản tinh thần vô giá, thể 

hiện đậm nét nhất tƣ tƣởng của Ngƣời về xây dựng lực lƣợng Công an nhân 

dân cách mạnh suốt đời vì dân, vì nƣớc. 

Lời dạy trên đây của Ngƣời đã thể hiện những yêu cầu cơ bản về đức 

và tài của ngƣời chiến sĩ Công an. Trong lời dạy đó, Bác đặc biệt quan tâm 

đến giáo dục đạo đức cho chiến sĩ Công an, trong đó tự rèn luyện là cơ bản. 

 Bác dặn các chiến sĩ Công an trƣớc hết phải nghiêm khắc với tự mình, 

tự mình phải rèn luyện đƣợc bốn phẩm chất cao quý của con ngƣời mà trí tuệ 

của nhân loại đã đúc kết thành. Đó là: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. 

 Cần là cần cù lao động, siêng năng, chịu khó và hết lòng với công việc; 

lao động có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất cao; lao động với tinh thần tự lực 

cánh sinh, không lƣời biếng; không ỷ lại, không dựa dẫm. Phải thấy rõ “lao 
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động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của mỗi chúng 

ta”. Khi con ngƣời biết cố gắng làm hết những công việc đƣợc giao, đúng bổn 

phận của mình thì những đức tính tốt sẽ theo đó mà ra. Lao động cần cù tạo ra 

các giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội, đồng thời qua lao động, con ngƣời 

trở nên tốt đẹp hơn. Vì lẽ đó, Bác coi sự cần cù lao động là một phẩm chất 

quý nhất ở mỗi ngƣời, đặc biệt là đối với Công an nhân dân. 

 Kiệm là tiết kiệm sức lao động, thì giờ; tiết kiệm tiền của dân, của 

nƣớc, của bản thân mình. Kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa 

bãi, không phô trƣơng, hình thức. Kiệm là một điều kiện để tận dụng tốt 

những thành quả lao động của con ngƣời. Kiệm không chỉ là giữ gìn các giá 

trị vật chất và còn giữ gìn phẩm chất cán bộ. 

 Liêm là sống trong sạch, liêm khiết, không tƣ lợi, không tìm mọi cách 

để giành nhiều lợi ích cho mình. Liêm chỉ có thể có đƣợc khi con ngƣời ta 

thực hiện cần, kiệm. 

 Chính là ngay thẳng, không tà, là đúng đắn, chính trực, sống quang 

minh chính đại, không giả dối, thấy đúng thì bảo vệ, thấy sai thì bỏ. Đối với 

việc thì để việc công lên trên, lên trƣớc việc tƣ, việc nhà. Đƣợc giao nhiệm vụ 

gì quyết làm cho kỳ đƣợc, “việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm, việc ác dù nhỏ 

mấy cũng tránh”. Có cần cù, tiết kiệm và liêm khiết thì con ngƣời mới trở nên 

chân chính, mới sống đúng bản lĩnh và nghị lực của mình. 

 Trong quan hệ với các đồng sự, đồng chí của mình, một số cán bộ, 

chiến sĩ thƣờng hay mắc bệnh đố kỵ, hẹp hòi, ghen tức. Vì vậy, tinh thần hợp 

tác trong công việc không tốt và dễ kìm hãm lẫn nhau. Bác Hồ dạy: “Đoàn 

kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Bác 

khuyên cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải có tinh thần thân ái, giúp đỡ 

đồng sự, coi sự tiến bộ của đồng đội là sự tiến bộ của bản thân mình. 

 Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Chính phủ là đại diện 

của nhân dân, đƣợc nhân dân giao cho sứ mệnh quản lý và điều hành công 

việc chung của đất nƣớc. Trung thành với Chính phủ là phải tận tụy với công 

việc mà Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân giao. 

  Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép. Công an của chúng ta là 

công an nhân dân. Hằng ngày, hằng giờ nhiệm vụ của ngƣời công an là tiếp 

xúc với nhân dân. Nếu nhƣ cán bộ, chiến sĩ công an có tài năng nhƣng không 

đối xử tốt với dân sẽ bị dân xa lánh. Nhƣng nếu đƣợc dân giúp sức thì công 

việc gì cũng có thể hoàn thành đƣợc. Bác dạy: 

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu 

Khó vạn lần dân liệu cũng xong” 
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  Kính trọng nhân dân đó là cái đức của ngƣời cán bộ cách mạng, nhờ cái 

đức đó mà cái tài đƣợc phát huy. Nếu biết kính trọng nhân dân và có năng lực 

công tác thì sự thành công của chiến sĩ công an là điều chắc chắn. 

  Đối với công việc phải tận tụy. Công việc bảo vệ an ninh chính trị và 

trật tự an toàn xã hội là công việc vô cùng khó khăn và phức tạp. Công việc 

đó đòi hỏi ngƣời công an phải tiếp xúc và đấu tranh hằng ngày, hằng giờ với 

tội phạm vô cùng nguy hiểm và xảo quyệt. Chính vì vậy, nó đòi hỏi ngƣời 

Công an phải kiên định con đƣờng đã chọn, phấn đấu cho quá trình phát triển 

của đất nƣớc. 

  Đối với địch phải kiên quyết, khôn khéo. Địch là đối thủ đấu tranh trực 

diện của mỗi chiến sĩ công an nhân dân. Để chống phá cách mạng, chống phá 

con đƣờng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, các thế lực thù địch không từ 

bỏ bất cứ một âm mƣu đen tối nào. Chính vì vậy, công an phải luôn nêu cao 

tính kiên quyết, khôn khéo khi đấu tranh. Kiên quyết là phải cảnh giác với 

mọi âm mƣu của chúng và không bao giờ có thể ảo tƣởng là kẻ địch có thể 

nhân nhƣợng với ta. Khôn khéo là phải biết nắm tình hình của địch, hiểu rõ về 

địch, biết lối kéo nhân dân về phía mình nhằm chống lại mọi âm mƣu và hành 

vi phá hoại của địch. 

  Qua 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ta thấy: Tài và Đức là hai 

mặt của phẩm chất cán bộ Công an. Bác Hồ đánh giá cao cả hai mặt đó; song, 

Bác luôn coi trọng đạo đức, đức là gốc, là nền tảng của mọi sự thành công. 

  Những bài học Bác Hồ để lại cho Công an nhân dân luôn soi sáng con 

đƣờng chúng ta đi. Chính vì vậy, việc tu dƣỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ 

dạy Công an nhân dân nói riêng và những bài học về đạo đức Ngƣời để lại 

cho chúng ta nói chung vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm của mỗi sinh viên 

an ninh chúng ta. 
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Chương 2 

NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH 

NHÂN DÂN VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”. 

 

2.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của sinh viên: 
 Sinh viên An ninh nhân dân là những sinh viên sống, học tập và sinh 

hoạt trong môi trƣờng “nghiêm về kỉ luật, mạnh về phong trào, giỏi về học 

tập”. Chính vì vậy, có rất nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến nhận thức của sinh viên 
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trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Nhƣng gồm hai yếu tố chính, đó là: 

2.1.2. Yếu tố khách quan: 
 Trƣờng Đại học An ninh nhân dân là một môi trƣờng đào tạo đặc thù. 

Trƣờng vừa là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, vừa là đơn vị thƣờng trực 

chiến đấu của Bộ Công an. Chính vì vậy, sinh viên đƣợc học tập và rèn luyện 

trong  môi trƣờng kỷ luật và nề nếp. Mọi hoạt động sinh hoạt của sinh viên 

phải trong khuôn khổ quy định và dƣới sự quản lý chặt chẽ của nhà trƣờng. 

Đó là  những điều kiện rất thuận lợi cho việc hình thành nhân cách của những 

sĩ quan an ninh tƣơng lai. Chính vì vậy, môi trƣờng sống xã hội là một trong 

những yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến sự hình thành và phát triển của nhận 

thức. Tâm lý học Mácxít khẳng định: môi trƣờng sống có vai trò quy định nội 

dung và phẩm chất tâm lý cá nhân. Trong quá trình điều tra xã hội học, khi 

hỏi về việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức 

Hồ Chí Minh” của sinh viên An ninh với sinh viên các trƣờng dân sự, chúng 

tôi nhận đƣợc kết quả: 88% sinh viên cho là sinh viên an ninh thuận lợi hơn vì 

lý do môi trƣờng sống, học tập và rèn luyện của trƣờng An ninh nhân dân góp 

phần tích cực hơn vào sự hình thành nhận thức của sinh viên nhƣ có kỉ luật 

cao, các môn chính trị đƣợc dạy kĩ càng và bài bản hơn, có nhiều hoạt đông 

tìm hiểu tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh sâu hơn,.... Chính vì vậy, môi trƣờng 

sống và đào tạo là một trong những yếu tố ảnh hƣởng rất lớn đến khả năng 

nhận thức của sinh viên an ninh đối với cuộc vận động “Học tập và làm theo 

tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”.  

  C.Mác đã khẳng định: “Sự phát triển của một cá nhân được quy định 

bởi sự phát triển của tất cả các nhân cách khác mà nó giao tiếp một cách trực 

tiếp hoặc gián tiếp với họ”. Chính vì vậy, hoạt động giao tiếp cũng có ảnh 

hƣởng không nhỏ đến hoạt động nhận thức của sinh viên. Sự phát triển nhận 

thức của cá nhân là sự lĩnh hội những tri thức lịch sử - xã hội. Thông qua hoạt 

động giao tiếp, sinh viên có thể tiếp cận một cách nhiều chiều những thông tin 

liên quan đến cuộc vận động qua những chủ thể khác, do vậy hoạt động nhận 

thức của sinh viên càng thêm sâu sắc. 

  Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền về cuộc vận động “Học tập và làm 

theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” của Nhà trƣờng và các tổ chức đoàn 

thể cũng ảnh hƣởng đến hoạt động nhận thức của sinh viên. Khi hoạt động 

tuyên truyền diễn ra thƣờng xuyên có hiệu quả, dƣới nhiều hình thức phong 

phú, sinh động sẽ thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Từ đó nhận thức của 

sinh viên sẽ đƣợc bổ sung, phát triển. Ngƣợc lại, hoạt động tuyên truyền hạn 
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chế hoặc thiếu những hình thức phong phú, nghèo nàn sẽ gây tâm lý nhàm 

chán, hiệu quả nhận thức trong sinh viên đối với cuộc vận động sẽ giảm đi 

đáng kể. 

 Ngoài những yếu tố trên, còn có một yếu tố khách quan rất tích cực góp 

phần vào sự phát triển nhận thức của sinh viên về cuộc vận động “Học tập và 

làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” là phƣơng tiện thông tin đại 

chúng (tivi, sách báo, internet, radio,…). Đây là những phƣơng tiện có ý 

nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh 

trong quần chúng nhân dân. Đảng ta đã nhận định đây là công cụ “cực kỳ 

nhanh chóng và hiệu quả cần phải triệt để tận dụng”. Đối với sinh viên an 

ninh nhân dân, Nhà trƣờng luôn tạo mọi điều kiện cho sinh viên tiếp thu tri 

thức một cách tốt nhất, đã xây dựng một hệ thống thƣ viện điện tử phục vụ 

đầy đủ các loại sách báo nói chung và về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh nói riêng. Ngoài ra còn có hệ thống tra cứu thông tin trực tuyến 

bằng mạng Internet. Chính vì vậy, đây là yếu tố có tác động không ít đến nhận 

thức của sinh viên đối với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng 

đạo đức Hồ Chí Minh” 

 Nhƣ vậy, những yếu tố khách quan có vai trò rất quan trọng trong việc 

hình thành và phát triển nhận thức của Sinh viên An ninh nhân dân với cuộc 

vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”. Chính vì 

vậy, một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao nhận thức của sinh 

viên an ninh là phải cải tạo và xây dựng một môi trƣờng sống, học tập và sinh 

hoạt thuận lợi để sinh viên có thể tiếp thu tri thức, nhận thức một cách có hiệu 

quả nhất. 

 2.1.2. Yếu tố chủ quan: 
 Yếu tố chủ quan đầu tiên không thể thiếu đƣợc là năng lực nhận thức của 

cá nhân. Năng lực là tổng hợp những thuộc tính tâm lý độc đáo của cá nhân 

phù hợp với những yêu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất định nhằm đảm 

bảo cho hoạt động đó diễn ra có kết quả [14, tr.235]. Trong một môi trƣờng 

đào tạo nhƣ nhau, với mỗi cá nhân sẽ có những nhận thức khác nhau vì mỗi 

cá nhân có năng lực nhận thức ở mức độ khác nhau, có thể là ở mức độ nhận 

thức cảm tính hoặc nhận thức lý tính. Vì vậy, trƣớc một hoàn cảnh nảy sinh 

vấn đề, bản thân mỗi sinh viên sẽ có cách lĩnh hội và giải quyết theo những 

cách riêng của mình. Đối với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng 

đạo đức Hồ Chí Minh”, nhiều sinh viên chỉ dừng lại ở giai đoạn nhận thức, 

không có những hành động cụ thể; trong khi đó có nhiều sinh viên khác khi 
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nhận thức đƣợc vấn đề lại biểu hiện bằng những hành động nhƣ: nỗ lực cố 

gắng học tập và rèn luyện.  

 Yếu tố chủ quan thứ hai là hứng thú của sinh viên. Hứng thú là thái độ 

đặc thù của cá nhân đối với đối tượng nào đó mà đối tượng đó vừa có ý nghĩa 

trong đời sống, vừa hấp dẫn về mặt tình cảm đối với cá nhân đó [14, tr.227]. 

Khi bản thân sinh viên  nhận thức đƣợc và cảm thấy hứng thú về cuộc vận 

động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”  thì sẽ tạo nên ở 

sinh viên sự lôi cuốn, hấp dẫn, tâm lí khát khao, tiếp cận và đi sâu vào tìm 

hiểu. Khi đƣợc làm việc phù hợp với hứng thú của mình, sẽ làm tăng hiệu quả 

của quá trình nhận thức làm nảy sinh khát vọng hành động và hành động sáng 

tạo. Ngƣợc lại, trƣớc một vấn đề không hứng thú, sinh viên sẽ không đi sâu 

tìm hiểu, do vậy nhận thức của họ không hình thành hoặc hình thành nhƣng 

không sâu sắc. Hiểu biết của sinh viên đối với cuộc đời và sự nghiệp của Hồ 

Chí Minh cũng là một trong những yếu tố ảnh hƣởng đến nhận thức của sinh 

viên đối với cuộc vận động. Khi hiểu biết của sinh viên sâu sắc sẽ tạo tâm lý 

thích thú, hình thành nhu cầu tìm hiểu; ngƣợc lại sẽ làm hạn chế khả năng 

nhận thức của sinh viên. 

 Nhƣ vậy, những yếu tố chủ quan có vai trò cực kì quan trọng và quyết 

định trong việc hình thành và phát triển nhận thức của Sinh viên An ninh 

nhân dân với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí 

Minh”. Chính vì vậy, cần phải có những biện pháp phù hợp để tạo hứng thú 

nhằm  mục đích cho sinh viên ý thức, hiểu rõ ý nghĩa của cuộc vận động này 

đối với bản thân mỗi sinh viên. 

  Tóm lại, hoạt động nhận thức của sinh viên phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

khách quan và chủ quan khác nhau. Do vậy, để nâng cao nhận thức của sinh 

viên đối với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí 

Minh”, phải thông qua các hình thức tuyên truyền, tác động vào sinh viên, 

làm cho sinh viên nhận thức đƣợc đầy đủ đây vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ 

của bản thân mỗi sinh viên. 

 2.2. Kết quả nhận thức của sinh viên đối với cuộc vận 
động và những hạn chế, tồn tại: 

 2.2.1. Kết quả nhận thức: 
 Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” 

đã và đang phát triển sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Trên thực tế nó 

đã khơi dậy lòng nhân ái của mỗi con ngƣời, thể hiện rõ hơn quyết tâm của 

Đảng và Nhà nƣớc ta trong cuộc đấu tranh ngăn chặn tình trạng xuống cấp 
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đạo đức, tuyên chiến cƣơng quyết với nạn tham nhũng đang có xu hƣớng gia 

tăng trong xã hội. 

 Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh là phải quán triệt 

sâu sắc quan điểm của Ngƣời về nhiệm vụ học tập, rèn luyện thƣờng xuyên 

của các cán bộ, đảng viên. Điều này không chỉ trên lí luận mà còn phải thông 

qua thực tiễn hành động. 

 Trong hơn hai năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 

gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”, chúng ta đã đạt đƣợc nhiều thành tựu có ý 

nghĩa quan trọng, tạo ra đƣợc các phong trào hành động cách mạng có ý nghĩa 

trong cả nƣớc theo tấm gƣơng đạo đức Bác Hồ vĩ đại. 

  Hƣởng ứng cuộc vận động đó, trƣờng Đại học An ninh nhân dân đã ra 

sức tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo ra phong trào nhận thức và hành 

động sâu rộng trong toàn thể sinh viên. Nhận thức đƣợc ý nghĩa của cuộc vận 

động, sinh viên Đại học An ninh nhân dân đã tích cực tu dƣỡng và rèn luyện. 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt đƣợc cần phát huy vẫn còn những hạn chế, 

tồn tại cần phải khắc phục. 

 Thông qua cuộc điều tra xã hội, 100% sinh viên đều cho rằng cuộc vận 

động là rất cần thiết khi đƣợc hỏi về ý nghĩa của cuộc vận động “Học tập và 

làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” trong quần chúng nhân dân (Câu 

1 – Bảng điều tra xã hội học – Phụ lục I). Từ kết quả này cho thấy, nhận thức 

trong sinh viên không chỉ dừng lại ở trực quan cảm tính mà đã hình thành một 

quá trình tƣ duy trong nhận thức. 

 Khi đƣợc hỏi về thời gian Bộ chính trị Ban chấp hành trung ƣơng bắt đầu 

cuộc vận động, có 76% sinh viên lựa chọn phƣơng án là 03/2/2007. Điều này 

đã thể hiện sự quan tâm thực sự của mỗi sinh viên đối với cuộc vận động. Tuy 

nhiên, qua điều tra cũng cho thấy một tình trạng đáng buồn là còn có một bộ 

phận không nhỏ sinh viên vẫn có thái độ thờ ơ đối với cuộc vận động. Có 

24% sinh viên cho rằng cuộc vận động bắt đầu trong thời gian khác nhƣ: 

03/2/2006 (6.5%), 03/2/2005 (13.5%), 03/2/2004 (4%). Từ kết quả cho thấy, 

qua hơn hai năm phát động cuộc vận động hầu hết sinh viên có sự quan tâm 

thực sự đối với cuộc vận động nhƣng vẫn còn một bộ phận sinh viên thiếu 

quan tâm hoặc quan tâm rất ít. Điều này đã làm hạn chế hiệu quả tuyên truyền 

hƣởng ứng và thực hiện cuộc vận động trong Nhà trƣờng. 

 Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” 

là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và thiết thực, đƣợc tiến hành trong thời gian 

dài, có nội dung phong phú và  đa dạng. Điều này thể hiện một phần ở công 

tác tuyên truyền cho cuộc vận động. Trên tất cả các phƣơng tiện thông tin đại 

chúng (tivi, radio, sách, báo, internet,…) đều có những hình thức tuyên truyền 
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khác nhau về cuộc vận động. Đối với sinh viên an ninh nhân dân, hoạt động 

tiếp cận và nhận thức ban đầu về cuộc vận động thông qua nhiều nguồn khác 

nhau, trong đó chủ yếu là thông qua phƣơng tiện thông tin đại chúng chiếm 

81.5%, ngoài ra một số ít các bạn biết đƣợc từ các nguồn khác nhƣ: bạn bè, 

ngƣời thân, các tổ chức, đoàn thể,… 

 Từ sự nhận thức đúng đắn của mình, trong sinh viên đã có sự hình thành 

về tình cảm quan tâm đến cuộc vận động. Qua khảo sát cho thấy, có 46% sinh 

viên thể hiện thái độ rất quan tâm đối với cuộc vận động “Học tập và làm theo 

tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”. Con số này đã khẳng định vị trí của cuộc 

vận động đối với sinh viên. Không chỉ dừng lại ở sự quan tâm tới tấm gƣơng 

đạo đức Hồ Chí Minh mà nhiều sinh viên còn quan tâm tới việc thực hiện 

cuộc vận động trong toàn xã hội nói chung và trong Nhà trƣờng An ninh nhân 

dân nói riêng. Khi đƣợc hỏi “bạn quan tâm tới những gì trong cuộc vận động 

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?””, một sinh viên 

khóa D18 trả lời: “điều tôi quan tâm nhất trong cuộc vận động này là tấm 

gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ và những gì mà cuộc vận động đó tác 

động đối với bản thân mỗi người, là những tấm gương điển hình, những tấm 

gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vân động 

này ”. 

 Một điều kiện thuận lợi cho sinh viên có thể đi sâu tìm hiểu về cuộc đời, 

sự nghiệp và những tƣ tƣởng lớn của Ngƣời một cách có hệ thống là sinh viên 

an ninh nhân dân đƣợc tiếp cận với đạo đức Hồ Chí Minh từ khi mới học năm 

thứ nhất của khóa học thông qua môn học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

và môn Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. Khi đƣợc hỏi về thái độ của sinh viên đối với 

những môn học này, có 48% sinh viên cảm thấy rất hứng thú. Thêm vào đó, 

khi đƣợc hỏi “thông qua môn học tư tưởng Hồ Chí Minh bạn đã học được 

những gì? tại sao bạn lại cảm thấy hứng thú với môn học này?”, chúng tôi 

nhận đƣợc câu trả lời: “Thông qua môn học này, tôi không chỉ thực sự hiểu 

một cách sâu sắc về đạo đức Hồ Chí Minh mà còn có nhiều hiểu biết rất mới 

về cuộc đời và sự nghiệp của Người. Từ đó, tôi ý thức được rằng bản thân 

cần không ngừng ra sức học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh”. 

  Chính vì có quá trình tiếp cận rất sớm đối với cuộc đời, sự nghiệp và tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh, nên hiểu biết của sinh viên về tấm gƣơng đạo đức tƣơng 

đối đầy đủ. Có 70% cho rằng hiểu biết của mình về tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là 

tƣơng đối. Ngoài ra, tấm gƣơng của Ngƣời không chỉ giới hạn trong phạm vi 

đất nƣớc Việt Nam mà còn có tác động lan tỏa mãnh liệt đối với nhân dân 

trên thế giới. Chủ tịch Cuba Phi-đen-cat-xtơ-rô đánh giá rằng: “đồng chí Hồ 
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Chí Minh thuộc lớp người đặc biệt mà cái chết là mầm mống của sự sống và 

là nguồn cổ vũ đời đời bất diệt...”, còn báo Chiến sĩ (Angiêri) đã viết: “Nhà 

văn, nhà báo, dù ai có ác ý nhất cũng không tìm thấy một chút thiếu sót nhỏ 

nhặt nào trong cuộc đời gần 80…”. Chính tấm gƣơng đó là mục tiêu và là 

động lực phấn đấu không chỉ của riêng bản thân tôi mà còn là của tất cả sinh 

viên trong những năm học tại trƣờng Đại học An ninh nhân dân cũng nhƣ kể 

cả khi đã ra thực tế công tác chiến đấu. 

  Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn, nhận thức của sinh viên đƣợc thể 

hiện rất khác nhau khi đƣợc hỏi về hai yếu tố “Đức” và “Tài” trong phẩm chất 

của một con ngƣời. Trong đó, có 50% cho rằng “Đức” quan trọng hơn; 0% 

cho rằng “Tài” quan trọng hơn; có 50% cho rằng hai yếu tố “Đức” và “Tài” 

có tầm quan trọng nhƣ nhau. Tuy nhiên, nếu xuất phát từ cơ sở khoa học khi 

nghiên cứu tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, chúng ta thấy giữa hai yếu tố “Đức” và 

“Tài” có mối quan hệ biện chứng với nhau, thiếu một yếu tố thì sẽ không thể 

hình thành một con ngƣời toàn diện, song Bác luôn luôn coi trọng đạo đức 

của ngƣời chiến sĩ cách mạng, đức là cái gốc, vì Bác coi đây là nền tảng của 

mọi thành công. Đối với mỗi sinh viên an ninh trong quá trình tu dƣỡng và 

rèn luyện, đó là những yêu cầu hết sức quan trọng, trong đó không chỉ chú 

trọng tới việc trau dồi kiến thức mà còn phải còn phải ra sức rèn luyện, tham 

gia phong trào nhằm tu dƣỡng phẩm chất đạo đức của cá nhân, phục vụ cho 

yêu cầu công tác của bản thân sau này. 

  Tổng bí thƣ Nông Đức Mạnh đã chỉ đạo: “Cuộc vận động cần được 

thực hiện liên tục, thường xuyên, lâu dài, đi vào chiều sâu, vào thực chất và 

đặt trọng tâm vào việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc 

“làm theo” này cần trở thành trách nhiệm, được thực hiện một cách tự giác, 

tự nguyện ở mỗi người, xuất phát từ nhận thức đúng đắn sau khi đã học tập 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học 

tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh, 93.5% sinh viên đƣợc điều 

tra đều cho rằng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ 

Chí Minh” cần đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, liên tục và lâu dài trong toàn 

Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Đây cũng là vấn đề đã đƣợc đặt ra và giải quyết 

trong cuộc sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động. Chính vì vậy, Nhà 

trƣờng Đại học An ninh cần triển khai cuộc vận động này bằng những chủ 

trƣơng, kế hoạch mang tính thƣờng xuyên, lâu dài và sâu rộng trong sinh 

viên, nhằm đạt đƣợc hiệu quả nhận thức và hành động cao nhất. 

  Tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gƣơng bao trùm mọi mặt của 

đời sống xã hội chứ không dừng lại ở một lĩnh vực cụ thể. Trong lĩnh vực An 

ninh trật tự, Bác Hồ luôn quan tâm xây dựng đạo đức ngƣời Công an nhân 
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dân “vừa hồng, vừa chuyên”. Chính vì vậy, cuộc vận động “Học tập và làm 

theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” có ý nghĩa rất lớn trong việc xây dựng 

những sĩ quan an ninh nhân dân có đủ đức, đủ tài phụng sụ Tổ quốc và nhân 

dân. Hƣởng ứng cuộc vận động đó, ngành Công an đã phát động cuộc vận 

động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân 

dân vì nƣớc quên thân, vì dân phục vụ” trong toàn ngành. Đồng thời gắn cuộc 

vận động này với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác 

Hồ dạy”. Đối với chúng ta, những sĩ quan an ninh nhân dân tƣơng lai, cần 

phải nhận thức sâu sắc đƣợc điều đó. Chúng ta đang nỗ lực trong tất cả mọi 

lĩnh vực từ học tập đến rèn luyện, phong trào nhằm “rèn đức, luyện tài”, thực 

hiện có hiệu quả 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và Di chúc thiêng liêng 

của Ngƣời. 

  Nhận thức đƣợc ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động đối với 

việc tu dƣỡng và rèn luyện bản thân, mỗi sinh viên an ninh đã biến những 

nhận thức của mình thành hành động cụ thể của bản thân, đóng góp tích cực 

vào hiệu quả của cuộc vận động tại trƣờng Đại học An ninh nhân dân. 

  Sau hơn hai năm triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 

gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” đến nay, sinh viên an ninh đã đạt đƣợc một số 

thành tích nổi bật nhƣ: tổ chức viết bài dự thi tìm hiểu về đạo đức sáng ngời 

của Ngƣời do các cơ quan báo chí tổ chức, trong đó đã có những bài dự thi 

đạt giải nhƣ của đồng chí Văn Thị Hồng Nhung (D14A), đồng chí Nguyễn 

Văn Tuân (D16B), đặc biệt vừa qua đồng chí Hoàng Văn Tiến Phƣơng 

(D18A1) đã đạt giải nhất cá nhân và đồng chí Tƣởng Thị Nhƣ Quỳnh 

(D18A1) đạt giải nhì cá nhân, bên cạnh đó hai đồng chí này còn đạt giải nhất 

tập thể cuộc thi Tìm hiểu 40 năm Di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh,… Từ 

những thành tích đã nêu trên đã chứng minh đƣợc rằng cuộc vận động này đã 

và đang thực sự đi vào chiều sâu trong sinh viên, trở thành hoạt động sinh 

hoạt chính trị thƣờng xuyên, không thể thiếu của các Chi đoàn khối học viên 

trong trƣờng Đại học An ninh nhân dân. 

 Không chỉ dừng lại ở đó, theo kết quả điều tra thu đƣợc có 55% đơn vị 

lớp học thƣờng xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa trong học 

viên. Điều đó cho thấy, hoạt động tuyên truyền về cuộc vận động trong sinh 

viên cũng diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Bên cạnh đó, 

hình thức tổ chức cũng có sự đa dạng hóa nhằm tạo ra khả năng nhận thức cao 

nhất trong sinh viên nhƣ: thi tìm hiểu kiến thức, thi kể chuyện, thi sáng tác 

thơ văn, nhạc,… về các chủ đề liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Hồ 

Chí Minh. Nhằm tạo ra không khí thi đua sôi nổi giữa các đơn vị học viên và 
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bản thân mỗi sinh viên, Nhà trƣờng còn phối hợp với nhiều bộ môn, khoa, 

phòng tổ chức các cuộc thi Olympic về cuộc vận động.  

  Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh là một việc làm 

và biện pháp hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Nhận thức rõ đƣợc 

điều này, thông qua cuộc vận động bản thân mỗi sinh viên cũng đã tự giác 

học tập và tu dƣỡng nhằm đạt đƣợc mục tiêu chƣơng trình đào tạo. Từ cuộc 

vận động, sinh viên không chỉ hiểu biết thêm về đạo đức Hồ Chí Minh mà 

bản thân mỗi sinh viên còn ý thức phải không ngừng học tập, rèn luyện theo 

tấm gƣơng đạo đức sáng ngời của Ngƣời (Câu 13 – Bảng điều tra xã hội học 

– Phụ lục I). Biểu hiện cụ thể đó là sự gia tăng số lƣợng học sinh xuất sắc so 

với những năm học trƣớc. Theo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đoàn 

trƣờng tại đại hội đại biểu Đoàn trƣờng lần thứ XIII (nhiệm kì 2009 – 2012), 

phân loại đoàn viên năm học 2007 – 2008 có 803 đoàn viên xếp loại xuất sắc 

trong tổng số 1185/1708 đoàn viên tham gia phân loại, chiếm 67.76%, đến 

năm học 2008 – 2009 có 1155 đoàn viên xếp loại xuất sắc trong tổng số 

1305/1885 đoàn viên tham gia phân loại, chiếm 88.50%. Số lƣợng sinh viên 

bị kỷ luật cũng giảm xuống. Và kết quả quan trọng là bản thân mỗi sinh viên 

đã ý thức đƣợc tầm quan trọng của tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh trong 

xây dựng con ngƣời Việt Nam nói chung và sinh viên an ninh nhân dân nói 

riêng. Từ đó có kế hoạch phấn đấu cho bản thân trong suốt những năm học tại 

trƣờng và đấu tranh thực tiễn sau này. 

2.2.2. Những hạn chế và tồn tại: 
 Song song với những kết quả đã đạt đƣợc thì việc nhận thức và thực 

hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” 

trong sinh viên an ninh nhân dân vẫn còn một số tồn tại và hạn chế: 

 Thứ nhất, hoạt động nhận thức của sinh viên an ninh về cuộc vận động 

“Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” mặc dù đã đi vào 

chiều sâu nhƣng bên cạnh đó một phận không nhỏ sinh viên vẫn còn tồn tại 

thái độ thờ ơ, không quan tâm. Trong kết quả khảo sát, có 20% sinh viên tự 

thấy mình là ít quan tâm đến cuộc vận động, dẫn đến họ không quan tâm đến 

việc thực hiện cũng nhƣ kết quả nhận thức cuộc vận động trong sinh viên. Từ 

đó, đã không đạt đƣợc sự nhận thức sâu sắc cũng nhƣ hành động ý chí trong 

sinh viên. 

 Thứ hai, hoạt động tuyên truyền của Nhà trƣờng và các đoàn thể đã đạt 

đƣợc những thành quả đáng ghi nhận, tạo ra sự nhận thức thống nhất trong 

sinh viên. Nhƣng bên cạnh đó cũng còn tồn tài rất nhiều hạn chế nhƣ: Hình 

thức nghèo nàn, không thu hút sinh viên nên không có hiệu quả cao,… Kết 
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quả là, có 29% sinh viên cho rằng đơn vị lớp mình ít tổ chức các hoạt động 

nhằm hƣởng ứng cuộc vận động trên, có 15% sinh viên cho rằng đơn vị lớp 

mình chƣa từng tổ chức các hoạt động nào nhằm tìm hiểu tấm gƣơng đạo đức 

Hồ Chí Minh, có 21% sinh viên cho rằng việc tổ chức không đạt kết quả trong 

sinh viên. Những con số này buộc chúng ta phải quan tâm và suy nghĩ về hoạt 

động tuyên truyền cũng nhƣ phong trào hƣởng ứng cuộc vận động đã thực sự 

đi vào chiều sâu và đã mang lại kết quả trong nhận thức và hành động của 

sinh viên hay chƣa? 

 Thứ ba, bên cạnh những thành tích đã đạt đƣợc trong học tập và rèn 

luyện của sinh viên vẫn có tình trạng vi phạm điều lệnh, kỷ luật. Về học tập, 

một bộ phận không nhỏ sinh viên còn tồn tại tƣ tƣởng trung bình chủ nghĩa 

trong học tập, kết quả học tập còn có biểu hiện đi xuống. Khi đƣợc hỏi “Bản 

thân đồng chí đã thực hiện nghiêm túc 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 

chƣa?”, thì chúng tôi nhận đƣợc câu trả lời là “chƣa tốt” (15%). Điều này đã 

phản ánh thực trạng học tập, rèn luyện và tu dƣỡng của sinh viên chúng ta 

hiện nay vẫn chƣa cao và chƣa thực sự đi vào chiều sâu. 

 Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí 

Minh” là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, 

toàn dân ta. Qua hơn hai năm triển khai thực hiện cuộc vận động, chúng ta đã 

đạt đƣợc những thành tựu có ý nghĩa quan trọng. Sau khi triển khai cuộc vận 

động sâu rộng trong cả nƣớc, niềm tin của cán bộ, Đảng viên và nhân dân vào 

thành công của cuộc vận động đƣợc nâng lên, lôi cuốn đƣợc đông đảo nhân 

dân tham gia, đặc biệt ở cơ sở xã, phƣờng. 

Qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo 

đức Hồ Chí Minh, trong cán bộ, Đảng viên, công chức đã có sự chuyển biến 

bƣớc đầu về nhận thức tƣ tƣởng, về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống. Nhiều 

cán bộ, Đảng viên đã có ý thức hơn trong việc giữ gìn, rèn luyện, tu dƣỡng 

đạo đức cá nhân; có chuyển biến tốt hơn trong quan hệ với nhân dân, với tập 

thể và cộng đồng xã hội... Đa số đã hiểu rõ hơn nội dung tƣ tƣởng và tấm 

gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh; nhận thức rõ hơn về vị trí, tầm quan trọng của 

đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội; về đạo đức 

là “gốc” của ngƣời cách mạng. 

Ở các địa phƣơng, cơ sở, cuộc vận động đã trở thành sinh hoạt chính trị 

rộng lớn, lôi cuốn đƣợc đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, tác động 

tích cực đến việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phƣơng. Một số nơi 

đã xây dựng các quy định, quy chế, quy ƣớc cụ thể trong thực hiện các tiêu 

chuẩn đạo đức theo yêu cầu của cuộc vận động, đƣợc mọi ngƣời nghiêm 

chỉnh chấp hành và nhân dân ghi nhận. 
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Hƣởng ứng cuộc vận động, Nhà trƣờng đại học An ninh nhân dân đã có 

nhiều hình thức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về tấm 

gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh, và đặc biệt là tƣ tƣởng của Ngƣời đối với Công 

an nhân dân. Trong quá trình đó, bản thân mỗi sinh viên an ninh đó có nhiều 

đóng góp tích cực, hoạt động nhận thức của sinh viên đƣợc nâng cao và đã trở 

thành hành động ý chí cụ thể. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc thực hiện cuộc 

vận động trong sinh viên vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần đƣợc khắc phục để 

tiếp tục phát triển nhƣ một bộ phận sinh viên còn chƣa quan tâm nhiều đến 

cuộc vận động, chỉ dừng lại ở lý thuyết mà chƣa có hành động cụ thể trong 

sinh viên,… 

Chính vì vậy, nâng cao nhận thức của sinh viên về cuộc vận động “Học 

tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” là một yêu cầu đang đặt ra 

và cần đƣợc giải quyết đúng đắn của Nhà trƣờng, các tổ chức đoàn thể và bản 

thân mỗi sinh viên. 
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Chương 3 

NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO 

NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN AN NINH ĐỐI VỚI CUỘC 

VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG 

ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” 
 

3.1. Đối với nhà trường: 
 Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn rằng: “Trường học của chúng ta là 

trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những công 

dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai tốt của nước nhà”. Xác định 

đúng đắn mục đích trên đồng thời hƣởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm 

theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn quân và toàn 

dân ta nói chung, và trong ngành Công an nói riêng, Nhà trƣờng Đại học An 

ninh nhân dân đã có nhiều hoạt động trong công tác tuyên truyền và xây dựng 

đạo đức Công an nhân dân theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác 

này đã đƣợc nhà trƣờng xác định là chƣơng trình hành động trọng tâm của 

năm học. Nhà trƣờng đã tổ chức nhiều buổi báo cáo chuyên đề về tấm gƣơng 

đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, giảng viên và sinh viên hay tổ chức tham 

quan thực tế các bảo tàng, địa danh lịch sử,… Tuy nhiên, để nâng cao nhận 

thức của sinh viên đối với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng 

đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian tới, Nhà trƣờng cần chú trọng vào: 

 Công tác tuyên truyền là nền móng, là cơ sở vững chắc cho việc vận 

dụng lý luận vào thực tiễn một cách thống nhất. Việc nâng cao nhận thức của 

Sinh viên An ninh nhân dân về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 

gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” trƣớc hết phải đảm bảo sinh viên hiểu biết một 

cách đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gƣơng đạo đức sáng ngời của 

Ngƣời. Thông qua đó, sinh viên nhận thức và tự giác tu dƣỡng, phấn đấu 

thông qua những hành động cụ thể của cá nhân trong học tập và rèn luyện. 

Chính vì vậy, việc trƣớc tiên là nhà trƣờng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác 

tuyên truyền. Bác Hồ đã dạy: “Phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, 

lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực 

hành vào công việc yêu nước” [8, tr.72]. 
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  Để thực hiện công tác này có hiệu quả, Nhà trƣờng cần phải cải tiến nội 

dung và hình thức học tập tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh nhằm đạt đƣợc 

hiệu quả thiết thức cao hơn. Không chỉ dừng lại ở hình thức những buổi báo 

cáo, sinh hoạt chuyên đề mang tính chất một chiều mà nhà trƣờng cần tổ chức 

các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí 

Minh, đặc biệt là tƣ tƣởng của Ngƣời với Công an nhân dân. Hình thức các 

cuộc thi đa dạng hóa ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhƣ: các cuộc thi tìm hiểu 

kiến thức, kể chuyện, các cuộc thi văn hóa văn nghệ, sáng tác bài hát, thơ văn 

về đề tài Bác Hồ,… 

  Song song với công tác này, Nhà trƣờng cần triển khai cuộc thi “Ý 

tƣởng nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 

gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”” trong sinh viên An ninh nhân dân. Thông qua 

đó, Nhà trƣờng có thể tìm thấy đƣợc những cách làm hay, phong phú có thể 

đƣa vào áp dụng trong thực tiễn đời sống sinh hoạt tại trƣờng nhằm đƣa cuộc 

vận động đạt đƣợc những kết quả mong muốn. 

  Nhà trƣờng cần đẩy mạnh phong trào học tập và rèn luyện của Sinh 

viên theo 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Phải cho sinh viên thấy đƣợc 

lời Bác dạy là kim chỉ nam, là mục tiêu, là lý tƣởng để bản thân phấn đấu lâu 

dài và bền bỉ. Hoạt động này phải đƣợc thực hiện một cách thƣờng xuyên, 

liên tục. Đồng thời, qua từng năm học, Nhà trƣờng phải thực hiện công tác 

tổng kết, nắm bắt những mặt đã làm đƣợc để tiếp tục phát huy, những hạn chế 

còn tồn tại để uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời. 

  Bên cạnh đó, Nhà trƣờng phải thực hiện tốt công tác “nêu gƣơng ngƣời 

tốt, việc tốt” trong quá trình học tập, rèn luyện tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí 

Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Lấy gương người tốt, việc tốt 

để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây 

dựng Đảng, xây dựng các tố chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc 

sống mới”. Theo Ngƣời, đó là “một phương pháp lấy quần chúng giáo dục 

quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn” [10, tr 558] .  

  Bác nhấn mạnh: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu 

tình cảm và đối với họ một tấm gương sống có giá trị hơn một bài diễn thuyết 

tuyên truyền”. Vì vậy, những tấm gƣơng ngƣời tốt việc tốt cần phải đƣợc Nhà 

trƣờng giới thiệu rộng rãi trong toàn thể sinh viên, cần khắc họa những nét 

tiêu biểu để gây ấn tƣợng đối với những sinh viên khác, vừa gần gũi với đời 

thƣờng, và đặc biệt có sức cảm hóa, khơi gợi ý muốn phấn đấu theo ngƣời 

khác trong sinh viên.  

  Nhà trƣờng cần thực hiện tốt công tác giảng dạy môn “Tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh” tạo cơ sở nền tảng cho sinh viên có thể tiếp cận một cách có hệ 
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thống tƣ tƣởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nội dung giảng dạy còn hạn 

chế, cách truyền đạt của giảng viên chƣa khơi dậy đƣợc khả năng tìm tòi và 

tiếp thu của sinh viên. Chính vì vậy, môn học này cần đƣợc chú trọng đổi mới 

phƣơng pháp giảng dạy và cách thức tiếp cận kiến thức của sinh viên, cần 

phải có những điều chỉnh để tập trung vào lĩnh vực đạo đức đồng thời bổ sung 

các nguồn sách báo, tài liệu, tƣ liệu cho bài giảng không khô cứng, thích ứng 

với điều kiện xã hội hiện tại, điểm quan trọng nhất là phải giải đáp đƣợc 

những thắc mắc của sinh viên về tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh 

quá trình nghe giảng cần phát huy khả năng tự nghiên cứu của sinh viên đồng 

thời kết hợp với hoạt động ngoại khóa thực tế. 

  Không chỉ dừng lại với môn “Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh” mà trong công 

tác đào tạo những môn học khác của Nhà trƣờng, phải gắn kết với việc giáo 

dục tƣ tƣởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Phƣơng pháp của Chủ nghĩa Mác-Lênin, 

tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là phƣơng pháp luận cơ bản trong mọi hoạt động 

nghiên cứu, học tập tại trƣờng. Thông qua các bài giảng, giảng viên phải cho 

thấy đƣợc tầm quan trọng của đạo đức Hồ Chí Minh trong mọi lĩnh vực của 

đời sống xã hội và đặc biệt là thực tiễn công tác, đấu tranh của Công An. 

  Hằng năm, thông qua các thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, nhà 

trƣờng phải xây dựng nhiều đề tài về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ để 

sinh viên đào sâu nghiên cứu. Từ đó, sinh viên có thể tìm ra đƣợc những ý 

nghĩa sâu xa của đạo đức Hồ Chí Minh trong việc giáo dục đạo đức con ngƣời 

Việt Nam nói chung và đối với sinh viên An ninh nhân dân nói riêng. 

  Thứ hai, song song với công tác tuyên truyền tấm gƣơng đạo đức Hồ 

Chí Minh thì đòi hỏi nhà trƣờng phải chú trọng công tác quản lý, giáo dục học 

viên. Đây là hai mặt của một vấn đề có tính bản chất giữa nội dung và hình 

thức. Đây là công tác nền tảng nhằm xây dựng những sinh viên có đủ tài đủ 

đức. Bác đã dạy: “Trong giáo dục không những phải có tri thức phổ thông mà 

phải có đạo đức cách mạng. Có tài phải có đức.Có tài mà không có đức, tham 

ô hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài thì như ông bụt ngồi trong 

chùa, không giúp ích được ai”. 

  Trong giai đoạn xây dựng nền kinh tế thị trƣờng ở Việt Nam hiện nay, 

bên cạnh những tác động tích cực nhƣ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống 

nhân dân và tiềm lực của nƣớc ta trên trƣờng quốc tế,… thì những yếu tố 

ngoại sinh nhƣ là một tất yếu khách quan xâm nhập vào nƣớc ta nhƣ là một 

tất yếu khách quan. Trong đó, tình trạng suy thoái về đạo đức của một bộ 

phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Văn kiện đại hội đại biểu 

toàn quốc lần X đã mạnh dạn đánh giá: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng 

chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ 
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nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không 

nhỏ cán bộ,công chức còn diễn ra nghiêm trọng” [4, tr.123].  

 Đối với ngành Công an trong thời gian qua cũng có nhiều tiêu cực gây 

phẫn nộ lớn trong quần chúng, trong toàn xã hội, làm mất lòng tin của nhân 

dân với Nhà nƣớc. Riêng đối với trƣờng Đại học An ninh nhân dân, bên cạnh 

những thành quả đáng biểu dƣơng thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ sinh 

viên có biểu hiện tiêu cực, đi ngƣợc lại với nội quy, quy định của Ngành và 

của trƣờng. Tình trạng này đã dẫn đến có nhiều sinh viên bị kỷ luật, thậm chí 

còn bị đuổi học. Chính vì vậy, tăng cƣờng công tác quản lý và giáo dục học 

viên là yêu cầu đang đặt ra cấp thiết đối với Nhà trƣờng Đại học An ninh 

nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện công tác này, cần chú trọng: 

 Nhà trƣờng phải chú trọng quản lý, giám sát hoạt động của sinh viên, 

đảm bảo sinh viên chấp hành nghiêm túc điều lệnh nội vụ, nội quy, quy chế 

của ngành và của trƣờng. 

Tăng cƣờng ý thức tự quản trong mỗi đơn vị học viên, đảm bảo hoạt 

động của Ban chỉ huy lớp trong chỉ đạo, điều hành đơn vị thực hiện hoạt động 

học tập và rèn luyện. 

Nhà trƣờng phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những sinh 

viên vi phạm. Điều này vừa thể hiện đƣợc tính nghiêm minh của kỷ luật, đồng 

thời có tác dụng răn đe, ngăn ngừa sinh viên vi phạm. 

Cuối cùng, Nhà trƣờng cần có cơ chế giám sát việc thực hiện cuộc vận 

động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” của sinh viên, 

trong từng giai đoạn phải có quá trình đánh giá, nhìn nhận những mặt đạt 

đƣợc và những mặt tồn tại, trên cơ sở đó khen thƣởng, biểu dƣơng những sinh 

viên gƣơng mẫu, xử phạt nghiêm minh những sinh viên cố tình vi phạm kỉ 

luật và có những kế hoạch cụ thể triển khai cuộc vận động cho những giai 

đoạn tiếp theo. Tóm lại, Nhà trƣờng cần coi việc thực hiện thành công cuộc 

vận động này là một giải pháp quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ đào tạo của Nhà trƣờng. Chính vì vậy, phát huy vai trò của Nhà 

trƣờng là một trong những tiền đề quan trọng đầu tiên nhằm nâng cao nhận 

thức của sinh viên. 

 3.2. Đối với các tổ chức đoàn thể của nhà trường: 

 3.2.1. Đối với Đoàn thanh niên: 
Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm chăm lo mọi mặt cho thanh, thiếu 

niên, bồi dƣỡng cho thế hệ trẻ trở thành đội hậu bị vững chắc của Đảng. Tại 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần II (10/1956), Bác Hồ đã khẳng định vai trò quan 
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trọng của Đoàn Thanh niên: “Đoàn Thanh niên là một tổ chức giúp Đảng 

giáo dục thanh niên, tập hợp thanh niên, giác ngộ họ và đưa họ ra tranh đấu” 

[12, tr.45]. Đối với trƣờng Đại học An ninh nhân dân, Đoàn Thanh niên là 

một tổ chức nòng cốt, đi đầu trong các hoạt động thi đua, phong trào của Nhà 

trƣờng. Đây là nhân tố góp phần rất tích cực trong cuộc vận động “Học tập và 

làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” trong sinh viên. Do vậy, việc phát 

huy hơn nữa vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc nâng cao nhận thức của 

sinh viên về cuộc vận động là rất cần thiết. 

 Đoàn Thanh niên nhà trƣờng cần tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về 

tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh. Không chỉ dừng lại ở các chi đoàn trong 

nhà trƣờng mà chúng ta cần phối hợp với các Đoàn trƣờng khác trong việc tổ 

chức những đêm văn nghệ giao lƣu hay những cuộc thi tìm hiểu kiến thức về 

đề tài Bác Hồ. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên thông qua các Câu lạc bộ trực 

thuộc của mình phát huy triệt để công tác tuyên truyền về cuộc vận động. 

Chẳng hạn nhƣ thông qua Câu lạc bộ Phát thanh nội bộ, câu lạc bộ Nội san Lá 

trung quân để đọc hay viết bài về đạo đức Bác Hồ hay những kết quả đạt 

đƣợc của cuộc vận động trong Nhà trƣờng, những hạn chế trong khi tổ chức 

thực hiện cuộc vận động trong từng chi đoàn. 

Ban chấp hành Đoàn trƣờng cần đƣa tiêu chí thực hiện cuộc vận động 

“Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” thành một trong 

những căn cứ quan trọng để đánh giá kết quả thi đua từng tháng, từng năm 

học của từng Chi đoàn. Phải hƣớng hoạt động của các Chi đoàn đi vào công 

tác tuyên truyền tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh và trở thành những hành 

động cụ thể của từng Chi đoàn trong những lĩnh vực cụ thể nhƣ học tập, rèn 

luyện, hay phong trào. Đồng thời với đó, Đoàn trƣờng cần nêu gƣơng những 

Chi đoàn có nhiều thành tích để nhân rộng, trở thành điển hình tiên tiến trong 

phong trào đoàn. 

Đoàn Thanh niên cần tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên 

tham gia viết bài dự thi tìm hiểu đạo đức Hồ Chí Minh do các cơ quan báo chí 

tổ chức. Tuy nhiên, số lƣợng sinh viên tham gia rất ít và không thƣờng xuyên. 

Một trong những nguyên nhân quan trọng là do thiếu thông tin về cuộc thi 

này. Chính vì vậy, Đoàn Thanh niên phải đi đầu trong công tác hƣớng dẫn, 

tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nhƣ: cung cấp địa chỉ hộp thƣ hay địa chỉ 

trang web, phổ biến rộng rãi nội dung câu hỏi dự thi các cuộc thi tuần và thi 

tháng đến từng sinh viên. Hay Đoàn trƣờng có thể thông qua hộp thƣ của 

mình gửi bài dự thi cho sinh viên. Việc tạo điều kiện này sẽ tạo tâm lý tự tin, 

thích thú đối với sinh viên; từ đó kích thích sinh viên tham gia nhiệt tình và 

thƣờng xuyên. 
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 Phong trào của Chi đoàn phải gắn với hoạt động ngoại khóa phong phú 

và đa dạng. Môi trƣờng đào tạo của Trƣờng đại học An ninh nhân dân mang 

tính chất doanh trại vũ trang. Sinh viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật và nội 

quy của nhà trƣờng, đặc biệt là việc ra ngoài rất hạn chế. Do vậy, Chi đoàn 

trong chƣơng trình hành động của mình phải tổ chức những hoạt động về 

nguồn, tham quan tìm hiểu kiến thức thực tế, tạo điều kiện cho sinh viên có 

thể phát triển nhận thức một cách toàn diện nhất. Đối với cuộc vận động, Chi 

đoàn nên có kế hoạch đi đến những địa danh gắn liền với cuộc đời và sự 

nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại những nơi này, phải tổ chức các buổi 

giao lƣu, nói chuyện với các “nhân chứng sống”, những ngƣời đã từng có thời 

gian tiếp xúc với Bác để qua đó nâng cao tầm hiểu biết, nhận thức cho sinh 

viên. Từ đó, cuộc vận động sẽ ngày càng đi sâu vào mỗi sinh viên. 

3.2.2. Đối với các tổ chức đoàn thể khác: 

Bên cạnh Nhà trƣờng và Đoàn Thanh niên thì Đảng ủy nhà trƣờng và 

hội Phụ nữ cũng là chủ thể có đóng góp tích cực vào việc nâng cao nhận thức 

của sinh viên đối với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức 

Hồ Chí Minh”. Chính vì vậy, chú trọng nâng cao vai trò của những tổ chức 

này sẽ đóng góp rất lớn trong nâng cao hiểu biết của sinh viên về cuộc vận 

động. 

Các tổ chức đoàn thể cần phối hợp với Nhà trƣờng nhằm tổ chức tốt 

công tác tuyên truyền, vận động sinh viên thực hiện theo tấm gƣơng đạo đức 

Hồ Chí Minh và đặc biệt là 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. 

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ với 

Nhà trƣờng trong công tác quản lý, giáo dục học viên. Quy chế quản lý giáo 

dục học viên đã xác định: “cần huy động tất cả những chủ thể trong Nhà 

trường tham gia vào công tác quản lý giáo dục học viên”. Do đó, đây là 

nhiệm vụ chung và cần có sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo cho mọi hoạt động 

của sinh viên trong nội quy, quy chế và mục tiêu chƣơng trình đào tạo những 

sĩ quan an ninh nhân dân vừa hồng, vừa chuyên. 

Nhƣ vậy, trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo 

đức Hồ Chí Minh”, Nhà trƣờng và các tổ chức đoàn thể có vai trò rất quan 

trọng trong việc hình thành nhận thức của sinh viên. Chính vì vậy, phát huy 

vai trò nòng cốt của các đơn vị này là một trong những biện pháp quan trọng 

hàng đầu nhằm phát huy hiệu quả của cuộc vận động đối với quá trình học tập 

và rèn luyện của sinh viên An ninh nhân dân. 
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2.3. Đối với bản thân sinh viên 
Sinh viên là đối tƣợng duy nhất trong quá trình đào tạo của Nhà trƣờng 

Đại học An ninh nhân dân. Mọi hoạt động của Nhà trƣờng đều nhằm một mục 

đích cuối cùng là đạo tào nên những sĩ quan an ninh nhân dân “vừa hồng, vừa 

chuyên”, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong thời đại mới. 

Đối với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ 

Chí Minh”, sinh viên là chủ thể tích cực, là đối tƣợng chủ yếu mà cuộc vận 

động hƣớng tới trong Nhà trƣờng Đại học An ninh nhân dân. Chính vì vậy, 

bản thân mỗi sinh viên hơn ai hết phải hƣởng ứng và nhận thức một cách toàn 

diện về tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh. Để thực hiện đƣợc mục tiêu này, 

cần chú trọng vào: 

Thứ nhất, mỗi sinh viên phải tự giác tìm hiểu và nghiên cứu về tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tƣ tƣởng đạo đức của Ngƣời đối với việc xây 

dựng đạo đức con ngƣời Việt Nam. Nhƣ chúng ta đã biết, tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh bao trùm lên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: tƣ tƣởng về chủ nghĩa xã 

hội và con đƣờng quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tƣ tƣởng về nhân văn, tƣ tƣởng 

về đạo đức, về văn hóa, tƣ tƣởng nhân văn,… Chính vì vậy, chúng ta không 

thể tìm hiểu những tƣ tƣởng này trong một thời gian ngắn mà phải thông qua 

một quá trình nghiên cứu lâu dài, bền bỉ. Quá trình này có thể đƣợc thực hiện 

bằng nhiều hình thức và công cụ, phƣơng tiện khác nhau. Chẳng hạn, sinh 

viên có thể tìm hiểu thông qua hệ thống sách báo, tạp chí tại thƣ viện của Nhà 

trƣờng, hay có thể thông qua hệ thống tra cứu thông tin trực tuyến tại nhà 

trƣờng. Ngoài ra còn rất nhiều nguồn khác nhƣ radio, tivi,… Nhờ những 

phƣơng tiện thông tin này, sinh viên có thể biến quá trình đào tạo trong nhà 

trƣờng thành quá trình tự đào tạo của bản thân. Đây đồng thời cũng là điều 

kiện rất thuận lợi cho sinh viên có thể đào sâu nghiên cứu về đạo đức Hồ Chí 

Minh, từ đó hình thành cho mình một hệ thống tri thức nhất định nhằm nâng 

cao đƣợc nhận thức của mình đối với cuộc vận động “Học tập và làm theo 

tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Đồng thời với quá trình nhận thức này là quá trình vận dụng những tƣ 

tƣởng của Ngƣời vào hoạt động thực tiễn của cá nhân. Nếu chỉ dừng lại ở quá 

trình nhận thức thì vẫn chƣa đạt đƣợc mục tiêu của cuộc vận động, mà nó 

phải đƣợc đặt trọng tâm vào việc làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh. 

Việc “làm theo” này cần trở thành trách nhiệm, đƣợc thực hiện một cách tự 

giác, tự nguyện ở mỗi sinh viên, xuất phát từ nhận thức đúng đắn sau khi đã 

học tập tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua những kiến thức bản 

thân mình tiếp thu đƣợc từ tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh để cố gắng, nỗ 
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lực trong học tập và rèn luyện, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác hồ dạy Công 

an nhân dân. 

Thứ hai, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cƣơng của Nhà trƣờng. Nhà 

trƣờng Đại học An ninh nhân dân là môi trƣờng rèn luyện của lực lƣợng vũ 

trang, mọi hoạt động của sinh viên đều nằm trong những kỷ luật nhất định 

đƣợc quản lý bởi các đơn vị chức năng trong nhà trƣờng. Chính vì vậy, mỗi 

sinh viên phải tự giác thực hiện theo những quy định đó nhằm đạt đƣợc mục 

tiêu chƣơng trình đào tạo. Những quy định này có vai trò rất quan trọng trong 

việc hình thành nhân cách và đạo đức của sinh viên – những sĩ quan an ninh 

nhân dân tƣơng lai. Chính vì vậy, mỗi sinh viên phải tự nguyện tự giác chấp 

hành những quy định đó, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng 

hàng đầu trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trƣờng và sau này là 

thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đây đồng thời cũng là 

yêu cầu của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí 

Minh” của nhà trƣờng đối với sinh viên. 

Thứ ba, mỗi sinh viên phải kiên quyết đấu tranh chống những quan 

điểm sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. Văn 

kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần X đã khẳng định: “phải luôn luôn giữ 

vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và 

tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 

hội” [4, tr.276]. Hiện nay, cùng với sự phát triển đất nƣớc thì các thế lực thù 

địch cũng không ngừng tiến hành các hoạt động “diễn biến hòa bình, “bạo 

loạn lật đổ” nhằm chống phá con đƣờng cách mạng của chúng ta, xuyên tạc 

nền tảng tƣ tƣởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. 

Do vậy, bản thân mỗi sinh viên phải kiên định lập trƣờng tƣ tƣởng, đấu tranh 

phòng chống và làm thất bại mọi âm mƣu của các thế lực thù địch. 

Thứ tư, mỗi sinh viên phải thƣờng xuyên tu dƣỡng bản thân, tự giác 

đấu tranh tự phê bình và phê bình. Bác đã dạy: “Đạo đức cách mạng không 

phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát 

triển và củng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng 

trong” [12, tr.85]. Chính vì vậy, bản thân mỗi sinh viên hơn ai hết phải nêu 

cao ý thức rèn luyện, tu dƣỡng đạo đức. Song song với quá trình đó là quá 

trình tự phê bình và phê bình. Từ hoạt động thực tiễn, bản thân phải tự đánh 

giá kết quả thực hiện bản thân, đánh giá những mặt đã đạt đƣợc và đặc biệt là 

những hạn chế để sửa chữa. Đây là công việc cần đƣợc tiến hành thƣờng 

xuyên, lâu dài nhƣ Bác đã nhắc nhở: “Phải thường xuyên nghiêm chỉnh phê 

bình và thật thà tự phê bình để giúp nhau sữa chữa khuyết điểm, phát huy ưu 

điểm để cùng nhau tiến bộ”. 
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 “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” là một cuộc 

vận động lớn trong toàn Đảng, toàn dân ta. Chính vì vậy, nhận thức và rèn 

luyện theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh là yêu cầu quan trọng nhất đƣợc 

đặt ra. 

 Đối với trƣờng Đại học an ninh nhân dân, việc nâng cao nhận thức của 

sinh viên về cuộc vận động đƣợc xác định là một công tác trọng tâm. Tuy 

nhiên để thực hiện công tác này có hiệu quả thì phải tiến hành thƣờng xuyên, 

lâu dài và huy động nhiều chủ thể khác nhau tham gia. Đồng thời, phải phát 

huy đƣợc tính năng động, sáng tạo trong mỗi sinh viên, làm cho sinh viên trở 

thành trung tâm của quá trình nhận thức. Có nhƣ vậy thì cuộc vận động “Học 

tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” mới đạt đƣợc hiệu quả 

nhận thức và hành động trong sinh viên. 

 

KẾT LUẬN 
 Chủ Tịch Hồ Chí Minh dạy rằng: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con 

người, hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và 

ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong 

sáng, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”[7Tr.553]. Bởi vậy, đối với mỗi ngƣời, 

việc thƣờng xuyên rèn luyện, tu dƣỡng đạo đức hàng ngày là rất cấn thiết, rèn 

luyện trong từng công việc cụ thể dù là việc nhỏ nhất cũng phải làm cho tốt. 

Phấn đấu để trở thành ngƣời tốt là cả một quá trình, từ chỗ có quan niệm đúng 

về cái tốt, nhận ra cái tốt, cảm kích trƣớc cái tốt rồi mong muốn làm những 

việc tốt sẽ tạo nên bản năng mới tốt đẹp. 

Hiện nay  ở nƣớc ta, cùng với sự suy thoái đạo đức, tệ nạn xã hội – mặt 

trái của nền văn minh công nghiệp đang gia tăng tới mức báo động. Cuộc vận 

động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” đƣợc phát động 

đã đáp ứng đƣợc mong muốn của toàn Đảng và nhân dân ta, góp phần ngăn 

chặn và đẩy lùi những thói hƣ tật xấu. 

Trƣờng Đại học An ninh nhân dân đã hƣởng ứng nhiệt liệt cuộc vận 

động và đã sớm triển khai và trở thành một đợt sinh hoạt chính trị - đạo đức 

rộng lớn trong Nhà trƣờng, tạo đƣợc sự chuyển biến rất lớn về nhận thức 

trong sinh viên. 

Qua nghiên cứu đề tài “Nhận thức của sinh viên Trường Đại học An 

ninh nhân dân về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh”, ngƣời nghiên cứu rút ra đƣợc một số kết luận sau: 

Một là, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ 

Chí Minh” là một cuộc vận động lớn về đạo đức. Mục đích của cuộc vận động 
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là làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản 

và giá trị to lớn của tƣ tƣởng đạo đức và tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh. 

Đồng thời, thông qua cuộc vận động tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức 

tu dƣỡng, rèn luyện và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn 

xã hội, đẩy lùi sự suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, góp phần thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. 

Hai là, thông qua nghiên cứu, ta thấy nhận thức của sinh viên an ninh 

về cuộc vận động ở mức cao chứ không chỉ dừng lại ở quá trình nhận thức 

cảm tính. Đa số sinh viên đều thấy đƣợc tầm quan trọng của tấm gƣơng đạo 

đức Hồ Chí Minh đối với việc xây dựng đạo đức con ngƣời Việt Nam nói 

chung và đối với mỗi sinh viên an ninh nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn 

còn một bộ phận sinh viên có thái độ thờ ơ, thiếu quan tâm đến cuộc vận 

động. Do vậy đã làm ảnh hƣởng không nhỏ đến hiệu quả thực hiện cuộc vận 

động trong Nhà trƣờng. 

Ba là, các đơn vị trong Nhà trƣờng đã có nhiều hoạt động tuyên truyền 

về cuộc vận động, nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên. Tuy nhiên, những 

hoạt động đó còn hạn chế về số lƣợng và hình thức tổ chức. Chính vì vậy, 

trong thời gian tới, công tác tuyên truyền trong Nhà trƣờng cần đƣợc đẩy 

mạnh cả về số lƣợng và chất lƣợng, nhằm phát huy tối đa hiệu quả nhận thức 

của sinh viên. 

Bốn là, những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của sinh 

viên đối với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí 

Minh” bao gồm những giải pháp thuộc về Nhà trƣờng, các tổ chức đoàn thể 

và bản thân mỗi sinh viên. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các giải pháp này 

cần có cơ chế thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất. 

Tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ trở thành sức mạnh tinh 

thần to lớn cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta xây dựng thành công chủ 

nghĩa xã hội với những con ngƣời mới đƣợc đào tạo dƣới mái trƣờng Đại học 

An ninh nhân dân vì lợi ích trăm năm của dân tộc. 

Trong khuôn khổ chuyên đề, ngƣời nghiên cứu đã cố gắng làm nổi bật 

những kết quả đạt đƣợc trong nhận thức của sinh viên an ninh nhân dân đối 

với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”; 

đồng thời trên cơ sở đó đƣa ra một số kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hơn 

nữa hoạt động này trong sinh viên. Trong quá trình nghiên cứu đề tài, tác giả 

nhận đƣợc sự cộng tác và giúp đỡ rất nhiệt tình của các bạn sinh viên tại 

trƣờng Đại học An ninh nhân dân đã giúp tác giả hoàn thành “Bảng điều tra 

xã hội học” cùng với sự hƣớng dẫn tận tình của giáo viên hƣớng dẫn đóng 

góp rất lớn vào sự thành công của chuyên đề. Tuy nhiên, do năng lực bản thân 
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còn hạn chế, khả năng tiếp cận thực tiễn chƣa sâu nên chuyên đề không tránh 

khỏi thiếu sót. Do vậy, tác giả rất mong nhận đƣợc sự đóng góp để chuyên đề 

đƣợc hoàn thiện hơn. 
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PHỤ LỤC I 

BẢNG ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

(Nhận thức của Sinh viên trƣờng Đại học An ninh về cuộc vận động  

“Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”) 

 Xin chào Đồng chí! 

 Để tìm hiểu vấn đề nhận thức của sinh viên An ninh nhân dân với cuộc vận 

động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tôi mong 

nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các đồng chí. 

 Đồng chí hãy đánh dấu (X) vào phương án mà mình cho là thích hợp, nếu 

có ý kiến khác thì hãy ghi rõ ý kiến đó. 

 Đồng chí hãy giới thiệu về bản thân: 

 + Sinh viên năm thứ: .........................  

 + Giới tính: Nam / Nữ 

 + Năm sinh: .......................................  

Câu 1: Theo đồng chí, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh” trong quần chúng nhân dân là: 

a. Rất cần thiết 

b. Bình thƣờng nhƣ nhiều cuộc vận động khác 

c. Không có ý nghĩa nhiều, chủ yếu là do bản thân mỗi ngƣời 

d. Không cần thiết 

Câu 2: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh” bắt đầu từ: 

a. 03/2/2004  c. 03/2/2006 

b. 03/2/2005  d. 03/2/2007 
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Câu 3: Đồng chí biết về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh” thông qua: 

a. Phƣơng tiện thông tin đại chúng (nhƣ sách báo, tivi, radio, internet,…) 

b. Bạn bè, ngƣời thân, các tổ chức, đoàn thể 

c. Tình cờ biết 

d. Qua các nguồn khác 

Câu 4: Thái độ của đồng chí đối với cuộc vận động “Học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: 

a. Rất quan tâm  c. Không quan tâm 

b. Ít quan tâm  d. Bình thƣờng 

Câu 5: Kiến thức, hiểu biết của đồng chí về tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí 

Minh: 

a. Sâu sắc 

b. Tƣơng đối 

c. Rất hạn chế 

d. Ý kiến khác ...............................................................................................................................  

Câu 6: Theo đồng chí, trong hai yếu tố “Đức” và “Tài”  thì yếu tố nào 

đóng vai trò quyết định và quan trọng hơn: 

a. Đức 

b. Tài 

c. Nhƣ nhau 

d. Ý kiến khác ...............................................................................................................................  

Câu 7: Theo đồng chí, học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí 

Minh của sinh viên An ninh nhân dân so với sinh viên trƣờng khác 

(trƣờng dân sự): 

a. Thuận lợi hơn 

b. Khó khăn hơn 

c. Nhƣ nhau 

Vì: .................................................................................................................................................  

Câu 8: Khi học tập và nghiên cứu môn “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, đồng 

chí thấy: 

a. Rất hứng thú 

b. Bình thƣờng 

c. Không thích 

d. Ý kiến khác ...............................................................................................................................  

Câu 9: Mức độ tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tấm gƣơng đạo đức Hồ 

Chí Minh của đơn vị lớp đồng chí : 

a. Thƣờng xuyên  c. Không tổ chức 
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b. Rất ít                d.Tổ chức nhƣng không hiệu quả 

Câu 10: Theo đồng chí, đạo đức Hồ Chí Minh đóng vai trò nhƣ thế nào 

đối với việc xây dựng phẩm chất ngƣời Công an nhân dân trong giai 

đoạn hiện nay : 

a. Cực kỳ quan trọng  c. Bình thƣờng 

b. Quan trọng  d. Ít quan trọng 

Câu 11. Bản thân đồng chí đã thực hiện nghiêm túc “6 Điều Bác Hồ dạy 

Công an nhân dân” chƣa? 

a. Rất tốt  c. Bình thƣờng 

b. Tốt  d. Chƣa tốt 

Câu 12. Theo đồng chí, những yếu tố nào ảnh hƣởng nhất đến quá trình 

nhận thức của Sinh viên đối với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh”: 

a. Phƣơng tiện thông tin đại chúng 

b. Hoạt động tuyên truyền của Nhà trƣờng và các tổ chức đoàn thể (đoàn 

Thanh niên, Đảng ủy Nhà trƣờng, hội phụ nữ) 

c. Bản thân mỗi sinh viên 

d. Ý kiến khác: .............................................................................................................................  

Câu 13. Từ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh”, đồng chí đã thấy đƣợc: 

a. Hiểu thêm về tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh 

b. Bản thân cần không ngừng học tập, rèn luyện theo tấm gƣơng đạo đức Hồ 

Chí Minh 

c. Không thấy đƣợc gì 

d. Ý kiến khác ...............................................................................................................................  

Câu 14. Theo đồng chí, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng 

đạo đức Hồ Chí Minh” nên đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? 

a. Nên thực hiện thƣờng xuyên, liên tục và lâu dài  

b. Thực hiện trong một thời gian ngắn và kết thúc  

c.  Không cần thiết phải thực hiện 

d. Ý kiến khác ...............................................................................................................................  

Câu 15: Để nâng cao nhận thức của sinh viên an ninh đối với cuộc vận 

động và xây dựng đạo đức Sinh viên An ninh nhân dân theo tấm gƣơng 

đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Theo đồng chí, cần thực 

hiện những giải pháp nào? 

Đối với bản thân đồng chí:  ..........................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Đối với Nhà trƣờng:  ....................................................................................................................  
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 ......................................................................................................................................................  

Đối với Đoàn thanh niên và các tổ chức khác trong nhà trƣờng:  ...............................................  

 ......................................................................................................................................................  

 Xin cảm ơn đồng chí! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Kết quả 

Qua quá trình điều tra xã hội học, chúng tôi đã nhận đƣợc sự giúp đỡ 

rất nhiệt tình của các bạn Sinh viên tại trƣờng Đại học An ninh nhân dân. Kết 

quả thu đƣợc nhƣ sau: 

+ Số phiếu phát ra: 200 

       Phƣơng án                                                                     

Câu hỏi A B C D 

1 200 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

2 8 (4.0%) 28(14.0%) 12 (6.0%) 152 (76%) 

3 163 (81.5%) 12 (6.5%) 9 (4.5%) 16 (8.0%) 

4  92 (46.0%) 40 (20.0%) 0 (0%) 88 (44.0%) 

5 16 (8.0%) 139 (69.5%) 29 (14.5%) 16 (8.0%) 

6 100 (50.0%) 0 (0%) 100 (50.0%) 0 (0%) 

7 176 (88%) 4 (2.0%) 12 (6.0%) 8 (4.0%) 

8 96 (48.0%) 100 (50.0%) 0 (0%) 4 (2.0%) 

9 110 (55%) 48 (29.0%) 30 (15.0%) 42 (21.0%) 

10 148 (74.0%) 47 (23.5%) 5 (2.5%) 0 (0%) 

11 12 (6.0%) 91 (45.5%) 67 (33.5%) 30 (15.0%) 

12 12 (6.0%) 68 (34.0%) 88 (44.0%) 32 (16.0%) 

13 72 (36.0%) 116 (58.0%) 4 (2.0%) 8 (4.0%) 
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+ Số phiếu thu vào: 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II 

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN 

AN NINH NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ  

LÀM THEO TẤM GƢƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” 

 

Qua quá trình điều tra xã hội học, chúng tôi đã nhận đƣợc rất nhiều ý 

kiến tâm huyết nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên an ninh nhân dân với 

cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”. Tuy 

nhiên, do khuôn khổ của chuyên đề không cho phép thể hiện, những ý kiến đó 

chúng tôi đã ghi nhận và phản ánh vào phần giải pháp (chƣơng 3). Sau đây là 

một số ý kiến tiêu biểu: 

Ý kiến 1: + Điều quan trọng nhất là sự tự giác tu dƣỡng, rèn luyện của 

bản thân mỗi sinh viên. Mỗi sinh viên cần phải nhận thấy trách nhiệm của bản 

thân, từ đó cần không ngừng tu dƣỡng, tự rèn luyện bản thân theo sáu điều 

Bác Hồ dạy. 

+ Không những bản thân tự học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ 

Chí Minh mà cần phải tham gia tuyên truyền nâng cao nhận thức của sinh 

viên An ninh đối với cuộc vận động. 

+ Bên cạnh đó phải có sự tạo điều kiện của Nhà trƣờng, đoàn thể và các 

khoa phòng. 

14 187 (93.5%) 0 (0%) 0 (0%) 13 (6.5%) 
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Ý kiến 2: + Giáo dục cho sinh viên nhận thức đƣợc tầm quan trọng của 

việc tìm hiểu, vận dụng tƣ tƣởng của Bác Hồ vào cuộc sống và học tập của 

bản thân; 

+ Tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, báo cáo chuyên đề, nêu gƣơng “ngƣời 

tốt, việc tốt”, tăng số tiết học môn Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh nhằm giáo dục cho 

sinh viên hiểu rõ về tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh và về cuộc vân động. 

+ Tổ chức các buổi đi thực tế để cho sinh viên thấy đƣợc tầm quan 

trọng của việc tìm hiểu đạo đức Hồ Chí Minh. 

Ý kiến 3: + Tổ chức thƣờng xuyên có hiệu quả các cuộc thi tìm hiểu về 

tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh viên; 

+ Vận động sinh viên tham gia một cách tự giác, tích cực; 

+ Gắn chặt việc học tập và làm theo với công tác giảng dạy có chất 

lƣợng. 

Ý kiến 4: + Tuyên truyền sâu rộng và lâu dài về cuộc vận động “Học 

tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” trong sinh viên. Từ đó, 

sinh viên có thể nhận thức đƣợc tầm quan trọng của tấm gƣơng đạo đức Hồ 

Chí Minh đối với việc xây dựng đạo đức con ngƣời Việt Nam hiện nay. 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cuộc vận động trong 

sinh viên. 

+ Nghiên cứu tìm ra những hình thức tuyên truyền phong phú, hấp dẫn 

về nội dung về cuộc vận động nhằm thu hút đông đảo sinh viên tham gia. 

+ Phát động các cuộc vận động theo hình thức sinh động, mới lạ kết 

hợp với giáo dục tác phong công an nhân dân, hƣớng dẫn cho đoàn viên mới 

vào trƣờng nhận thức tầm quan trọng của tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, tham khảo ý 

kiến của sinh viên về hình thức tổ chức các cuộc vận động. 

 + Tạo điều kiện cho sinh viên có môi trƣờng phù hợp để tiếp cận và 

thấm nhuần tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh nhƣ cung cấp sách, báo tài liệu,… 

có liên quan.  
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PHỤ LỤC III 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
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