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Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người 

thầy vĩ đại của cách mạng, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa 

kiệt xuất đã cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc, cho tự do, ấm no, hạnh phúc 

của nhân dân Việt Nam và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh vì hoà 

bình, tiến bộ của nhân loại.  

Hơn nửa thế kỷ hoạt động lý luận và thực tiễn rất phong phú, Người để lại 

tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi soi đường chúng ta phấn đấu vì mục tiêu dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó chính là tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. Trong kho tàng ấy, những luận điểm của Người về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vừa có giá trị khoa học, vừa có giá trị thực 

tiễn và nhân văn sâu sắc, thể hiện phẩm chất đạo đức cao đẹp của con người, 

phù hợp với truyền thống dân tộc Việt Nam.  

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là những phẩm chất cơ bản trong 

hệ thống quan điểm đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính Người là 

tấm gương mẫu mực về thực hành những chuẩn mực đạo đức đó. Trong bối 

cảnh hiện nay, nhận thức sâu sắc để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn 

là việc làm có ý nghĩa quan trọng đối với thanh niên trong học tập, làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí đang trở thành một trong những yêu cầu bức thiết, nhiệm vụ quan trọng, 

tiêu chuẩn không thể thiếu mà mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, 

đặc biệt là thanh niên phải rèn luyện, thực hiện trong công việc cũng như 

trong cuộc sống hàng ngày. 

 1. Một số điểm nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm, 

thực hành tiết kiệm 

Trong Hồ Chí Minh toàn tập (15 tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011), chữ 

“kiệm” xuất hiện 801 lần, “tiết kiệm” có 595 lần và “thực hành tiết kiệm” là 245 

lần. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm thể hiện qua các 

bài viết, bài nói chuyện và ngay chính phong cách của Người, tập trung ở một số 

điểm chủ yếu sau đây:  

1.1. Bản chất của tiết kiệm 



2 

 

 

Theo Hồ Chí Minh, tiết kiệm là “không xa xỉ, không hoang phí, không 

bừa bãi”1. Người tiết kiệm là phải biết cân đối, tính toán các nguồn lực để chi 

phí bỏ ra nhỏ nhất mà lại đạt được mục tiêu cao nhất, theo phương châm “1 giờ 

làm xong việc của 2, 3 giờ. 1 người làm bằng 2, 3 người. 1 đồng dùng bằng 2, 

3 đồng”2.   

Thực hành tiết kiệm không phải là bủn xỉn, càng không phải là “xem đồng 

tiền to bằng cái nống”, gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng 

không tiêu. Không phải ép mọi người nhịn ăn, nhịn mặc, mà trái lại, cốt để giúp 

vào tăng gia sản xuất, để dần dần nâng cao mức sống của nhân dân; để tích trữ 

thêm vốn cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, để cải thiện đời 

sống nhân dân. Không phải chỉ nước nghèo mới thực hành tiết kiệm, mà cả nước 

giàu cũng phải tiết kiệm. Bởi vậy, “nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích 

cực, chứ không phải là tiêu cực”3.  

1.2.  Mục đích tiết kiệm 

Theo Hồ Chí Minh, tiết kiệm để phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc, 

tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước, góp phần nhanh chóng đưa nước ta ra 

khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu. Người căn dặn: “Chúng ta phải chặt chẽ hơn 

nữa trong việc dùng tiền dành dụm của chúng ta, để tiến nhanh tới cuộc sống no 

ấm, đầy đủ cho mọi người”4. Bởi vậy, nếu khéo tiết kiệm sức người, tiền của và 

thời gian thì với sức lao động, tiền tài của đất nước có thể tăng gia sản xuất gấp 

bội mà lực lượng mọi mặt của đất nước cũng tăng gấp bội. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng vai trò của tiết kiệm trong tu dưỡng 

đạo đức của mỗi cá nhân. Đối với mỗi cá nhân, kiệm là một trong chuỗi phẩm 

chất “cần, kiệm, liêm, chính”. Đối với cả dân tộc, tiết kiệm là sức mạnh của văn 

hóa và đạo đức. Bởi vì theo Người, “một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm là một 

dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh và tiến bộ”5.  

1.3. Nội dung tiết kiệm 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tiết kiệm bao gồm nhiều nội dung và ở mọi 

thời điểm, tất cả mọi người, mọi cơ quan đều phải tiết kiệm.  

Tiết kiệm sức lao động, tức phải tổ chức sắp xếp cho khéo, phải nâng cao 

năng suất lao động, “1 người làm bằng 2,3 người”. 

Tiết kiệm thời gian của mình và của người khác. Vì theo Người, “thời giờ 

tức là tiền bạc”, “một tấc bóng là một thước vàng”. “Ai đưa vàng bạc vứt đi, là 

người điên rồ. Thì ai đưa thời giờ vứt , là người ngu dại”6. Người căn dặn: “Làm 

việc phải đến đúng giờ, chớ đến trễ, về sớm. Làm cho chóng, cho chu đáo. Việc 

                                           
1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 6, tr.122. 
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 6, tr.124. 
3 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 7, tr.352. 
4 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 12, tr.467. 
5 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 6, tr.128. 
6 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 6, tr.123. 
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ngày nào, nên làm xong ngày ấy, chớ để chờ ngày mai. Phải nhớ rằng: Dân đã 

lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những thì giờ đó. Ai lười 

biếng tức là lừa gạt dân”7.  

Tiết kiệm tiền của của Nhà nước, của nhân dân và của chính mình. Nhưng 

“khi có việc đáng làm, việc lợi ích cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu 

công, tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng”8. 

Ngoài tiết kiệm sức lao động, thời gian, tiền của thì trong tư tưởng Hồ Chí 

Minh còn thể hiện một số nội dung khác, như tiết kiệm sức dân, tiết kiệm nhân 

tài, tiết kiệm lời nói…, cụ thể là: 

Tiết kiệm sức dân, “phải biết quý trọng sức người là vốn quý nhất của ta. 

Chúng ta cần hết lòng chăm sóc sức khỏe và sử dụng thật hợp lý sức lao động 

của nhân dân ta”9. Tiết kiệm sức dân còn là tiết kiệm xương máu của bộ đội, 

chiến sỹ và nhân dân. Người viết: “Của cải hết có thể làm ra, thời gian qua, 

thời gian lại đến. Nhưng bộ đội hy sinh là hy sinh xương máu. Có khi hy sinh 

cả tính mệnh” nên “phải giữ gìn từng giọt máu của đồng bào để xây đắp tương 

lai của Tổ quốc”10.  

Tiết kiệm lời nói, với các tập thể và cá nhân, phải “nói ít, làm nhiều, chủ 

yếu là hành động”, “nói thì phải làm”, “nói ít, bắt đầu bằng hành động”11. Với 

các cơ quan đoàn thể, phải hết sức tránh “tình trạng là hội mà không nghị, nghị 

mà không quyết, quyết rồi mà không làm”12. 

1.4. Ai cần phải tiết kiệm 

Tất cả mọi người, mọi cơ quan đều phải tiết kiệm, trước hết là các cơ 

quan, bộ đội, các xí nghiệp, cán bộ, đảng viên phải làm gương đi tiên phong. 

Người viết: “Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước đã”13. Nội dung 

tiết kiệm phải cụ thể, thiết thực ngay trong cơ quan, đơn vị, vị trí công tác của 

mình. Tùy thuộc vào công việc cụ thể mà mỗi người, mỗi cơ quan cần thực hành 

kiệm cho phù hợp. Người căn dặn: “muốn vít kín các lỗ thủng, các kẽ hở, không 

để của cải dành dụm của chúng ta bị hao hụt, phân tán”14, tất cả mọi người đều 

phải chung sức, đồng lòng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô.  

1.5. Cách thức thực hành tiết kiệm 

Theo Người, “thực hành tiết kiệm phải đi đôi với tăng gia sản xuất”15. 

Muốn thực hành tiết kiệm thì toàn Đảng, toàn dân phải ra sức chống lãng phí. 

Do nguy cơ lãng phí hiện hữu mọi nơi, mọi lúc nên cuộc đấu tranh chống lãng 

                                           
7 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 5, tr.122. 
8 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 6, tr.123 
9 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 13, tr.70. 
10 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 7, tr.334-335; tập 4, tr.229. 
11 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 3, tr.457. 
12 Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb CTQGQG, HN, 1996, tập 10, tr.139. 
13 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 6, tr.16. 
14 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 12, tr.467. 
15 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 12, tr.491. 
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phí phải được tiến hành thường xuyên, triệt để, rộng khắp, có kế hoạch, có tổ 

chức, có lãnh đạo, có phương pháp. Tuyệt đối không được phát động phong trào 

rồi “đánh trống bỏ dùi” để tránh sự “nhờn thuốc” và làm nhân dân mất lòng tin 

vào Đảng và Chính phủ. 

Mỗi người cần phải thường xuyên tiến hành tự kiểm điểm công tác thực 

hành tiết kiệm của mình trên tinh thần tự giác, phải dựa vào quần chúng và phải 

phát động phong trào thi đua của quần chúng về tiết kiệm; thường xuyên kiểm 

tra, giám sát, tổng kết kinh nghiệm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cá 

nhân và tập thể; nghiêm khắc kỷ luật những kẻ không chịu sửa lỗi dù đã bị nhắc 

nhở, khen thưởng những người làm tốt và khuyến khích những người đang cố 

gắng làm tốt.  

Tích cực tuyên truyền giải thích để cho mọi người hiểu rõ lợi ích của thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo Người, khi quần chúng hiểu rằng, tiết kiệm 

vì lợi ích của họ, chống lãng phí cũng vì chính bản thân họ, quần chúng nhân 

dân sẽ tự ý thức mà khinh ghét sự lãng phí. Do vậy, “người yêu nước thì phải thi 

đua thực hành tiết kiệm”16. 

2. Một số điểm chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chống lãng phí 

Trong Hồ Chí Minh toàn tập (15 tập, Nxb CTQG, HN, 2011), chữ “lãng 

phí”xuất hiện 334 lần, chữ “chống lãng phí” có 35 lần. Đặc biệt, Người có cả bài 

viết chuyên sâu vê “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh 

quan liêu”. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống lãng phí thể hiện ở một số điểm 

chính sau đây: 

2.1. Các hình thức lãng phí cần phải chống: 

+ Lãng phí sức lao động. Vì kém tinh thần phụ trách, vì tổ chức sắp xếp 

vụng, việc gì ít người cũng làm được mà vẫn dùng nhiều người, nên sinh ra lãng 

phí sức lao động. Người chỉ rõ, trong quân đội, các cơ quan, các xí nghiệp đều 

có khuyết điểm ấy. Trong việc sửa chữa đường cầu, phục vụ chiến dịch, lãng phí 

dân công khá nhiều, vì tổ chức không khéo.  

+ Lãng phí thời giờ: Việc gì có thể làm trong một ngày một buổi, cũng 

kéo dài đến mấy ngày. Người chỉ ra thí dụ: Những cuộc khai hội, vì người phụ 

trách chuẩn bị chương trình không đầy đủ, người đến dự hội thì không chuẩn bị 

ý kiến, đáng lẽ chỉ một ngày thì bàn bạc và giải quyết xong vấn đề, song cuộc 

khai hội kéo dài đến 5, 3 ngày. 

+ Lãng phí tiền của nhà nước, cơ quan, của cá nhân. Biểu hiện ở nhiều 

mặt: Các cơ quan dùng vật liệu một cách phí phạm. Các xí nghiệp dùng máy 

móc và nguyên liệu không hợp lý. Cục vận tải giữ gìn xe cộ, tiết kiệm dầu mỡ 

không triệt để. Sở kho thóc làm kho tàng không cẩn thận; người giữ kho kém 

tinh thần trách nhiệm, để thóc ẩm ướt, hao hụt, hư hỏng. Mậu dịch không khéo 

                                           
16 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 6, tr.125. 
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tính toán sắp xếp, để hàng hóa hao hụt, lỗ vốn. Ngân hàng không khéo sử dụng 

tiền bạc, để tiền bạc ứ đọng lại, không bổ ích cho việc tăng gia sản xuất. Cơ 

quan kinh tế làm kế hoạch không thiết thực, không sát với hoàn cảnh, để Chính 

phủ phải lỗ vốn. Bộ đội không biết quý trọng giữ gìn quân trang, quân dụng và 

chiến lợi phẩm. Nhân dân bỏ hoang ruộng đất, đốt vàng mã, bán trâu, cầm ruộng 

để làm đám cưới, đám ma...17.    

2.2. Nguyên nhân của lãng phí:  

“Do quan liêu, thiếu trách nhiệm”, do “lập kế hoạch không chu đáo”, do 

“tính toán không cẩn thận”, hoặc “vì xa xỉ, phô trương hình thức, nào liên hoan, 

nào “báo chí”, nào kỷ niệm, sắm sửa lu bù, xài tiền như nước…”18. 

2.3. Tác hại của lãng phí:  

“Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng lại rất tai hại 

cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi còn tai hại hơn tham ô”19. “Để lãng phí 

như gió vào nhà trống, tham ô có tội, lãng phí cũng có tội, nhân dân giao tiền 

của cho mình, để lãng phí là có tội với nhân dân”20. Bởi vậy, phải tích cực chống 

lãng phí. “Mọi ngành, mọi người, mọi tổ phải ra sức thi đua… Phải chống tư 

tưởng bảo thủ, chống tác phong quan liêu, chống lãng phí”21.   

Theo Hồ Chí Minh, lãng phí cùng với tham ô và bệnh quan liêu là “kẻ 

thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ. Kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó 

không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm 

hỏng công việc của ta. Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, 

cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến. Vì nó làm chậm trễ công 

cuộc kháng chiến và kiến quốc của ta. Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý 

chí khắc khổ của cán bộ ta. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, 

liêm, chính. Để kháng chiến thắng lợi, để xây dựng nước nhà, chiến sĩ thì hy 

sinh xương máu, đồng bào thì hy sinh mồ hôi nước mắt để đóng góp. Mà 

những kẻ tham ô, lãng phí và quan liêu thì phá hoại tinh thần, phí phạm sức lực, 

tiêu hao của cải của Chính phủ và của nhân dân. Tội lỗi ấy cũng nặng như tội 

lỗi Việt gian, mật thám”22.  

2.4. Tầm quan trọng của chống lãng phí: Theo Người, “chống tham ô, 

lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên 

mặt trận. Đây là mặt trận tư tưởng và chính trị. Cũng như ở các mặt trận khác, 

muốn thắng ở mặt trận này, ắt phải có chuẩn bị, kế hoạch, tổ chức, ắt phải có 

lãnh đạo và trung kiên”23.  

                                           
17 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 7, tr.356-357. 
18 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 13, tr.416. 
19 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 7, tr.357. 
20 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 11, tr.496. 
21 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 11, tr.531. 
22 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 7, tr.357 
23 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 7, tr.358. 
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3. Tấm gương mẫu mực Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí 

Hồ Chí Minh không chỉ bàn luận về tiết kiệm, lãng phí dưới góc độ lý 

luận mà chính bản thân Người đã là tấm gương mẫu mực về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. Tư tưởng của Người về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thể 

hiện năng lực tư duy khoa học, sáng tạo và phẩm chất đạo đức, phong cách, lối 

sống thanh cao của một danh nhân văn hóa kiệt xuất nhưng lại rất gần gũi với 

cuộc sống, công việc hàng ngày, ai cũng có thể học tập, làm theo được. Người 

coi thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như một phẩm chất đạo đức cần phải có 

của người cách mạng, là điều kiện bắt buộc trong thực thi đời sống mới và cũng 

là một yêu cầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người viết: “Muốn tiến lên chủ 

nghĩa xã hội phải khắc phục khuyết điểm, tức là phải tăng gia sản xuất, tiết kiệm, 

chống lãng phí, bảo vệ của công”24. 

Tấm gương mẫu mực Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí biểu hiện xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người ở mọi lúc, 

mọi nơi, mọi công việc và trong sinh hoạt hàng này. Dưới đây là một số nội 

dung chính: 

3.1. Tiết kiệm trong đời sống cá nhân để sử dụng cái tiết đó phục vụ tổ 

chức, đoàn thể, cách mạng.  

Người sống một đời sống vật chất giản dị, đạm bạc và chỉ sử dụng cho 

mình những vật dụng tối cần thiết. Ra đi tìm đường cứu nước với hai bàn tay lao 

động, làm nhiều nghề để kiếm sống và hoạt động cách mạng, Người đã tranh thủ 

thời gian để đi đến nhiều nơi, học tập nhiều điều, tìm ra con đường cứu nước. 

Khi trở thành người đứng đầu Đảng và Nhà nước, dù trong chiến tranh ở chiến 

khu hay trong hoà bình tại Thủ đô Hà Nội, Người vẫn sống giản dị, tiết kiệm 

như một lẽ tự nhiên trong sinh hoạt hàng ngày. Người dành khoản tiết kiệm cá 

nhân để dùng cho hoạt động của tổ chức, đoàn thể, cách mạng.  

3.2. Tiết kiệm tiền của, thời gian của nhà nước, của cán bộ, nhân dân.  

Cả cụôc đời Bác sống giản dị, tiết kiệm tiền của của Nhà nước, của nhân 

dân. Đã có biết bao câu chuyện cảm động về tấm gương mẫu mực đó, từ những 

việc nhỏ như sử dụng chiếc phong bì vài lần, đi đôi dép lốp đã cũ, mặc chiếc 

áo đã sờn vai…, đến chiếc ô tô, ngôi nhà sàn… Để tiết kiệm thời gian của cán 

bộ nhân dân, Người chủ động đến dự lớp học, thăm cán bộ, nhân dân, chiến sỹ 

rất đúng giờ. Những câu chuyện cảm động như Bác đội mưa đến dự Hội nghị 

đúng giờ để nhiều người không phải chờ đợi; Bác chủ động đến chúc Tết cán 

bộ Hà Nội khi đoàn đang chuẩn bị đến chúc Tết Bác nhưng chưa đi được vì 

gặp cơn mưa bất chợt… Trước lúc vĩnh biệt chúng ta, Người dặn: “Sau khi tôi 

qua đời chớ nên tổ chức phúng biếu linh đình, để khỏi lãng phí thời giờ và tiền 

bạc của nhân dân”.   

                                           
24 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 11, tr.110. 
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3.3. Quan tâm nhắc nhở cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí.  

Bác viết nhiều tài liệu để giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí. Người kêu gọi trong mọi hành động, mọi lĩnh vực và 

mỗi người đều phải tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt yêu cầu phải triệt để tiết 

kiệm của công vì đó là mồ hôi, công sức của dân, xương máu của bộ đội, chiến 

sĩ… Người yêu cầu phải tiết kiệm thời gian, giảm họp hành, họp phải đúng giờ. 

Những câu chuyện kể về lời nhắc nhở của Bác đối với một vị tướng chủ trì hội 

nghị đến chậm 5 phút, phải nhân 5 phút đến chậm đó với 500 người chờ đợi. 

Khi phê bình một số địa phương chưa thực hành tiết kiệm, Bác nói: Trung 

ương thường nhắc nhở các địa phương phải ra sức sản xuất và tiết kiệm. Nhiều 

nơi đã thực hiện tốt. Nhưng có nơi, giấy gửi đi, hình như chữ bị hao mòn, chữ 

“tiết kiệm” lại hoá ra chữ “tiết canh”. Rồi Bác đưa ra dẫn chứng đọc từ Báo Hải 

Phòng: vì cán bộ thiếu gương mẫu, ở xã Mỹ Phúc nạn lạm sát lợn vẫn thường 

xẩy ra. Khánh thành trạm bơm cũng giết 2 con lợn. Hợp tác xã tổng kết giết 4 

con lợn, ăn cơm tập đoàn cũng giết 1 con lợn...25.   

3.4. Kêu gọi mọi người thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để xây dựng 

đất nước.  

Hồ Chí Minh cho rằng, yêu nước thì phải thi đua thực hành tiết kiệm, tích 

cực chống lãng phí để xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Về phần 

mình, Người tiết kiệm để giành cho nhân dân, gương mẫu cho cán bộ, đảng viên, 

nhân dân làm theo. Mỗi tuần nhịn ăn 1 bữa để giành gạo cho dân đang đói; dùng 

tiền tiết kiệm được của riêng mình để giành tặng bộ đội. Thời kỳ chống chiến 

tranh phá hoại của Mỹ, Bác yêu cầu thư ký rút tiền tiết kiệm của Bác (trị giá 

khoảng 60 cây vàng) để mua nước ngọt gửi cho bộ đội trực chiến trên các chiến 

trường miền Bắc. 

Tấm gương đạo đức sống trong sạch, tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

không chỉ là mẫu mực cho mọi người Việt Nam học tập, làm theo mà còn được 

báo chí nước ngoài, bạn bè quốc tế nhiều lần nhắc đến, mến phục.  

 

Phần thứ hai 

THANH NIÊN VIỆT NAM THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ  

THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  

 

Từ tháng 2-1955, trong bài viết “Bảo vệ tài sản công”, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã căn dặn: “Các ngành giáo dục cần phải bồi dưỡng cho thanh niên thói 

quen tiết kiệm, bảo vệ của chung; chống lãng phí xa hoa, xem khinh lao động”26. 

Như vậy, vấn đề tiết kiệm, chống lãng phí đối với thanh niên không chỉ là một 

                                           
25 Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, tập 115, tr.281. 
26 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 9, tr.928. 
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yêu cầu cần được giáo dục mà còn phải rèn luyện để tạo thành thói quen trong 

công việc và cuộc sống hàng ngày. Trên thực tế, có rất nhiều thanh niên thực 

hiện tốt lời Bác dạy về tiết kiệm, chống lãng phí, nhưng vẫn còn những thanh 

niên thực hiện chưa tốt, đang còn lãng phí thời gian, sức khỏe, tài năng… Gần 

đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 217/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 02 

năm 2018 về việc ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, càng cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng của 

tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm, chống lãng phí.  

Thanh niên là một lực lượng năng động, sáng tạo, giàu nghị lực, có lý 

tưởng cao đẹp, có thể đảm đương và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khó khăn, 

nặng nề nhất khi cách mạng giao phó. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nước 

nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên” và “Non 

sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài 

vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là 

nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”27. Do vậy, thanh niên càng phải là 

lực lượng đi tiên phong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tình hình hiện nay, thanh niên cần tập 

trung vào một số vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa thiết thực sau đây: 

1. Tích cực học tập tư tưởng và tấm gương mẫu mực của Người về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

Có thể nói, hiện nay thanh niên là lực lượng có vai trò cực kỳ quan trọng 

mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. Bởi vì kết quả học tập và làm theo Bác của thanh niên 

có tác động to lớn đến tương lai đất nước và ảnh hưởng sâu rộng đến các thế hệ 

tiếp theo. Thanh niên cần được trang bị thế giới quan duy vật, nhân sinh quan 

cộng sản chủ nghĩa và phương pháp luận biện chứng, nhận thức đúng về vai trò 

của mình để có tư tưởng, hành động cách mạng tiến công, từng bước hình thành, 

hoàn thiện và phát triển toàn diện nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Vì vậy, thanh niên không chỉ tìm hiểu những bài viết, bài nói chuyện của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh về tiết kiệm, chống lãng phí mà cần sưu tầm, ghi nhớ 

những câu chuyện cảm động, mẫu mực về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

trong công tác và sinh hoạt đời thường của Người.  

Từ những vấn đề lý thuyết và tấm gương thực tế sinh động của Hồ Chí 

Minh để thanh niên tự soi mình, sửa mình và rèn luyện, tạo được thói quen cho 

bản thân làm theo lời Bác dạy, phấn đấu trở thành tấm gương sáng trong thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí để cho người khác học theo, làm theo, làm gương 

sáng dìu dắt thiếu niên nhi đồng, tức là dìu dắt tương lai của dân tộc. Như Người 

                                           
27 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 4, tr.35. 
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từng viết: “thanh niên nói chung phải gương mẫu trong sản xuất, trong học tập, 

trong việc giữ vững kỷ luật và cải thiện đời sống của công nhân”28. 

2. Chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý chí quyết tâm 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thanh thiếu nhi. 

Thanh niên không chỉ có nhiệm vụ tích cực học tập và làm theo Bác về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mà cần phải tích cực tuyên truyền nhằm 

làm cho nhiều người trong xã hội, trước hết là những người xung quanh mình có 

nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích to lớn  

của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như tác hại của lãng phí đối với 

bản thân, gia đình và toàn xã hội. Qua đó, góp phần thúc đẩy mọi người tích cực 

hơn trong học tập và làm theo Bác.  

Thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, là lực lượng kế thừa và 

tiếp bước các thế hệ đi trước để thúc đẩy xã hội phát triển, đồng thời là lực 

lượng dìu dắt thiếu niên, nhi đồng. Trong mọi công việc, thanh niên luôn thi đua 

thực hiện khẩu hiệu: ““Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”, 

“gian khổ thì đi trước, hưởng thụ sau mọi người”29. Bởi vậy, mọi việc làm, hành 

động của thanh niên đều có tác động lớn đến tình hình đất nước, tạo ảnh hưởng 

rộng trong xã hội. Mỗi khi thanh niên tích cực thực hành tiết kiệm, đồng thời 

tuyên truyền tinh thần đó cho xã hội, đặc biệt là đối với tầng lớp thiếu nhiên nhi 

đồng, càng có ý nghĩa lớn lao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. 

Thanh niên cần tập trung tuyên truyền học tập tấm gương Hồ Chí Minh 

trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua những mẩu chuyện, những 

lời dạy của Người. Chú ý phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các gương điển 

hình thanh thiếu nhi hoặc các cơ sở Đoàn, Hội, Đội có những ý tưởng, sáng kiến, 

cách làm hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Muốn việc làm đó 

có hiệu quả, thanh niên cần tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục thông 

qua nhiều hình thức như: các buổi sinh hoạt chính thức hoặc tổ chức sinh hoạt 

chuyên đề, các buổi dã ngoại, hoạt động vui chơi giải trí, sử dụng bản tin, sổ tay 

chi đoàn. Tổ chức giao lưu, giới thiệu, tuyên dương các gương sáng điển hình về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cấp bộ đoàn chủ động xây dựng hệ 

thống mẫu băng rôn, áp phích, tranh ảnh, đồ họa thông tin, đoạn phim ngắn… và 

phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền, cổ động trực quan cho đoàn 

viên, thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Từ đó, tạo sức lan tỏa rộng khắp, tạo nên một hệ thống gồm nhiều tấm 

gương điển hình thanh thiếu niên về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cống 

hiến tích cực cho xã hội, đất nước và gia đình.  

                                           
28 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 15, tr.518 
29 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 13, tr.471. 
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3. Tích cực rèn luyện các phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính”, tạo lập 

các phong trào thi đua sôi nổi thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 

thanh niên. 

“Cần, kiệm, liêm, chính”, vốn dĩ là nền tảng của đời sống mới, là phẩm 

chất trung tâm của đạo đức cách mạng trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. 

Cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức tính của con người, như trời có bốn mùa, đất 

có bốn phương. Người đã dạy: “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có 

bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, 

Chính. Thiếu một mùa thì không thành trời. Thiếu một phương thì không thành 

đất. Thiếu một đức, thì không thành người”30. Đối với mỗi cá nhân, kiệm là một 

trong chuỗi phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính”. Có kiệm thì mới có liêm, có 

liêm thì mới có chính. Kiệm là tiền đề, điều kiện để con người vươn tới liêm và 

chính. Đối với cả dân tộc, tiết kiệm là sức mạnh mềm - sức mạnh của văn hóa và 

đạo đức. Do đó, thanh niên muốn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cần phải 

đặt nó trong chuỗi các phẩm chất mới tạo nên tính hiệu quả thiết thực, trọn vẹn. 

Thanh niên cần tích cực tham gia các phong trào của Đoàn, Hội, các hoạt 

động xã hội, xung kích, tình nguyện, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay 

trong từng hành động, việc làm cụ thể, “tuy việc nhỏ nhưng ý nghĩa lớn”. Để 

mỗi thanh niên tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả hoạt động của Đoàn, Hội, 

Đội cần phát động các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

với những chỉ tiêu cụ thể, thiết thực. Coi đây là nội dung quan trọng trong 

chương trình hành động của thanh niên và lấy kết quả đó làm một tiêu chí đánh 

giá, xếp loại, khen thưởng đoàn viên hằng năm. 

Cá nhân thanh niên cần tích cực tham gia các phong trào thi đua lớn. Vận 

động các cơ sở đoàn, đoàn viên thanh niên trong các cơ quan hành chính, sự 

nghiệp đi đầu thực hành tiết kiệm, làm gương cho đoàn viên, hội viên, thanh 

niên tham gia. Thực hiện chi tiêu tiết kiệm văn phòng phẩm, vật dụng văn phòng, 

chi phí điện, nước, đèn, quạt, máy lạnh, điện thoại… Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong trao đổi, lưu trữ văn bản, tài liệu, thông tin liên lạc, sử dụng 

nguồn ngân sách nhà nước tiết kiệm, chi đúng thực tế. Chủ động tiết kiệm chi 

phí trong tổ chức hoạt động, thực hiện phương châm tổ chức hoạt động theo 

hướng tận dụng tối đa các nguồn lực, không xa hoa, lãng phí nhưng vẫn đạt hiệu 

quả. Tích cực thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”, ưu tiên hàng đầu sử dụng các sản phẩm sản xuất trong nước, không 

đua đòi, xa hoa lãng phí. Các cơ sở đoàn mạnh dạn đăng kí thực hiện thí điểm 

cuộc vận động, thi đua trong đoàn viên, thanh niên ý thức đi làm, đi học, hội họp, 

sinh hoạt đúng giờ; rèn luyện tác phong công nghiệp, dùng thời gian rỗi vào việc 

có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, giảm thời gian “tán gẫu” trên mạng xã 

hội. 

                                           
30 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 6, tr.117 
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4. Gắn nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị, công việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương, 

tổ chức Đoàn, Hội. 

Tùy theo vị trí công việc, sinh hoạt trong tổ chức, cơ quan, đon vị cụ thể mà 

mỗi thanh niên cần có trách nhiệm, việc làm về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí cho phù hợp. Nhưng nhất thiết phải luôn đề cao ý thức bảo vệ của công, coi 

trọng lao động, có ý thức công cộng tốt, gương mẫu trong cơ quan, đơn vị, địa 

phương, chi đoàn, chi hội...  

Đối với thanh niên là học sinh, sinh viên, học tập kiến thức, tích cực tu 

dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, có lối sống lành mạnh, không vướng vào tệ 

nạn xã hội… chính là một cách thực hành thức tiết kiệm, chống lãng phí thiết 

thực cho bản thân, gia đình và xã hội… Bên cạnh đó, cần có việc làm thiết thực 

gắn với mỗi ngày đến trường như: tiết kiệm thời gian, tiết kiệm điện, nước cho 

nhà trường, không viết vẽ bậy trên bàn ghế, trên tường, không xả rác bừa bãi 

trong lớp học, không bẻ gãy cây xanh, dẫm đạp lên cỏ cây trong khuôn viên của 

nhà trường…  

Đối với thanh niên công chức, viên chức, việc thực hiện tốt chuyên môn 

theo chức trách là nhiệm vụ chủ yếu, cần phải đi đầu trong thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. Cần đổi mới phương pháp công tác, đổi mới lề lối làm việc, hội 

họp gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng công việc; dùng thời gian rỗi để tham 

gia hoạt động có ích, tận dụng tối đa. thời gian vào việc có ích. Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí cho cơ quan, đơn vị bằng những việc làm thiết thực như: 

không đi muộn về sớm; hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tiến độ; tiết kiệm giấy 

mực cho cơ quan; sử dụng điện nước một cách hợp lý… Thực hiện chi tiêu, 

kiểm tra sổ sách rõ ràng, tránh tổ chức hoạt động lãng phí, không hiệu quả. 

Đối với thanh niên lực lượng vũ trang, biết quý trọng giữ gìn quân trang, 

quân dụng và chiến lợi phẩm; tích cực rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm bảo vệ 

biên cương, Tổ quốc, giúp đỡ nhân dân, đồng bào nơi đóng quân… 

Đối với thanh niên nông thôn cần chăm chỉ làm việc, không bỏ hoang 

ruộng đất, hạn chế các hoạt động đàn đúm, rượu chè, đình đám, tích cực thực 

hiện và vận động người thân thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới, giảm bớt hủ 

tục ở địa phương; tranh thủ thời gian rãnh rỗi sau thời điểm mùa vụ để tìm kiếm 

thêm việc làm tăng thu nhập, hoặc học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng lao động 

sản xuất; tích cực sáng tạo trong lao động, sản xuất để ứng dụng công nghệ cao 

vào hoạt động nông nghiệp…  

Đối với thanh niên công nhân cần có ý thức tiết kiệm thời gian, nguyên 

vật liệu cho nhà máy, xí nghiệp nơi mình làm việc, có nhiều việc làm hữu ích 

cho doanh nghiệp. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho công ty, xí nghiệp 

bằng những việc làm thiết thực như: thực hiện tốt nội quy, hoàn thành công việc 
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đảm bảo tiến độ, không bỏ việc tùy tiện, bảo vệ tài sản máy móc công xưởng; 

thường xuyên cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, năng suất lao động… 

Đối với doanh nhân trẻ, cùng với việc học tập kiến thức trên lĩnh vực 

kinh doanh, tài chính, ngân hành, luật kinh tế, kinh tế quốc tế… là những đòi hỏi 

để khởi nghiệp và xây dựng thành công doanh nghiệp thì cũng cần có kế hoạch 

giáo dục cho thanh niên trong công ty thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, coi 

tiết kiệm cho công ty cũng là tiết kiện của bản thân và xã hội.  

5. Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, có kế hoạch, sử dụng thời 

gian hợp lý, nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi 

sinh hoạt cá nhân và ở nơi công cộng 

Thanh niên biết cách lập kế hoạch làm việc một cách khoa học, có tính 

chủ động, sáng tạo cũng là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đó chính là cách 

tiếp cận vấn đề một cách khoa học, gắn với yêu cầu của thực tiễn và điều kiện 

lịch sử. Độc lập thì không lệ thuộc, không bắt chước, không theo đuôi. Tự chủ là 

chủ động suy nghĩ và làm chủ suy nghĩ của mình, tự chịu trách nhiệm trước dân, 

trước nước, biết làm chủ bản thân và công việc, sẵn sang từ bỏ những gì mà thực 

tiễn kiểm nghiệm là sai hoặc là những cái cũ mà nay không còn phù hợp nữa để 

tiến tới đề xuất cái mới đáp ứng được thực tiễn cuộc sống đang đặt ra.  

Trong công việc và cuộc sống hằng ngày, cần có kế hoạch cụ thể, tránh 

tùy tiện “đến đâu tính đó”, từ bỏ lối suy nghĩ “được chăng hay chớ”, “đến hẹn 

lại lên”; biết phân bổ thời gian, công sức, tiền bạc hợp lý cho từng công việc; 

xác định được nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm của mình ở từng giai đoạn, thời điểm, 

cương vị công tác để đầu tư thời gian, công sức phù hợp, đem lại kết quả tốt. 

Trong trình bày, diễn đạt cần tiết kiệm lời, nói và viết ngắn gọn nhưng thông tin 

nhiều, nói đi đôi với làm, tốt nhất là nói ít làm nhiều. Người dạy: “Không biết 

rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết. Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ 

nói, chớ viết càn”31. “Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ 

viết. Trước khi nói, phải nghĩ cho chín, phải sắp đặt cẩn thận. Phải nhớ câu tục 

ngữ: Chó ba quanh mới nằm. Người ba năm mới nói”32. 

Cần tránh lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết như quá đà 

chơi điện tử, nói chuyện phiếm trêm zalo, facebook, mà tập trung thời gian cho 

công việc học tập, nghiên cứu, chuyên môn nghiệp vu, rèn luyện sức khỏe, kỹ 

năng sống… Hiện nay, một bộ phận thanh niên chưa quan tâm đúng mức việc 

chăm lo bảo vệ sức khỏe, đang lãng phí trí tuệ, chưa cống hiến xứng đáng cho xã 

hội. Tránh quán sá, rượu bia la đà, thức thâu đêm cho những việc không cần thiết, 

lười lao động, lười thể dục thể thao. Có nhiều thanh niên mua sắm vật dụng, 

phương tiện cá nhân đắt tiền quá khả năng tài chính của bản thân. Phung phí, đầu 

                                           
31 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 5, tr.342 
32 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 5, tr.346 
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tư tiền bạc, công sức không cần thiết vào một số việc làm vô bổ, thiếu thiết thực, 

trong khi đang cần đầu tư cho việc học tập, nghiên cứu chuyên môn, lập nghiệp. 

Thanh niên nên thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, chi tiêu hàng ngày, 

ưu tiên sử dụng các phương tiện công cộng nhằm góp phần giảm thiểu chi phí; 

có ý thức tái sử dụng các nguyên vật liệu, hạn chế chất thải ra làm ô nhiễm môi 

trường. Tích cực xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, có hành động tích cực 

nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay. 

Đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập quốc tế, xây dựng nền tảng để sớm cơ bản trở thành nước công 

nghiệp theo hướng hiện đại, trong đó đang triển khai nhiều chương trình, dự án 

xây dựng và phát triển vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa nhằm sớm rút 

ngắn khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, miền xuôi 

và miền ngược, đồng bằng và vùng núi… nên đang rất cần huy động sức mạnh 

xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tiết kiệm ở thanh niên. Do vậy, việc thanh niên 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí càng có ý nghĩa thiết thực. Đó cũng là một mục 

tiêu phấn đấu để thanh niên thi đua cống hiến, rèn luyện, thử thách, hoàn thành 

bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng và nhân dân giao phó./. 

 


