
 

 
ăm 2019, tròn 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa và Người để lại cho 

chúng ta bản Di chúc thiêng liêng-văn kiện lịch sử vô giá. 

Với lòng kính yêu vô hạn, đời đời ghi nhớ công lao to lớn của Người, từ số 

ra hôm nay, Báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục “50 năm thực hiện Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1969-2019) nhằm tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người, 

tuyên truyền sâu rộng giá trị tư tưởng, giá trị lý luận và thực tiễn to lớn của Di chúc, 

khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn khắc ghi và phấn 

đấu biến những điều căn dặn, mong ước của Người trong Di chúc thành hiện thực. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh-lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt 

xuất, đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống no ấm hạnh 

phúc của nhân dân. Người để lại cho cho Đảng ta, đất nước ta, nhân dân ta một văn 

kiện lịch sử vô giá, đó là bản Di chúc thiêng liêng, mà đến nay và mãi về sau, chúng 

ta luôn ghi nhớ, học tập và làm theo. 

Di chúc của Người là tài sản 

vô giá của Đảng và nhân dân 

ta, có giá trị lý luận và thực tiễn 

to lớn về nhiều mặt; là sự kết 

tinh của tinh hoa văn hóa dân 

tộc với tinh hoa văn hóa của 

nhân loại, là những chỉ dẫn quý 

báu, nguồn cổ vũ, động viên to 

lớn đối với toàn Đảng, toàn 

dân, toàn quân trong sự nghiệp 

kháng chiến kiến quốc, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Di 

chúc là những lời căn dặn tâm 

huyết; mọi tâm nguyện cuộc đời, Bác đều gửi gắm trong Di chúc. Đây là một văn 

kiện lịch sử vô giá, toát lên khí phách, tinh thần lạc quan chiến thắng của một bậc 

“đại trí, đại nhân, đại dũng”, là kết tinh giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại; của 

tinh hoa tư tưởng, đạo đức, phong cách, tâm hồn cao đẹp của Người, suốt đời phấn 

đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân và nhân loại. Di chúc là những lời căn dặn quý 

báu, là ánh sáng soi đường, là sức mạnh thôi thúc hành động, không chỉ đối với 
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nhân dân ta mà đối với các dân tộc đã và đang đấu tranh cho tự do, độc lập, hòa 

bình, công lý, vì hạnh phúc của con người. 

Theo đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của Bác Hồ, Bác bắt đầu viết những dòng đầu tiên 

của bản Di chúc để lại cho muôn đời sau lúc 9 giờ sáng thứ hai, ngày 10-5-1965, 

đến 10 giờ, Bác viết xong phần mở đầu. Bác xếp tài liệu lại và chuyển sang làm các 

công việc thường ngày. Các ngày tiếp theo (ngày 11, 12 và 13-5-1965), cũng vào 

giờ đó (từ 9 giờ đến 10 giờ), Bác viết tiếp các phần còn lại. Riêng ngày 14-5-1965, 

do buổi sáng có lịch đi thăm một hợp tác xã ở ngoại thành Hà Nội và dự một phiên 

họp của Bộ Chính trị, Bác chuyển viết Di chúc sang buổi chiều với thời gian gấp đôi, 

từ 14 giờ đến 16 giờ. Đúng 16 giờ, Bác đánh máy xong bản Di chúc và cho vào 

phong bì. Đến 21 giờ hôm đó, Bác giao chiếc phong bì cho đồng chí Vũ Kỳ và dặn: 

“Chú cất giữ cẩn thận, vào dịp này sang năm nhớ đưa lại cho Bác”. 

Và cứ đến dịp sinh nhật Bác hằng năm, đồng chí Vũ Kỳ lại đặt bản Di chúc lên 

bàn làm việc của Bác; sau đó Bác bổ sung và giao lại cho đồng chí Vũ Kỳ. Bác đọc 

kỹ bản Di chúc, xem xét, cân nhắc kỹ từng đoạn, từng câu, từng ý, từng lời và bổ 

sung thêm vào bản Di chúc tùy theo tình hình đất nước. Đặc biệt, qua tình hình chiến 

sự miền Nam, Bác lại viết thêm những phần cần thiết vào bản Di chúc. Năm 1966, 

Bác bổ sung thêm phần nói về tự phê bình và phê bình trong Đảng, trong đó Bác 

nhấn mạnh: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Năm 1967, Bác xem lại 

bản Di chúc, nhưng không sửa gì. Năm 1968, Bác viết thêm 6 trang, gồm một số 

đoạn về việc riêng và một số công việc cần làm sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước thắng lợi. Năm 1969, Bác xem và viết lại toàn bộ phần mở đầu gồm 1 

trang viết tay. Ngày 19-5-1969, Bác sửa lần cuối. Toàn văn Di chúc được công bố 

sau ngày Bác Hồ qua đời (ngày 2-9-1969). Di chúc và toàn bộ tư tưởng của Bác là 

tài sản vô giá để lại cho Đảng và nhân dân ta. 

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong giai đoạn cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước diễn ra hết sức ác liệt và có những dấu mốc quan trọng; cách 

mạng dù còn khó khăn, song đang trên đà thắng lợi, đồng thời đòi hỏi sự đoàn kết, 

chiến đấu bền bỉ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân với niềm tin vững chắc vào 

thắng lợi cuối cùng. 

Là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta, Người đã dẫn dắt Đảng và dân 

tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, Bác đặc biệt quan tâm căn dặn: “Trước 

hết nói về Đảng”. Trong Di chúc, Bác nhấn mạnh “Đoàn kết là một truyền thống cực 

kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”. Người tâm huyết nhắc nhở các đồng chí từ 

Trung ương đến các chi bộ “cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ 

gìn con ngươi của mắt mình”. 

Trong Di chúc, Bác Hồ cũng chỉ rõ: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo 

dài…” và “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng 

lợi”. Người cũng thường căn dặn và mong muốn, sau khi chiến tranh kết thúc, cần 

ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển đất nước; Đảng và Nhà nước phải 

quan tâm chăm lo tới mọi đối tượng trong xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh 

phúc cho nhân dân. 

Đối với đoàn viên thanh niên, trong Di chúc Bác chỉ rõ vai trò của thanh niên trong 

sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thể hiện sự quan tâm sâu sắc 

của Đảng, Bác đối với việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Bác căn dặn 

và nhấn mạnh: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào 



tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa 

“chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất 

cần thiết”. 

Dân tộc ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ nền 

độc lập dân tộc. Sau mỗi lần chiến thắng, ông cha ta lại có kế sách để bồi dưỡng 

sức dân, tăng cường lực lượng. Di chúc của Bác đã kế thừa truyền thống lâu đời đó 

của dân tộc ta. Với tình thương bao la dành cho mọi tầng lớp nhân dân, Bác đặc biệt 

quan tâm và nhấn mạnh: “Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, 

đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại 

kinh qua nhiều năm chiến tranh. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển 

kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. 

Trong Di chúc, Bác đưa ra lời tiên đoán có tính chất khẳng định, như một tất yếu 

của lịch sử: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể kéo dài. Đồng bào ta có thể hy sinh 

nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng 

lợi hoàn toàn” và “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn 

toàn thắng lợi”. 

Trong Di chúc, Bác viết: “…Tôi mong rằng, Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần 

đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ 

nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình”.   

Suốt đời phục vụ nhân dân, đất nước, trong Di chúc Bác không đề cập đến “cá 

nhân” hay “bản thân”, mà nói “về việc riêng”, bởi suốt đời Bác phấn đấu cho hạnh 

phúc của toàn dân. Cái riêng của Bác hòa trong cái chung của dân tộc. Suốt đời Bác 

vì dân, vì nước, vì Đảng, nên không lúc nào Bác nghĩ đến bản thân mình. Trước lúc 

đi xa, Người “không có điều gì phải hối hận” vì Bác đã phục vụ cách mạng, phục vụ 

nhân dân hết sức, hết lòng. Người “chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn 

nữa, nhiều hơn nữa”. 

Mỗi dòng, mỗi điều Bác Hồ viết và để lại trong Di chúc là chỉ dẫn vô giá, là ánh 

sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, để đất nước ta được phồn vinh, nhân dân 

được tự do, ấm no, hạnh phúc. Thế mà Bác chỉ coi đó là “để sẵn mấy lời” trước khi 

đi xa. Nhưng đó là tâm nguyện, là tình cảm, ý chí, trách nhiệm đối với Tổ quốc, đối 

với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Đó cũng là niềm tin vững chắc vào tương lai 

tươi sáng của dân tộc. Cho đến những ngày cuối đời, Bác vẫn ấp ủ ước mơ, khát 

khao cháy bỏng đưa đất nước ta tiến lên "Sánh vai cùng năm châu bốn biển". Và 

điều mong muốn cuối cùng của Bác, cũng là những dòng cuối cùng Người viết 

trong Di chúc: “Toàn Đảng, toàn dân ta phấn đấu đoàn kết, xây dựng một nước Việt 

Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”, góp phần xứng đáng 

vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 

 “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm 

nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn 

Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung 

thành của nhân dân". 

(Trích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh) 
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DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH:  

 

hủ tịch Hồ Chí Minh trước khi đi xa đã để lại cho chúng ta một bản Di chúc 

lịch sử. Di chúc của Người có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn về nhiều mặt. 

“Đó là những lời căn dặn cuối cùng của Bác, là những tình cảm và niềm tin 

của Bác đối với chúng ta ngày nay và các thế hệ mai sau”(1). Đó là một văn kiện lịch 

sử vô giá, kết tinh những giá trị văn hóa to lớn của dân tộc và nhân loại, mà cốt lõi 

là độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. 

Những lời căn dặn của Bác - Kim chỉ 

nam dẫn đường 

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao 

giá trị tư tưởng và tình cảm. Những lời căn 

dặn của Người đối với Đảng và nhân dân 

ta thể hiện trên những nội dung chính, bao 

gồm: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 

bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, 

xây dựng đất nước sau chiến tranh, đoàn 

kết quốc tế... 

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trước hết nói về Đảng”, vì Đảng là 

nhân tố quan trọng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng từ cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong công tác 

xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn phải chú ý giữ gìn đoàn kết, thực hiện 

dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao đạo đức cách mạng. Người nhấn mạnh: 

“Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”(2); “Đảng ta là một Đảng cầm 

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

sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải 

xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”(3). 

Thực hiện lời căn dặn của Bác, trong 50 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã 

đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng của Người. Đảng ta đã 

có những bước trưởng thành về xây dựng, phát triển đường lối cách mạng, giữ vững 

vai trò của một đảng cầm quyền. Trong công tác cán bộ, Đảng luôn chú ý bồi dưỡng 

lý luận chính trị, coi đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng. 

Trong Di chúc, Bác căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một 

việc rất quan trọng và rất cần thiết”(4). Nói đến thế hệ cách mạng cho đời sau là nói 
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đến đoàn viên và thanh niên - một lực lượng lớn, là cánh tay đắc lực của Đảng. Theo 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng phải hiểu rõ về đoàn viên và thanh niên, “phải chăm lo 

giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây 

dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Thực hiện nội dung này, Đảng luôn 

quan tâm chăm lo bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ trong mọi lĩnh vực đời 

sống xã hội. Đảng luôn tin tưởng, phát huy tiềm năng, trí tuệ của thế hệ trẻ, tạo mọi 

điều kiện để họ cống hiến và trưởng thành. 

Cùng với đó, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách xã hội hướng 

vào phục vụ lợi ích của con người Việt Nam, bảo đảm nâng cao đời sống tinh thần 

và vật chất phục vụ con người, xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực, 

vừa là chủ thể sáng tạo mọi nguồn của cải vật chất. Hàng loạt cuộc vận động, các 

phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... được triển 

khai đã làm thay đổi diện mạo của đất nước. Nhà nước đầu tư nhiều kinh phí để 

thực hiện xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện các chính 

sách an sinh xã hội. 

Trong 50 năm qua, đặc biệt là sau 33 năm đổi mới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân 

ta thực hiện tốt lời căn dặn của Bác về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đất nước đã 

đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, 

văn hóa, an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Đảng đã từng bước xây dựng được nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng được nền dân chủ xã hội 

chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, xây 

dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 

nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân với lực lượng vũ trang nhân dân cách 

mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ mạnh để bảo vệ Tổ quốc. Đảng 

và Nhà nước ta luôn thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm hết sức 

mình vì sự lớn mạnh của phong trào cộng sản quốc tế, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết 

giữa phong trào cộng sản của các nước. Chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam đã 

xây dựng được nền ngoại giao độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương, đa dạng hóa, 

với tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước, phấn đấu vì 

hòa bình, độc lập và phát triển, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường 

quốc tế. 

Hà Nội làm theo Di chúc của Bác: Biến mong ước thành hiện thực! 

Hà Nội là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc trong thời gian dài, là nơi 

Người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập (năm 1945) khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ 

cộng hòa, là nơi Người viết bản Di chúc lịch sử để lại cho Đảng và nhân dân Việt 

Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho Hà Nội tình cảm và sự quan tâm 

đặc biệt. Dù bận trăm công nghìn việc, Bác vẫn chăm lo cho sự nghiệp xây dựng và 

phát triển Thủ đô. 



Với tình cảm kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 50 

năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đã làm hết sức mình để biến 

những điều mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành hiện thực, thực hiện xuất sắc 

Di chúc của Người. Cùng với nhân dân cả nước, Hà Nội có nhiều đóng góp sức 

người, sức của, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 

quân và dân Thủ đô đã trực tiếp chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh phá hoại bằng 

không quân của đế quốc Mỹ tại miền Bắc, làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên 

không”. Bước vào thời kỳ đổi mới, Hà Nội có nhiều biện pháp cụ thể để thực hiện 

chủ trương của Đảng, cơ cấu kinh tế Thủ đô có sự chuyển dịch lớn theo hướng công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thành phố đã có nhiều khu công nghiệp lớn, giá trị sản 

xuất công nghiệp trên địa bàn ngày càng tăng; hoạt động thương mại du lịch, dịch 

vụ ngày càng có hiệu quả; sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn ngoại thành 

có bước chuyển biến lớn. 

Thực hiện lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xây dựng đất nước hơn mười 

ngày nay” và “Kế hoạch xây dựng lại thành phố và làng mạc đẹp đẽ, đàng hoàng 

hơn trước chiến tranh”, TP Hà Nội đã đạt nhiều kết quả trong cải tạo và nâng cấp cơ 

sở hạ tầng đô thị, đầu tư xây dựng nhiều công trình mới làm cho diện mạo của Thủ 

đô ngày càng khang trang, hiện đại. Từ năm 2008, thực hiện Nghị quyết số 

15/2008/NQ-QH12 ngày 29-5-2008 của Quốc hội khóa XII về việc điều chỉnh địa giới 

hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan, Thủ đô đã đạt nhiều thành tựu 

trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước… 

Diện mạo của Thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại, đời sống tinh thần và vật chất 

của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, năm 2018, thành phố đã đạt và 

vượt 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt. Tổng sản 

phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố tăng 7,61% với quy mô 906,5 nghìn tỷ đồng 

(theo giá hiện hành và cách tính mới), cao hơn mức bình quân chung cả nước 

(7,08%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 116 triệu đồng, tương đương 5.050 

USD/năm.Thành phố có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt 

chuẩn lên 324/386 xã, chiếm 83,9%... 

Đọc lại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhìn lại những việc đã làm được sau 

50 năm thực hiện Di chúc của Người, chúng ta thấy tự hào những việc đã làm được, 

cũng nghiêm khắc kiểm điểm những điều còn thiếu sót, tự hứa với mình phải không 

ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu để thực hiện tốt hơn lời dạy của Bác. 

_______ 

(1) Trích: Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do đồng chí 
Lê Duẩn, Bí thư Thứ nhất đọc tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9-9-1969. 

(2) Trích: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bản viết năm 1968. 

(3) Trích: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bản viết năm 1969. 

(4) Trích: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bản viết năm 1965. 

Hoàng Thị Nữ // http://hanoimoi.com.vn 

 
 



 
 

ản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1965-1969), có thể coi như một 
cương lĩnh xây dựng đất nước sau khi chiến tranh kết thúc. Văn kiện này 
mang hơi thở, sinh khí của đổi mới” - PGS –TS Bùi Đình Phong (Viện Hồ 

Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng –Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) nói. 

Hướng tới tương lai 

PGS.TS Bùi Đình Phong nhận định: Cần phải khẳng định, Di chúc là văn kiện lịch 
sử vô giá, kết tinh tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, nhân cách của một con người, một 
lãnh tụ mà cả cuộc đời vì nước, vì dân, không màng tới danh lợi bản thân. Tại sao 
nói như vậy? 

Theo PGS Phong phân tích, bởi vì những tư tưởng lớn trong Di chúc đã được 
định hình từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước, đặc biệt khi Người đến với chủ 
nghĩa Mác-Lênin. Nói về Di chúc không phải chỉ đọc văn bản là hiểu, mà phải hiểu 
con người viết ra Di chúc; nghiên cứu cả cuộc đời, sự nghiệp, hoạt động thực tiễn, 
tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các trước tác của Người. Nói “kết tinh” là như vậy. 

Nói Di chúc như một văn kiện mang chở tinh thần đổi mới, bởi vì toàn bộ Di chúc 
hướng tới tương lai, xây dựng lại thành phố, làng mạc đẹp đẽ, đàng hoàng hơn trước 
chiến tranh. Như Bác viết: “Còn non, còn nước, còn người/Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây 
dựng hơn mười ngày nay”. 

Nội dung Di chúc mang 
tính thời sự nóng hổi. 
Nhiều vấn đề trọng đại 
của Đảng, Nhà nước, của 
đất nước được đề cập 
trong các nghị quyết gần 
đây, đã được Di chúc nói 
đến. Chẳng hạn đó là vấn 
đề xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, vấn đề con người, 
chăm lo đời sống nhân 
dân, vai trò của nhân dân, 
đoàn kết, dân chủ,... 

Bác bắt đầu viết di chúc 
từ năm 1965, Người dành 
khoảng thời gian hơn 4 
năm (1965, 1966, 1968, 
1969, còn năm 1967 Bác 
đi chữa bệnh ở nước 

ngoài, tài liệu đó Bác không mang theo). Di chúc năm 1965 được coi là bản Di chúc 
hoàn chỉnh nhất, vì có đầu, có cuối, nội dung, có ngày tháng, có chữ ký của Bác, có 
chữ ký của Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn. 

“B 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội ĐB toàn quốc lần III 

Đảng Lao động Việt Nam, 5.9.1960. (Ảnh tư liệu) 



Nói hơn 4 năm nhưng mỗi năm Bác dành ra khoảng 10 ngày vào dịp sinh nhật để 
điều chỉnh, bổ sung từng câu, từng chữ, từng ý, từng lời, từng dấu chấm, dấu phẩy. 
Tôi nhấn mạnh điều đó và phải hiểu sâu điều đó để khi đọc lại, suy ngẫm mới thấy 
tầm vóc, ý nghĩa của Di chúc, mỗi câu, mỗi đoạn chứa đựng một tầm tư tưởng lớn 
lao. 

Thể hiện tầm nhìn lớn lao 

Năm 1968 là năm Bác bổ sung Di chúc nhiều nhất với 6 trang viết tay. Năm 1965, 
Bác viết trong Di chúc “trước hết nói về Đảng”, đến bản bổ sung năm 1968, Bác lại 
viết “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn Đảng”. Hai câu đều nói về Đảng nhưng 
ở tầm mức khác nhau. 

Câu của năm 1965, trước hết nói về Đảng là sắp xếp thứ tự 1, 2, 3 đặt câu chuyện 
muốn có chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh thì trước hết 
nói về Đảng. Năm 1965, Bác nói về Đảng chưa cụ thể. Bản viết năm 1968 có cái hay 
là nói về Đảng nhưng nói về chỉnh đốn Đảng, tức là bàn về nội dung. Điều đó cho 
thấy tầm nhìn của Người. 

Đến năm 1969 Bác bổ sung một trang viết tay trên tờ giấy tin tham khảo đặc biệt 
của Thông tấn xã Việt Nam (bản tin in một mặt). Đây là một nét rất đặc biệt. Cả cuộc 
đời Bác là tấm gương tiết kiệm, Bác giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân tiết 
kiệm, đến Di chúc thì tư tưởng và tấm gương tiết kiệm vẫn được thể hiện. Người đã 
viết: Khi tôi qua đời chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và 
tiền bạc của nhân dân. 

Một điều đặc biệt nữa là Bác chỉ ra mối quan hệ giữa 
“Đảng cầm quyền” với đạo đức. Đã có quyền thì phải 
thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần 
kiệm liêm chính, chí công vô tư. Bởi vì quyền lực có xu 
hướng tha hóa. Có quyền mà không có lương tâm là 
hỏng. 

Việc xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện chúng ta cũng 
đang làm mạnh với các Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XI, Trung ương 4 khóa XII, rồi Quy định về trách nhiệm 
nêu gương trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên 
Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương..., những nội dung đó cũng theo tinh thần Di chúc 
của Bác. 

Một điểm rất đặc biệt khác trong Di chúc đó là Bác nói đến vai trò của nhân dân. 
Người hình dung sự nghiệp xây dựng đất nước sau chiến tranh, “chống lại những gì 
đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ tốt tươi là cả một cuộc chiến đấu 
khổng lồ”. 

Câu kết trong bản sửa năm 1968, Người viết: “Để giành lấy thắng lợi trong cuộc 
chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, 
dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”. 

Đây không phải là vấn đề của Di chúc mà còn là sự kết tinh toàn bộ cuộc đời, sự 
nghiệp, tư tưởng của Người, tức là tư tưởng Hồ Chí Minh là vì dân và do dân. 
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"Nội dung Di chúc mang 
tính thời sự nóng hổi. 
Nhiều vấn đề trọng đại của 
Đảng, Nhà nước, của đất 
nước được đề cập trong 
các nghị quyết gần đây, đã 
được Di chúc nói đến. 
Chẳng hạn đó là vấn đề 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
vấn đề con người, chăm lo 
đời sống nhân dân...” , 
PGS.TS Bùi Đình Phong. 



ăm 1968 là năm Bác bổ sung nhiều nhất bản Di chúc với 6 trang viết 

tay, đến năm 1969 Bác bổ sung một trang viết tay trên tờ giấy tin tham 

khảo đặc biệt của Thông tấn xã Việt Nam (bản tin in một mặt). Đây là 

một nét rất đặc biệt", PGS –TS Bùi Đình Phong (Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ 

của Đảng –Học viện Chính trị Quốc gia HCM) nói khi trò chuyện với PV Dân Việt. 

Năm nay (2019) đúng tròn 50 

năm thực hiện Di chúc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (1969 -2019), 

phóng viên NTNN/Dân Việt đã 

có cuộc trò chuyện với PGS –

TS Bùi Đình Phong, người có 

rất nhiều năm nghiên cứu về di 

sản Hồ Chí Minh. 

Đã qua nửa thế kỷ nhưng 

những điều Hồ Chủ tịch viết 

trong bản Di chúc vẫn ấm áp 

tình cảm, chứa đựng những 

giá trị bất biến, thưa ông? 

- Di chúc của Hồ Chủ tịch không phải đến nay chúng ta mới nói tới. Đã nửa thế 

kỷ trôi qua với rất nhiều đợt kỷ niệm, các cuộc hội thảo khoa học-thực tiễn về Di 

chúc, rồi sách báo cũng viết nhiều. Nhưng tôi cho rằng càng nghiên cứu càng 

thấy tầm giá trị lớn của Di chúc. Trong đó có những mệnh đề, quan điểm Bác chỉ 

nói có vài từ, nhưng mỗi lần đọc lại, suy ngẫm lại thấy thêm được những điều 

mới, giá trị mới. Cái hay, cái độc đáo, cái sáng giá của di chúc là ở chỗ đó. 

Cần phải khẳng định, Di chúc là văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh tư tưởng, đạo 

đức, tâm hồn, nhân cách của một con người, một lãnh tụ mà cả cuộc đời vì nước, 

vì dân, không màng tới danh lợi bản thân. Như chúng ta đều biết, cả cuộc đời 

Bác cống hiến cho dân tộc, cho nhân loại là cực đại, còn với bản thân mình thì 

không có gì. Điều này Bác cũng thể hiện trong Di chúc. Bác viết: “Suốt đời tôi hết 

lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù 

phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là không được 

phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. 

Tại sao nói Di chúc kết tinh tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, nhân cách của một 

con người, một lãnh tụ? Bởi vì những tư tưởng lớn trong Di chúc đã được định 

hình từ khi Người ra đi tìm được cứu nước, đặc biệt khi Người đến với chủ nghĩa 

Mác-Lênin. Nói về Di chúc không phải chỉ đọc văn bản là hiểu, mà phải hiểu con 

“N 
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người viết ra Di chúc; nghiên cứu cả cuộc đời, sự nghiệp, hoạt động thực tiễn, tư 

tưởng Hồ Chí Minh thông qua các trước tác của Người. Nói “kết tinh” là như vậy. 

Tất cả những gì là tinh hoa, tinh túy, hồn cốt qua suốt 79 mùa Xuân của Bác được 

đúc kết ngắn gọn, súc tích trong Di chúc. 

Tôi nói Di chúc như là một văn kiện mang chở tinh thần đổi mới, bởi vì toàn bộ 

Di chúc hướng tới tương lai, xây dựng lại thành phố, làng mạc đẹp đẽ, đàng 

hoàng hơn trước chiến tranh. Như Bác viết: “Còn non, còn nước, còn 

người/Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”. Nội dung Di chúc 

mang tính thời sự nóng hổi. Nhiều vấn đề trọng đại của Đảng, Nhà nước, của đất 

nước được đề cập trong các nghị quyết gần đây, đã được Di chúc nói đến. Chẳng 

hạn đó là vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vấn dề con người, chăm lo đời sống 

nhân dân, vai trò của nhân dân, đoàn kết, dân chủ... 

Ông có thể phân 

tích thêm giá trị cốt 

lõi của Di chúc đối 

với sự nghiệp đổi 

mới hiện nay là gì?  

- Trong Di chúc, lý 

luận về xây dựng chủ 

nghĩa xã hội, xây dựng 

Đảng, vai trò của nhân 

dân, việc quan tâm 

đến con người…, là 

những nội dung rất 

lớn, có ý nghĩa lý luận 

và giá trị thực tiễn sâu 

sắc. Bác có một tầm nhìn xa, trông rộng khi Người viết “chúng ta phải có kế hoạch 

sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo, để tránh khỏi bị động, thiếu sót, sai lầm”. 

Nói về chủ nghĩa xã hội Người chỉ đúc lại trong mấy ý: “Đảng cần phải có kế 

hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời 

sống của nhân dân”. Mục đích cuối cùng là “xây dựng một nước Việt Nam hoà 

bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự 

nghiệp cách mạng thế giới”. 

Những nội dung đó đều gắn với hiện nay. Chẳng hạn Đảng ta khẳng định mục 

tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Những bài phát biểu 

của đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ thời gian gần 

đây đều nói sự quan tâm đến từng con người, từng người dân. Điều đó thể hiện 

rằng đường lối, chính sách của chúng ta quan tâm đến từng con người, không để 

một người nào đứng ngoài sự hưởng thụ từ chính sách. Đây là vấn đề mà trong 

Di chúc của Bác đã đề cập. Chẳng hạn Bác viết “đầu tiên là công việc đối với con 

người”, trong đó Người đề cập từng hạng người cụ thể. Hoặc Bác đề nghị miễn 

thuế nông nghiệp một năm để cho đồng bào nông dân hỉ hả mát dạ, mát lòng. 

 

Bản Di chúc viết tay của Hồ Chủ tịch (ảnh TL). 



Quá trình viết Di chúc, 

Người đã suy nghĩ, chỉnh 

sửa, bổ sung nhiều lần, 

nội dung của những lần 

sửa chữa, bổ sung có ý 

nghĩa thế nào, thưa ông? 

- Bác Hồ bắt đầu suy nghĩ 

viết Di chúc từ thập kỷ 60 

của thế kỷ XX, lúc đó tình 

hình thế giới, mối quan hệ 

giữa Liên Xô và Trung Quốc 

bắt đầu rạn nứt. Khi Bác đến 

với chủ nghĩa Mác-Lênin, 

Người đã đặt cách mạng 

Việt Nam trong mối quan hệ 

quốc tế, cách mạng thế giới. 

Người luôn nhìn lại quá khứ 

vừa hướng tới tương lai. 

Cách mạng Việt Nam muốn 

tồn tại và phát triển phải đặt trong bối cảnh chung của thế giới, nhất là khi chúng 

ta đang phải tiến hành cuộc kháng chiến chống lại tên đế quốc giàu mạnh nhất 

thế giới. 

Khi tình hình thế giới đang có những diễn biến phức tạp nhất là hai nước lớn 

Liên Xô –Trung Quốc, với trách nhiệm của nhà yêu nước chân chính, một chiến 

sĩ quốc tế trong sáng, Bác đã phải suy nghĩ rất nhiều. Trong Di chúc Người có 

viết về phong trào cộng sản thế giới, “vừa tự hào với sự lớn mạnh của phong trào 

cộng sản thế giới vừa đau lòng vì sự bất hòa giữa các đảng anh em” 

Bác bắt đầu viết di chúc từ năm 1965, Người dành khoảng thời gian hơn 4 

năm (1965, 1966, 1968, 1969, năm 1967 Bác đi chữa bệnh ở nước ngoài, tài liệu 

đó Bác không mang theo). Di chúc năm 1965 được coi là bản Di chúc hoàn chỉnh 

nhất, vì có đầu, có cuối, nội dung, có ngày tháng, có chữ ký của Bác, có chữ ký 

của Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn. 

Nói hơn 4 năm nhưng mỗi năm Bác dành ra khoảng 10 ngày vào dịp sinh nhật 

để điều chỉnh, bổ sung từng câu, từng chữ, từng ý, từng lời, từng dấu chấm, dấu 

phẩy. Tôi nhấn mạnh điều đó và phải hiểu sâu điều đó để khi đọc lại, suy ngẫm 

mới thấy tầm vóc, ý nghĩa của Di chúc, mỗi câu, mỗi đoạn chứa đựng một tầm tư 

tưởng lớn lao. 

Năm 1966, Bác bổ sung vào bản viết năm 1965 đoạn “trước hết nói về Đảng” 

câu “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau””, và câu “phục vụ Tổ quốc” sau 

“phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân”. 

Năm 1968 là năm Bác bổ sung nhiều nhất với 6 trang viết tay, đến năm 1969 

Bác bổ sung một trang viết tay trên tờ giấy tin tham khảo đặc biệt của Thông tấn 

xã Việt Nam (bản tin in một mặt). Đây là một nét rất đặc biệt. Cả cuộc đời Bác là 
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tấm gương tiết kiệm, Bác giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân tiết kiệm, đến 

Di chúc thì tư tưởng và tấm gương tiết kiệm vẫn được thể hiện. Người đã viết: 

Khi tôi qua đời chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và 

tiền bạc của nhân dân. 

Vấn đề về xây dựng Đảng và vai trò của Nhân dân được thể hiện trong Di 

chúc của Bác có ý nghĩa thế nào trong giai đoạn hiện nay thưa ông? 

- Năm 1965, Bác viết trong Di chúc “trước hết nói về Đảng”, đến bản bổ sung 

năm 1968, Bác lại viết “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn Đảng”. Hai câu 

đều nói về Đảng nhưng ở tầm mức khác nhau. Câu của năm 1965, trước hết nói 

về Đảng là sắp xếp thứ tự 1, 2, 3 đặt câu chuyện muốn có chủ nghĩa xã hội, xây 

dựng đất nước dân giàu, nước mạnh thì trước hết nói về Đảng, năm 1965, Bác 

nói về Đảng chưa cụ thể. Bản viết năm 1968, có cái hay là nói về Đảng nhưng 

nói về chỉnh đốn Đảng, tức là bàn về nội dung. Điều đó cho thấy tầm nhìn của 

Người. 

Là người thấu hiểu quan điểm của Lênin chắc chắn Bác hiểu một trong những 

căn bệnh của người Cộng sản là sự kiêu ngạo cộng sản. Không chỉ trong Di chúc 

mà nhiều tác phẩm viết trước đó Bác cũng đã nói vấn đề này. Vì vậy, trước tiên 

là phải chỉnh đốn lại Đảng sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng 

lợi. 

Một điều đặc biệt nữa là Bác chỉ ra mối quan hệ giữa “Đảng cầm quyền” với 

đạo đức. Đã có quyền thì phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự 

cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Bởi vì quyền lực có xu hướng tha hóa. Có 

quyền mà không có lương tâm là hỏng. 

Việc xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện chúng ta cũng đang làm mạnh với những 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Trung ương 4 khóa XII, rồi Quy định về trách 

nhiệm nêu gương trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên 

Ban Chấp hành Trung ương, đó cũng theo tinh thần Di chúc của Bác. 

Một điểm rất đặc biệt khác trong Di chúc đó là Bác nói đến vai trò của nhân 

dân. Người hình dung sự nghiệp xây dựng đất nước sau chiến tranh, “chống lại 

những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ tốt tươi là cả một cuộc 

chiến đấu khổng lồ”. Câu kết trong bản sửa năm 1968, Người viết: “Để giành lấy 

thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức 

và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”. Đây không phải là 

vấn đề của Di chúc mà còn là sự kết tinh toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng 

của Người, tức là tư tưởng Hồ Chí Minh là vì dân và do dân. 

Xin cảm ơn ông (!) 
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rước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, 

toàn quân bản Di chúc lịch sử, căn dặn những công việc lớn lao và cũng 

là những ước nguyện của Người. Phải hoàn thành cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước, giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc. 

Xây dựng chủ nghĩa 

xã hội làm cho đất 

nước đàng hoàng 

hơn, to đẹp hơn. Phát 

triển kinh tế - xã hội 

chăm lo đời sống mọi 

mặt của nhân dân. 

Xây dựng Đảng trong 

sạch, vững mạnh, 

hoàn thành sứ mệnh 

lãnh đạo, cầm quyền 

của Đảng, đoàn kết 

trong Đảng, đoàn kết 

dân tộc và đoàn kết 

quốc tế. Đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau và những công việc quan trọng 

khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tấm gương cao đẹp nhất, “đã cống hiến trọn 

đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người 

đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và 

phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ”. “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông 

đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người 

đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta” (Điếu văn của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng). Trong lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

trước anh linh của Người, thay mặt Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt 

Nam, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đọc năm lời thề nguyện đưa ngọn cờ cách mạng 

Hồ Chí Minh đến thắng lợi hoàn toàn. 

Suốt 50 năm qua, thực hiện Di chúc thiêng liêng và lời thề tâm huyết, Đảng ta 

đã nỗ lực, kiên định lãnh đạo toàn dân tộc viết tiếp những trang sử hào hùng và 

vẻ vang, để đến hôm nay có thể tự hào báo công với Bác Hồ kính yêu. Với chủ 

nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ Việt Nam, đã giành toàn thắng trong sự 

nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc ngày 30-4-1975; lãnh đạo nhân 

T 
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dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, 

thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả 

với các nước bạn. Từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, kể cả những hạn 

chế, khuyết điểm, đổi mới tư duy lý luận để đi đến hoạch định đường lối đổi mới 

tại Đại hội VI của Đảng (12-1986). Lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới từ 

năm 1986 đến nay với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đã 

đàng hoàng hơn, to đẹp hơn gấp nhiều lần. Đời sống nhân dân không ngừng 

được cải thiện. Vị thế Việt Nam ngày càng được nâng cao và có uy tín lớn trên 

thế giới. 

Với những thắng lợi và thành tựu lớn lao đó của cách mạng Việt Nam, “Đảng 

ta xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đất nước ta chưa bao 

giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay. Đó là kết quả sự nỗ lực phấn đấu 

không ngừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự hy sinh quên 

mình và đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chúng ta có quyền 

tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng 

ta - Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đại biểu của dân tộc Việt Nam anh 

hùng” (Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII). 

Làm theo Di chúc của Bác Hồ trở thành hành động tự giác, là mệnh lệnh từ trái 

tim của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam, ở mọi thời kỳ cách mạng, 

ở mọi công việc, mọi suy nghĩ và hành động. Các thế hệ con cháu vẫn luôn thấy 

Bác đồng hành cùng đất nước, dân tộc, trên mọi chặng đường, động viên, cổ vũ 

những thành công, chia sẻ nhưng cũng nghiêm khắc chỉ rõ những sai lầm, vấp 

váp. Bác vẫn luôn là tấm gương soi trong từng gia đình, mỗi con người, mỗi số 

phận. Di chúc của Bác mãi mãi dẫn dắt cả dân tộc đi tới những gì tốt đẹp, hạnh 

phúc. Nhiều năm qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh là biểu hiện sinh động của sự kính yêu Bác, niềm tin vào con đường và 

sự nghiệp cách mạng của Người, để mỗi người sống và làm việc tốt hơn. Chỉ thị 

số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đặt ra những yêu cầu mới và tính 

thiết thực trong hành động của mỗi người. Cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương của 

Bác luôn luôn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Càng yêu kính Bác, mỗi người càng 

phải ra sức tu dưỡng, để góp thêm nét đẹp cho đời. “Yêu Bác, lòng ta trong sáng 

hơn” (Tố Hữu). 

Trong Di chúc, Bác Hồ căn dặn, sau ngày thắng lợi, việc cần phải làm trước 

tiên là chỉnh đốn lại Đảng. Người nhấn mạnh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. 

Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự 

cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải 

xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. 



Theo chỉ dẫn của Bác, Đảng đã chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 

Đảng không ngừng được nâng cao. Phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước 

được đổi mới. Niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng được 

củng cố. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bước trưởng thành và tiến 

bộ về mọi mặt. Tuy vậy, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn còn những hạn 

chế, yếu kém. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng 

viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cần phải nghiêm khắc nhận 

lỗi trước anh linh Bác Hồ và quyết tâm sửa chữa. Hội nghị Trung ương 4 khóa 

XII (10-2016) đã đề ra những giải pháp toàn diện, đồng bộ để tăng cường xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm. 

Cùng với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, pháp luật, Đảng đã ban hành nhiều văn 

bản về trách nhiệm nêu gương, đặc biệt là quy định của Hội nghị Trung ương 8 

khóa XII. Nêu gương của cán bộ, đảng viên là tỏ rõ sự biết ơn Bác, tự hào và 

nguyện làm theo Bác. Nêu gương về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cách 

mạng, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhất nhiệm 

vụ được giao. Nêu gương về đạo đức, lối sống trong sáng; về bản lĩnh, trách 

nhiệm, niềm tin. Nêu gương phải thực chất, tránh hình thức, cố tạo ra hình ảnh, 

phải thật sự chân thực trong công việc, cuộc sống của mỗi người lãnh đạo, bình 

dị, giản dị như cuộc đời của Bác. 

Từ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến quy định 

trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp cao, 

là bước phát triển rất quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trách nhiệm 

nêu gương được đề cao, từ quy định của Đảng đến tự giác thực hiện của mỗi 

người, là bồi đắp tính tiền phong của Đảng và phẩm chất cao quý của cán bộ, 

đảng viên, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và quan hệ mật thiết giữa 

Đảng với nhân dân. Mỗi người, từ chính công việc, cuộc sống nêu được gương 

tốt cũng là niềm tự hào của bản thân, để không ngừng tự hoàn thiện mình. Nêu 

gương thật sự là tự tu dưỡng hướng tới những gì tốt đẹp, cao cả, cũng là sự 

phòng ngừa những sai phạm, để có thể tự tin báo công với Bác. Bạn bè quốc tế 

vẫn nói: người Việt Nam thật hạnh phúc vì có Bác Hồ. Dân mình, Đảng mình, 

nước mình tự hào về Bác, có Bác. Bác là chỗ dựa tinh thần, tình cảm, tâm linh 

và niềm tin tất thắng. Các thế hệ nguyện xứng đáng là con cháu, đồng chí và học 

trò tin cậy của Người. Sinh thời, Bác Hồ vẫn nhắc câu: Đảng viên đi trước, làng 

nước theo sau, coi đó là lời khen chân thành của nhân dân và cũng là trách nhiệm 

nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Nguyễn Trọng Phúc // nhandan.com.vn 



rên hành trình 50 năm viết của Hồ Chí Minh, Di chúc là áng văn cuối cùng gây 
xúc động lớn nhất cho toàn thể dân tộc Việt Nam và bè bạn năm châu. Kể từ 
Yêu sách của nhân dân Việt Nam gửi Hội nghị Vecxay năm 1919 đến Di chúc 

năm 1969, Bác đã để lại bao áng văn có giá trị khai sáng, thúc đẩy, đánh dấu và tạo 
nên các bước ngoặt cơ bản cho dân tộc, như Bản án chế độ thực dân Pháp (1925), 
Đường Kách mệnh (1927), Tuyên ngôn độc lập (1945), Lời kêu gọi toàn quốc kháng 
chiến (1946), Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do (1966)… 

Thế nhưng khác 
với mọi áng văn 
được viết trong suốt 
50 năm, Di 
chúc được Bác 
chuẩn bị sớm, và 
được sửa chữa 
nhiều lần. Đó là tài 
liệu “Tuyệt đối bí 
mật” được Bác chính 
thức khởi thảo từ 10 
tháng 5/1965, ở tuổi 
chẵn 75; và sau đó, 
hàng năm, vào tháng 
Năm, Bác đều tiếp 
tục sửa chữa, cho 
đến 10/5/1969. Có 
nghĩa là Bác đã chủ 

động và cẩn trọng suy nghĩ về nó trong nhiều năm. Đã chuẩn bị cho mình một cuộc 
ra đi thanh thản sau mọi lo tính chu đáo cho nước, cho dân. Nhìn vào bút tích Bác 
để lại trong các văn bản Di chúc, với những dập xoá, thêm bớt, sẽ thấy Bác đã đắn 
đo, cân nhắc trên từng ý, từng câu, từng chữ. Và bao trùm lên tất cả là một tình cảm 
vừa bao la, vừa thấm thía đối với tất cả những ai có chung nguồn cội Tiên Rồng, và 
có quyết tâm đi đến cùng khát vọng độc lập, tự do mà Bác là người đã gieo hạt giống 
đầu tiên trong tư cách tác giả của bản Yêu sách của nhân dân Việt Nam gửi Hội nghị 
Vecxay trước đó chẵn 50 năm. Kể từ đầu tháng 9-1969, tất cả mọi thế hệ người dân 
Việt Nam yêu nước hẳn không ai là không thuộc từng ý, từng lời trong Di chúc; và 
nhận ra, qua những căn dặn của Bác tất cả những gì là cốt thiết nhất, cơ bản nhất 
cho sự nghiệp cách mạng, nhằm giải phóng dân tộc và đem lại hạnh phúc cho mỗi 
con người. Mở đầu Di chúc, đó là sự khẳng định: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của 
nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng 
lợi hoàn toàn”. Và: “Đó là một điều chắc chắn”. Tiếp đó: Trước hết nói về Đảng, với 
căn dặn “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. 
Và, do là một Đảng cầm quyền nên mỗi đảng viên, cán bộ phải thấm nhuần đạo đức 
cách mạng. Sau Đảng, là các đoàn viên và thanh niên, với yêu cầu “bồi dưỡng thế 
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hệ cách mạng cho đời sau”. Rồi nhân dân lao động, mà Đảng “phải có kế hoạch thật 
tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân 
dân”. Kế đến là phong trào cộng sản thế giới đang trong nguy cơ chia rẽ mà Bác 
đang gắng công hàn gắn. Và cuối cùng là Về việc riêng, chỉ trong 75 chữ... 

Bản Di chúc viết xong ngày 10/5/1969 được công bố trong Lễ tang, và đăng trên 
báo Nhân dân, ngày 10/9/1969, do tình hình lịch sử không đưa vào một số đoạn Bác 
viết thêm, cho đến năm 1989, nhân 20 năm thực hiện Di chúc Bác, mới được công 
bố đầy đủ, khiến ta càng xúc động và cảm nhận một chủ nghĩa nhân văn sâu sắc và 
đạo đức cách mạng cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là những đoạn Bác nói về 
những việc cần làm ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Trước tiên vẫn là “chỉnh đốn 
lại Đảng” (đây là điểm Bác nhắc đến 2 lần). Tiếp đó là công việc đối với con người; 
gồm những ai đã hy sinh cho Tổ quốc; những liệt sĩ và cha mẹ, vợ con thương binh, 
liệt sĩ; là việc học hành, lập nghiệp của thanh niên; việc chăm sóc phụ nữ; việc giáo 
dục, cải tạo những nạn nhân hư hỏng của chế độ cũ. Và cuối cùng là việc miễn thuế 
nông nghiệp 1 năm cho nông dân... Còn Về việc riêng thì trong bản thảo đầu tiên đề 
ngày 15/5/1965, Bác đã yêu cầu được hoả táng và để lại tro xương, trong đó dành 
một phần tro cho miền Nam; trong bản chữa lần sau, Bác lại yêu cầu chia tro thành 
3 phần để vào 3 lọ sành đặt ở 3 miền Bắc, Trung, Nam, để nơi đâu nhân dân cũng 
có Bác ở cạnh và đỡ phải đi lại xa xôi. Nghĩ sâu vào việc này sẽ có bao điều thật là 
xúc động trong tình thương Dân mênh mông của Bác. 

Nhớ lại những ngày mở đầu tháng 9/1969 “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” (Tố 
Hữu). Cùng với bản Di chúc lịch sử được công bố là 5 lời thề thiêng liêng trong Điếu 
văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn 
đọc bên lĩnh cữu Bác, trước hơn 10 vạn người tham dự trên Quảng trường Ba Đình, 
cùng một đúc kết tuyệt vời về Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam: “Dân tộc ta, nhân 
dân ta, non sông đất  nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, 
và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. 

Chẵn 50 năm đã qua, kể từ Di chúc. Kiểm lại những mục tiêu chúng ta đã thực 
hiện được, những mục tiêu chúng ta đang tiếp tục làm – thể theo nguyện vọng của 
Bác, kể cả những sai lầm, những khuyết điểm, những tệ bệnh lưu niên, gây nên bao 
thương tổn và đau xót cho dân, cho nước khiến cho hương hồn Bác không vui, chúng 
ta biết Di chúc vẫn tiếp tục đưa đường, chỉ lối cho chúng ta. Đã 50 năm Bác đi xa, 
nhưng với dân tộc Việt Nam, không lúc nào, và không ở đâu thiếu vắng hình ảnh 
Bác - người đã để lại “muôn vàn tình thân yêu” cho tất cả chúng ta; người suốt đời 
“chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là Tổ quốc ta được độc lập, dân ta được 
tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Chỉ bấy 
nhiêu điều, đơn giản vậy, như cách nói quen thuộc của Bác, nhưng hãy khơi cho hết 
độ sâu và mở ra cho hết diện rộng của nó, ta sẽ đến được với cái đích cuối cùng gọi 
bằng Hạnh phúc (trong 3 chữ: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc) chung cho cả dân tộc và 
riêng cho từng người, trong kỷ nguyên xứng đáng mang tên gọi Kỷ nguyên HỒ CHÍ 
MINH. 
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ự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển Đảng; là một trong 

những nội dung cơ bản của văn hóa đạo đức - văn hóa Đảng. Tuân thủ nghiêm 

ngặt nguyên tắc này, Đảng mới thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là 

một Đảng cách mạng, chân chính. Vì vậy, trong Di chúc, Hồ Chí Minh căn dặn: “Trong 

Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê 

bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải 

có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”[1]. 

 “PHẢI CÓ TINH 

THẦN TỰ CHỈ 

TRÍCH” 

Người cách mạng 

theo Hồ Chí Minh 

muốn toàn tâm, toàn ý 

hành động và phấn 

đấu cho độc lập, tự do 

của Tổ quốc và hạnh 

phúc của nhân dân thì 

nhất định phải có đạo 

đức cách mạng; phải 

thấm nhuần 23 điều 

răn về “Tư cách một 

người cách mệnh” 

được chỉ rõ trong tác 

phẩm Đường Cách 

mệnh, xuất bản năm 

1927. Những yêu cầu về phẩm chất đạo đức cách mạng đó phải được thường xuyên, 

liên tục rèn luyện; được quy về 3 mối quan hệ chủ yếu, đó là: Đối với người, đối với việc 

và đối với mình. 

Thấm nhuần lời dạy của Người, trong tiến trình đấu tranh cách mạng, đội ngũ cán bộ, 

đảng viên của Đảng đã không chỉ luôn sẵn sàng tận tâm, tận lực phấn đấu vì độc lập, 

tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân mà còn luôn quán triệt thực hiện tự phê 

bình và phê bình: Đối với mình thì phải “cả quyết sửa lỗi”, đối với người thì “có lòng bày 

vẽ” để trở thành những người luôn gương mẫu đi đầu, làm mực thước cho nhân dân 

noi theo. Trong gian lao kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cả trong cuộc 

sống đời thường, vì Đảng, vì dân, trên cơ sở của tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, đã 

có biết bao tấm gương cán bộ, đảng viên bất chấp mọi hiểm nguy, nguyện hy sinh lợi 

ích cá nhân, sẵn sàng đem tính mạng của mình bảo vệ, che chở cho đồng đội, đồng 

bào. Những tấm gương sáng về sự nỗ lực phấn đấu, gương mẫu hoàn thành mọi nhiệm 

vụ được giao, nêu gương trong khi tiến hành tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng 

chí ở trong Đảng, thể hiện sinh động qua các thời kỳ cách mạng là một trong những 

nhân tố quan trọng làm nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất của Đảng, giúp Đảng làm 
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Sinh thời, Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh rằng, tự phê bình và phê 

bình là việc phải làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên, 

của mỗi tổ chức Đảng. 
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tròn nhiệm vụ mà giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc giao phó trong gần 

90 năm xây dựng và trưởng thành. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có những người “tưởng vào Đảng thì dễ tìm công ăn 

việc làm. Có người vào Đảng mong làm chức này, tước nọ. Có người vì anh em bạn 

hữu kéo vào,v.v..”[2], nên khi có chức, có quyền đã sa vào chủ nghĩa cá nhân, độc đoán, 

chuyên quyền, tham ô, tham nhũng, xu nịnh cán bộ cấp trên nhưng lại ức hiếp cán bộ 

cấp dưới và quần chúng... Họ và những người thoái hóa, biến chất như họ đã mắc bệnh 

tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc 

lãnh tụ và nhiều bệnh khác như: hữu danh vô thực, kéo bè kéo cánh, cận thị, v.v.. khiến 

quần chúng không tin, không phục, không yêu. Do thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức 

cách mạng, giảm sút ý chí chiến đấu, họ không nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê 

bình, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống mà chạy theo danh lợi, tiền tài, 

tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc… Vì thế, đã không quy tụ và lãnh đạo 

được quần chúng, dẫn đến rời xa quần chúng, phá vỡ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng 

và nhân dân. 

Vì vậy, để mỗi cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo sáng suốt, vừa là người đầy 

tớ trung thành của nhân dân, thì chữa chạy những sai lầm, khuyết điểm không chỉ là 

yêu cầu tất yếu, nội tại mà còn phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Năm 1951, 

Hồ Chí Minh đã viết bài “Tự phê bình” (đăng báo Nhân dân, 20/5/1951); trong đó nhấn 

mạnh: “Tự phê bình là gì? Là thật thà nhận, công khai nhận trước mặt mọi người những 

khuyết điểm của mình để tìm cách sửa chữa”, bởi “ai cũng cần tắm rửa cho mình mẩy 

sạch sẽ. Thì ai cũng cần tự phê bình cho tư tưởng và hành động đúng đắn”. Chỉ ra rằng, 

tự phê bình và phê bình là “thang thuốc đặc trị” để phát huy ưu điểm và sửa chữa sai 

lầm, khuyết điểm, song Hồ Chí Minh cẩn trọng nhắc nhở: dùng thuốc phải dùng đúng, 

dùng sai hiệu quả sẽ khôn lường. Theo Người, “mục đích của tự phê bình và phê bình 

để giúp nhau tiến bộ, sửa chữa sai lầm”, chứ không phải là để “bới lông tìm vết”, để trả 

thù, nên cách thức tiến hành phải có lý, có tình, có nghĩa. Trong mọi mối quan hệ, khi 

công tác hay ứng xử đời thường, Hồ Chí Minh cũng đều chú trọng chữ “tình”, vì theo 

Người “nhân dân ta từ lâu đã sống với nhau có tình có nghĩa như thế”. 

Học và làm theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về 

tự phê bình và phê bình ở hai điều chính cốt nhất: 

mục đích và phương pháp, vì nếu cả hai điều này 

được tiến hành đúng và kịp thời thì hiệu quả của 

tự phê bình và phê bình sẽ cao, góp phần hoàn 

thiện bản thân mỗi người, của tất cả mọi người 

và đó cũng chính là một trong những phương 

thức cơ bản giải phóng mọi tiềm năng của mỗi 

người, để con người đạt tới tự do. Tự phê bình 

và phê bình là nguyên tắc quan trọng của Đảng, 

là việc làm cần thiết, vừa để chỉ ra ưu điểm và 

khuyết điểm để rút kinh nghiệm vừa qua đó tìm 

được biện pháp, học được cách thức để khắc 

phục hạn chế, chứ không phải là đấu tố, hạ bệ 

nhau. Hồ Chí Minh quan niệm, “tự phê bình là 

nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của mình”, 

“phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm 

của đồng chí mình” cho nên “tự phê bình và phê 

Hồ Chí Minh hiểu rất rõ rằng, người 

đời không phải thánh thần, mỗi con 

người đều có cá tính, sở trường, đời 

sống riêng, hơn nữa trong lòng mỗi 

người đều có cả điều thiện và điều ác, 

cho nên, nếu biết làm cho những điều 

thiện nảy mầm, điều ác thui chột dần 

đi, thì mỗi con người sẽ tốt hơn lên, 

xã hội vì thế mà phát triển. Cán bộ, 

đảng viên cũng vậy, trong công tác 

hay cuộc sống thường ngày cũng 

không tránh khỏi khuyết điểm cần 

phải khắc phục, vì thế: “Muốn thành 

cán bộ tốt, phải có tinh thần tự chỉ 

trích”, nghĩa là phải thường xuyên tự 

phê bình và phê bình, vì “không chịu 

tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao 

giờ tấn tới được”[3]. 

file:///C:/Users/BTGTW/Desktop/TRAN%20THá»�%20KIM%20NINH-t5.doc%23_ftn2
file:///C:/Users/BTGTW/Desktop/TRAN%20THá»�%20KIM%20NINH-t5.doc%23_ftn3


bình phải đi đôi với nhau”. Theo đó, mục đích của tự phê bình và phê bình là “cho mọi 

người học lẫn ưu điểm của nhau và giúp nhau sửa chữa khuyết điểm”, làm cho phần tốt 

trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, cốt để giúp 

nhau tiến bộ; cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn; cốt để đoàn kết và 

thống nhất nội bộ. Do đó, phương pháp tự phê bình và phê bình là phải được tiến hành 

thường xuyên như “rửa mặt hằng ngày” với tâm và động cơ trong sáng; phải ráo riết, 

triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt; phải vạch rõ cả ưu điểm và những 

khuyết điểm để cùng tiến bộ; lời nói phải hợp tình, hợp lý, chớ dùng lời mỉa mai, chua 

cay, đâm thọc… Tuy nhiên, sai lầm và khuyết điểm của mỗi con người khác nhau thì 

hình thức phê bình, xử lý cũng phải khác nhau, mới đảm bảo được tính nghiêm túc, nếu 

không sẽ sinh ra thói “thậm thà thậm thụt” mà “trong Đảng im tiếng, ngoài Đảng to mồm”. 

Vì vậy, để tự phê bình và phê bình đúng và hiệu quả, nguyên tắc này phải được tiến 

hành trên cơ sở tình thương yêu, khoan dung của mỗi người. Mỗi người đều có một trái 

tim, trái tinh chân thành, nhân hậu; trái tim đó khi tự phê bình mình cũng như phê bình 

người là “phê bình việc làm chứ không phê bình người”[4]. Bởi, phê bình cũng như chữa 

bệnh cứu người, để giúp họ vui lòng nhận ra lỗi lầm mà sửa chữa, để khỏe mạnh trở lại 

trong cả suy nghĩ và hành động thì trước hết phải thương yêu, phải kịp thời, đúng lúc 

và đúng chỗ, công khai và thẳng thắn. Nếu làm trái những điều đó, tính giáo dục của 

thang thuốc tự phê bình và phê bình sẽ không còn tác dụng. Còn người bị phê bình phải 

thật thà nhận, công khai nhận và “vui lòng nhận xét để sửa đổi, không nên vì bị phê bình 

mà nản chí, hoặc oán ghét”. Tự phê bình và phê bình chỉ thực sự phát huy tác dụng, 

góp phần củng cố và tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong mỗi tổ chức, cơ quan, 

địa phương, đơn vị khi “người có ưu điểm thì phải cố gắng thêm, và người khác phải cố 

gắng bắt chước. Mọi người phải tích cực sửa chữa khuyết điểm của mình và giúp anh 

em sửa chữa khuyết điểm của họ”[5]; “phải thực hành khẩu hiệu chí công vô tư; cần, 

kiệm, liêm, chính”. 

Đồng thời, tự phê bình và 

phê bình phải được thực 

hiện nghiêm túc theo 

phương châm “trên trước, 

dưới sau”, “từ trong ra, từ 

ngoài vào”, “từ trên xuống, 

từ dưới lên” để phê bình và 

tự phê bình bảo đảm dân 

chủ, khách quan, trung 

thực, đầy đủ, có chất lượng 

gắn với khen thưởng và kỷ 

luật nghiêm minh. Không phải ngẫu nhiên chỉ hơn một tháng sau ngày đọc Tuyên ngôn 

độc lập, trong thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng (17/10/1945), Hồ Chí 

Minh đã nêu rõ sáu căn bệnh cần đề phòng của một bộ phận “quan cách mạng”, đó là 

“trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo”, để sau đó, Người ký Sắc lệnh 

ấn định hình phạt tội đưa và nhận hối lộ (27/11/1945); Quốc lệnh khép tội tham ô, trộm 

cắp của công vào tội tử hình (26/1/1946) và khẳng định: “Chính phủ đã hết sức làm 

gương và nếu làm gương không xong thì sẽ dùng pháp luật mà trị những kẻ ăn hối lộ. 

Đã trị, đang trị và sẽ trị cho kỳ hết”[6]. 
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“PHẢI CÓ TÌNH ĐỒNG CHÍ THƯƠNG YÊU LẪN NHAU” 

Vì người đời không phải thánh thần, không ai tránh khỏi sai lầm, khuyết điểm, cho 

nên chúng ta không sợ khuyết điểm, chỉ sợ có lỗi mà không sửa, có lỗi mà giấu giếm, 

lừa cấp trên, chèn ép cấp dưới dẫn đến tự phê bình và phê bình hình thức, chung chung, 

vì sợ “mất uy tín”, “mất thể diện”. Tự phê bình và phê bình đúng sẽ “chẳng những không 

làm giảm thể diện và uy tín của cán bộ, của Đảng. Trái lại, còn làm cho sự lãnh đạo 

mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn, do đó mà uy tín và thể diện càng tăng thêm”… Do đó, để 

thực hiện lời căn dặn của Hồ Chí Minh về “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình 

và phê bình” và phải được tiến hành trên tinh thần “có tình đồng chí thương yêu lẫn 

nhau”, trong mọi hoàn cảnh, ở mọi cấp, mỗi tổ chức Đảng phải thường xuyên nhìn thẳng 

vào sự thật, phải “có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu 

mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó rồi tìm kiếm mọi cách 

để sửa chữa khuyết điểm đó”[7] và “mỗi cán bộ, mỗi đảng viên hằng ngày phải tự kiểm 

điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt. Được như thế thì trong 

Đảng sẽ không có bệnh mà Đảng sẽ mạnh khỏe vô cùng”[8]. 

Sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong Đảng được tạo nên bởi tổ chức mà tổ chức đó 

là sự kết nối chặt chẽ giữa các đảng viên của Đảng, trong tình đồng chí thương yêu lẫn 

nhau, cho nên theo Hồ Chí Minh, “hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin tức là phải sống với nhau 

đầy tình nghĩa như vậy. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống với nhau không có tình có 

nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin được. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà 

sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin được”[9]. Tình 

đồng chí ở đây, ngoài việc tuân thủ những nguyên tắc về tổ chức, Điều lệ và chế độ 

sinh hoạt Đảng còn cần phải xuất phát từ tấm lòng nhân ái, bao dung của mỗi con người, 

của tình đồng chí từng “nếm mật, nằm gai”, “chia ngọt, sẻ bùi”... Thực tế cho thấy, đã 

có không ít cơ quan, đơn vị mất đoàn kết từ những việc tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng 

rất quan trọng trong đời thường mà xuất phát điểm chính là do suy nghĩ và hành động 

thiếu “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Tại một tổ chức, nếu đội ngũ cán bộ chủ chốt 

mất đoàn kết, không thống nhất trong tư tưởng và hành động thì ở nơi đó sẽ có tình 

trạng cấp trên và cấp dưới cách biệt nhau, là đồng chí với nhau nhưng thường không 

nói trước mặt mà chỉ nói sau lưng, vì thế, cần phải phát huy vai trò nêu gương, thống 

nhất giữa nói và làm trước hết từ cấp ủy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Bằng trái tim thương yêu rộng lớn đầy khoan dung, nhân ái và sự gương mẫu tự phê 

bình và phê bình của chính mình, Hồ Chí Minh căn dặn tự phê bình và phê bình trong 

Đảng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục; từ trên xuống và từ dưới lên; không 

chỉ thực hiện trong nội bộ Đảng mà cần phải mở trong nhân dân; bảo đảm dân chủ, 

công khai và gắn với kế hoạch sửa chữa khuyết điểm; có thưởng phạt gắn với biểu 

dương, nhân rộng gương điển hình. Trong đó, dân chủ là một trong những yếu tố quan 

trọng để việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng vừa nghiêm túc 

vừa đạt hiệu quả cao trên cơ sở tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Vì dân chủ đã 

“khiến cho cán bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến”, để nhân dân tham gia giám sát, góp 

ý cho cán bộ, đảng viên và thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải 

quyết mọi khó khăn… Cho nên, học và làm theo Hồ Chí Minh không chỉ ở mục đích, 

phương pháp của tự phê bình và phê bình mà còn là xây dựng tình đồng chí thương 

yêu lẫn nhau để kiến tạo một môi trường công tác dân chủ, đoàn kết và thống nhất, thiết 

thực xây dựng cơ quan, địa phương, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đó cũng chính là 
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học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học từ Người cách 

ứng xử tình và lý quyện chặt vào nhau, tràn đầy tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. 

Thời gian qua, việc triển khai nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị 

quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn 

đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính 

trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” trên cơ sở “có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” đã mang lại những kết quả tích 

cực: "Quá trình tự phê bình và phê bình đã góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và 

hành vi sai trái nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham 

nhũng, tiêu cực. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện và 

tập trung chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, được nhân dân đồng tình, ủng 

hộ"... Tuy nhiên, ở một số cấp ủy, vẫn còn hiện tượng đồng chí bí thư, thường trực cấp 

ủy chưa coi trọng và thiếu kiên quyết trong chỉ đạo thực hiện tự phê bình và phê bình; 

chưa gương mẫu nhìn nhận đúng mức khuyết điểm và trách nhiệm của mình trước 

những hạn chế, khuyết điểm của tập thể. Bên cạnh đó, trong tự phê bình và phê bình 

vẫn còn có những “vùng cấm”, “vùng tránh” hoặc lợi dụng đấu tranh phê bình để “hạ 

bệ”, “thanh trừng” lẫn nhau gây chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ,v.v.. Việc thực hiện 

nguyên tắc tự phê bình và phê bình “chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn là khâu yếu trong sinh 

hoạt đảng; chưa trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng và 

đảng viên”. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình ở một số nơi bị buông lỏng, chưa được 

quy định cụ thể để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát. 

Vì vậy, để thực hiện lời căn dặn của Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, trong 

thời gian tới, một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện là: 

Một là, mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải quán triệt sâu sắc nguyên tắc tự 

phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén nhất để giúp mỗi người hằng ngày sửa chữa 

khuyết điểm, phát huy ưu điểm, để ngày càng tiến bộ; để Đảng luôn đoàn kết, thống 

nhất chặt chẽ trong tư tưởng và hành động, ngày càng thêm mạnh, ngày càng phát 

triển. Theo đó, tự phê bình và phê bình được thể hiện qua sinh hoạt chi bộ định kỳ; hội 

nghị chi bộ, đảng bộ thường kỳ; đại hội đảng các cấp; các đợt sinh hoạt chính trị tập 

trung; các báo cáo định kỳ và đột xuất của các tổ chức đảng các cấp. 

Hai là, “các cơ quan, các cán bộ, các đảng viên, mỗi người, mỗi ngày phải thiết thực 

tự kiểm điểm và kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình. Hễ thấy khuyết điểm phải kiên 

quyết tự sửa chữa và giúp đồng chí mình sửa chữa”[10]. Theo đó, khi đã “tìm thấy cái 

nguồn gốc của những sai lầm khuyết điểm đó, và chắc chắn tìm được cách sửa chữa” 

thì “khéo dùng cách phê bình và tự phê bình để giúp đồng chí khác sửa đổi những sai 

lầm và khuyết điểm, giúp họ tiến bộ”. Thông qua việc phát hiện “nơi nào sai lầm, ai sai 

lầm, thì lập tức sửa chữa. Kiên quyết chống thói nể nang và che giấu, chống thói “trước 

mặt thì nể, kể lể sau lưng”. Phê bình thì phải rõ ràng, thiết thực, ngay thẳng, thành thật 

- mục đích là cốt sửa chữa, chứ không phải để công kích, cốt giúp nhau tiến bộ, chứ 

không phải làm cho đồng chí khó chịu, nản lòng”[11], để thiết thực xây dựng và chỉnh 

đốn Đảng. 

Ba là, đổi mới nội dung và hình thức tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện nhiệm 

vụ chính trị, với những vấn đề cụ thể, những vấn đề cấp thiết nóng bỏng của cuộc sống 

đang đặt ra. Trong tự phê bình và phê bình phải thấm nhuần quan điểm nhân văn, xuyên 

suốt của Hồ Chí Minh, đó là phê bình việc làm chứ không phải phê bình người, để “ai 

nấy đều phải thiết thực sửa đổi”. Trong đó, người phê bình “quyết không nên phùng 
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mang trợn mắt, quở trách, giễu cợt” người bị phê bình; còn người bị phê bình “không 

nên tự tôn, tự đại” mà phải lắng nghe ý kiến của người phê bình nhằm khắc phục, phòng 

và chống tình trạng khi quá “tả”, khi lại quá “hữu, gây mất đoàn kết nội bộ. 

Bốn là, phát huy vai trò gương mẫu tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên 

nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu nói riêng để khắc phục và 

phòng, chống tình trạng: “Nếu cán bộ không nói năng, không đề ý kiến, không phê bình, 

thậm chí lại tâng bốc mình, thế là một hiện tượng rất xấu. Vì không phải họ không có gì 

nói, nhưng vì họ không dám nói, họ sợ. Thế là mất hết dân chủ trong Đảng. Thế là nội 

bộ của Đảng âm u, cán bộ trở nên những cái máy, trong lòng uất ức, không dám nói ra, 

do uất ức mà hoá ra oán ghét, chán nản”[12], dẫn đến nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ. 

Năm là, đảm bảo dân chủ, công khai trong tự phê bình và phê bình; khắc phục tình 

trạng mất dân chủ hoặc áp đặt trong tự phê bình và phê bình, phê bình mang tính hình 

thức gắn với kịp thời khen thưởng và xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên và tổ 

chức có hành vi trù dập người thẳng thắn phê bình, đấu tranh với những sai lầm, khuyết 

điểm của cấp trên.Thường xuyên tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra 

biện pháp phù hợp để thực hiện tự phê bình và phê bình sát với thực tế, bảo đảm chất 

lượng, đem lại hiệu quả thiết thực. 

NHỮNG BIỂU HIỆN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, 

"TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HÓA" 

- Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì 

thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va 

chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy 

lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân 

không trong sáng. 

- Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không 

quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn 

mình.  

- Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, 

dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia 

trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.  

- Mắc bệnh "thành tích", háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành 

tích, "đánh bóng" tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; "chạy thành tích", "chạy khen 

thưởng", "chạy danh hiệu"... 

(Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) 

 
[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, xuất bản lần thứ 3, H, 2011, t.15, 

tr.611 
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.294 
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.28 
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.272 
[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.272 
[6] Lâm Quang Thự: Hồi ký Bác Hồ với Quốc hội, lưu Bảo tàng Hồ Chí Minh, ký hiệu H25C15/52 
[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.301 
[8] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.279 
[9]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.668 
[10] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.273 
[11] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.308 
[12] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.319-320 
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ã 50 năm, kể từ ngày bản Di chúc đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được 
công bố nhưng cho tới nay, những giá trị lý luận và giá trị thực tiễn của văn 
kiện quý giá này vẫn còn nguyên giá trị. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 

chúc thư của một lãnh tụ thiên tài, một nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn xa, trông 
rộng, một chiến sĩ cộng sản suốt đời yêu thương, trân trọng con người, phấn đấu hy 
sinh vì tự do, hạnh phúc của con người. Một nội dung cốt lõi, bao trùm lên tất cả 
trong Di chúc đó là phần viết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Những giá trị đó còn 
mãi tới hôm nay và mai sau. 

Văn kiện quý giá 

Nhân dịp sinh nhật 
lần thứ 75, năm 1965 
Chủ tịch Hồ Chí Minh 
bắt đầu viết bản Di 
chúc với tiêu đề 
“Tuyệt đối bí mật”. 
Bản Di chúc này do 
Người tự đánh máy, 
gồm 3 trang, có chữ 
ký của Người và chữ 
ký chứng kiến của 
đồng chí Lê Duẩn, khi 
đó là Bí thư thứ nhất 
Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng. Năm 
1968, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh viết bổ sung một đoạn gồm 6 trang viết tay. Năm 1969, vào ngày 10.5, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh viết lại toàn bộ phần mở đầu Di chúc gồm một trang viết tay. Sau đó, 
trong các ngày từ 11 đến ngày 19.5.1969, Bác còn tiếp tục sửa chữa bản Di chúc 
của các năm 1965, 1968, 1969. Đúng 10h ngày 19.5.1969 là kỷ niệm sinh nhật lần 
thứ 79 của Bác, Bác đọc lại lần cuối cùng tất cả các bản Di chúc đã viết trước đó rồi 
xếp tất cả bỏ vào phong bì và cất đi. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 
1969, có đề ngày 10.5 gồm 4 trang in khổ 14,5x22cm. Bản Di chúc này chủ yếu dựa 
vào bản Người viết năm 1969, trong đó có đoạn mở đầu là bản viết năm 1969, đoạn 
về việc riêng là phần đầu bản viết năm 1968. Các bản thảo Di chúc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh được Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
khoá VI công bố năm 1989, vào dịp chuẩn bị kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của 
Người. Theo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
là một văn kiện quý giá gồm cả giá trị lý luận và giá trị thực tiễn của cách mạng Việt 
Nam. 

Trong nội dung cốt lõi của Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành một thời lượng lớn 
để nói về Đảng cầm quyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định truyền thống đoàn 
kết chặt chẽ trong Đảng và “cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn 

Đ 

 

Bác Hồ với các anh hùng và dũng sĩ miền Nam. Ảnh: TL 



con ngươi của mắt mình”. Người yêu cầu “Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường 
xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình” để củng cố và phát triển đoàn kết 
và thống nhất trong Đảng. Mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức 
cách mạng; giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. 

Những bài học cho Đảng cách mạng 

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, bản Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, 
niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp 
cách mạng. Di chúc là tâm nguyện của Người: “Suốt đời tôi hết lòng phục vụ Tổ 
quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi 
không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, 
nhiều hơn nữa”. Di chúc là tâm sự của một người đã suốt đời hy sinh hạnh phúc 
riêng tư, hiến dâng trọn cuộc đời cho Tổ quốc và nhân dân; là tấm lòng chung thủy 
với “các nước anh em” và “bầu bạn khắp năm châu”. Đồng thời, Di chúc là công trình 
lý luận về xây dựng Đảng và củng cố Đảng cầm quyền. 

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng ta là Đảng cầm quyền”. 
Để đáp ứng được nhiệm vụ lãnh đạo xã hội, Đảng phải luôn vững mạnh về chính trị, 
tư tưởng, tổ chức và gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng nâng cao bản chất 
giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ 
nam cho mọi hoạt động của mình. 

Di chúc nêu những vấn đề cốt yếu của công tác xây dựng Đảng, đó là: Giữ gìn 
mối đoàn kết trong Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê 
bình và phê bình, rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết 
lòng phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ đảng viên. Công tác chỉnh đốn Đảng là nhiệm 
vụ chiến lược, là công việc thường xuyên để giữ vững vai trò lãnh đạo và cầm quyền 
của Đảng. Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp bền bỉ, dài lâu, tiếp nối từ thế hệ này 
sang thế hệ khác. Đảng cầm quyền phải chăm lo phát triển lực lượng cho hiện tại và 
chuẩn bị cho tương lai một thế hệ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”, có như vậy mới thực 
hiện thành công lý tưởng xây dựng một xã hội mới, tiến bộ, văn minh. Bác cũng căn 
dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần 
thiết”, đó là công việc bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, giáo dục truyền thống yêu nước, 
ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, đào tạo nguồn nhân lực kế tục sự nghiệp xây 
dựng xã hội chủ nghĩa. 

Theo PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc (nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng), ý 
nghĩa của Di chúc như một cương lĩnh hành động của Đảng từ khi Bác đi xa. Đó là 
những vấn đề lớn lao, những vấn đề chiến lược của cách mạng. Ý nghĩa thứ hai của 
Di chúc là đề cập những vấn đề thực tiễn nhưng được đúc kết có giá trị lý luận lớn. 
Những điều Bác tổng kết có giá trị như quy luật vận động của cách mạng Việt Nam. 

“Chúng ta nghiên cứu Di chúc để suy ngẫm những vấn đề đổi mới hiện nay. Từ 
bản Di chúc, tư tưởng của Bác soi sáng cho công cuộc đổi mới hôm nay như là một 
sự tổng kết chính từ thực tiễn Việt Nam, của chúng ta chứ không phải giáo điều. Bản 
Di chúc có sự thiêng liêng, vì thế tập hợp được, đoàn kết được dân tộc để tiến lên 
sự nghiệp vẻ vang hơn, đi tới thắng lợi cuối cùng và tạo nên niềm tin tất thắng” - 
PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc nói. 
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ác Hồ vĩnh biệt chúng ta đến nay vừa tròn 50 năm (1969-2019). Nửa thế kỷ 

Bác đi xa, nhưng tất cả nội dung trong Di chúc của Người vẫn mãi mãi là kim 

chỉ nam cho dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng. 50 năm qua, Di chúc 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đồng hành với Đảng và nhân dân ta trên con đường 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tiến trình lịch sử ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam 

đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước và hiện nay là đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế. Đúng như 

những câu thơ trong bài “Theo chân Bác” của nhà thơ Tố Hữu: “Bác đi... Di chúc 

giục lòng ta/Cho cả muôn đời một khúc ca/Lẽ sống, niềm tin, mong ước lớn/Và tình 

thương, ơn nghĩa bao la”. 

Những tư tưởng vĩ đại trong di chúc 

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những lời căn dặn cuối cùng của vị lãnh tụ 

thiên tài, một nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn xa, trông rộng. Di chúc của Bác là 

bảo vật quốc gia cho cả đời nay và mai sau, chứa đựng nhiều nội dung quan trọng 

về sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; về công tác xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng, bồi dưỡng thế hệ trẻ; nâng cao đời sống nhân dân; về đoàn kết 

quốc tế; những việc cần làm sau khi chiến tranh kết thúc và về việc riêng của Người. 

Mỗi nội dung chứa đựng trong đó là những vấn đề cơ bản, xuyên suốt của cách 

mạng Việt Nam trong các thời kỳ khác nhau và đích đến cao nhất của Di chúc là “xây 

dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp 

phần vào thắng lợi chung của cách mạng thế giới”. Trong Di chúc, Bác Hồ nhắc đến 

tất cả mọi người, từ bà con lao động, công nhân, nông dân, thanh niên, học sinh, trí 

thức... Người căn dặn: “Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn 

hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Những tư tưởng lớn 

trong Di chúc đã, đang soi sáng đường đi và sự nghiệp của chúng ta ngày nay. Đó 

là những chỉ dẫn cho việc xác định đường lối, phương hướng, nhiệm vụ, hoạch định 

chính sách và xây dựng pháp luật, xây dựng chương trình hành động sáng tạo của 

toàn Đảng, toàn dân trong thời kỳ mới đưa đất nước ổn định, phát triển bền vững và 

hiện đại. 

Thực hiện Di chúc của Bác, trong 50 năm qua, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện 

công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo, nhân dân ta đã đạt được những 

thành tựu kinh tế - xã hội to lớn, toàn diện và rất quan trọng. Đất nước đã ra khỏi 

khủng hoảng, kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống người dân được cải thiện đáng 

kể, vai trò của mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. 

Đất nước ta ngày nay đã “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Người... 

Vị thế của dân tộc trên trường quốc tế được nâng cao. Việt Nam hiện nay đã trở 

thành một bộ phận của nền kinh tế toàn cầu, có quan hệ kinh tế thương mại với hầu 

hết nền kinh tế trên thế giới, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trên thế giới. 
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Thực hiện di chúc 

thiêng liêng 

Việc thực hiện Di 

chúc của Bác, học tập 

tư tưởng, đạo đức, 

phong cách của Người 

phải nhìn vào cái cốt 

lõi. Học theo Bác có thể 

hiểu đơn giản là học 

phong cách, lối sống, 

tác phong của Bác, 

nhưng phải luôn “học đi 

đôi với hành”. Ví như 

lực lượng công an có 

khẩu hiệu “Vì nước 

quên thân, vì dân phục vụ”, đã thể hiện rõ nét nhất tư tưởng Hồ Chí Minh. Cứ làm 

đúng theo khẩu hiệu hành động đó là đã thực hiện đủ những lời căn dặn trong Di 

chúc của Người. Bác Hồ là hiện thân của việc kết hợp giữa nói và làm, thực hiện Di 

chúc của Bác là phải hướng vào hành động, nói đi đôi với làm. Mỗi hành động cụ 

thể, hiệu quả, có ích cho dân, cho nước chính là đã học và làm theo Bác. 

Ý nguyện lớn nhất của Bác trong Di chúc là toàn dân đoàn kết, giành lại độc lập 

dân tộc, chúng ta đã thực hiện được. Trong 50 năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan 

tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là quan tâm đến đội ngũ thanh niên, những 

chủ nhân tương lai của nước nhà. Có một điều vô cùng quan trọng mà Bác nhắc tới 

ngay phần đầu Di chúc: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là 

người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Vì sao Bác lại dặn 

phải giữ gìn Đảng thật trong sạch? Bác lo Đảng cầm quyền thì đảng viên có quyền 

lực, mà có quyền lực thì dễ quan liêu, từ đó sinh ra tham nhũng. Nhất là trong điều 

kiện hòa bình, đảng viên dễ đánh mất phẩm chất, dễ sa ngã, tha hóa. 

Vì vậy, thực hiện Di chúc của Bác, hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải 

đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết. Phải cố gắng học 

tập, rèn luyện, nâng cao trình độ để làm tốt mọi nhiệm vụ được giao; kiên quyết quét 

sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, có tinh thần đoàn kết, tính 

tổ chức, kỷ luật cao. Cán bộ, đảng viên phải sâu sát thực tế, gần gũi quần chúng, 

tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Đó là cách thiết thực nhất 

để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện trọn vẹn những 

điều Người đã căn dặn trong Di chúc thiêng liêng. 
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hấm nhuần sâu sắc vị trí, vai trò của nhân dân trong lịch sử: “dân là quý nhất, 

là quan trọng hơn hết”; “dân là gốc của nước”, “cách mạng là sự nghiệp của 

quần chúng”,v.v.. với Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sức mạnh và trí tuệ của nhân 

dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vì nhân dân tận tâm, tận 

lực phục vụ là nguyên tắc tối cao, là sự nhất quán trong tư tưởng và hành động. 

Theo đó, muốn phát huy dân chủ, phải thực sự tôn trọng nhân dân, hay nói khác: tôn 

trọng nhân dân để có thể phát huy dân chủ thực chất. 

  

TIN TƯỞNG VÀ TÔN TRỌNG NHÂN DÂN 

Quần chúng nhân dân là chủ thể sáng tạo ra lịch sử, lực lượng quyết định sự phát 

triển của lịch sử. Lịch sử đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc Việt Nam dưới sự 

lãnh đạo của Đảng cũng như trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước là minh 

chứng sinh động khẳng định vị trí và vai trò quan trọng của nhân dân. Vì thế, không 

phải ngẫu nhiên, trong di sản Hồ Chí Minh lại có rất nhiều trang viết, bài nói căn dặn 

đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải yêu thương, tôn trọng và gắn bó mật thiết 

với nhân dân, thường xuyên làm tốt công tác vận động nhân dân để nhân nguồn sức 

mạnh nội lực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tiến trình cách mạng. Nhân 

dân trong tư tưởng và tình cảm của Hồ Chí Minh là tất cả các giai tầng trong xã hội, 

bao gồm cả kiều bào ta ở nước ngoài, cùng có chung một truyền thống lịch sử, một 

nền văn hóa, một cuộc sống, một vận mệnh, chí hướng tương lai nên cũng có chung 

một nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trước họa xâm lăng, xây dựng đất nước 

hòa bình, phát triển ngày càng phồn thịnh. 

Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nhân dân ta đã tin tưởng, gắn bó và 

một lòng theo Đảng, đấu tranh cách mạng để đánh đuổi kẻ thù, giành độc lập, tự do. 

Đồng thời, cũng chính nhân dân là người đã thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của 

mình, lựa chọn và bầu ra các cấp chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa 

phương, cơ sở. Vì thế, khi nước nhà được độc lập, Hồ Chí Minh đã nêu rõ quan 

điểm: “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân… Phải chú ý giải quyết hết các vấn 

đề dầu khó đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ tới đời sống của dân… hết 

thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân phải được 
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ta đặc biệt chú ý”(1), vì rằng, “các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các 

làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân chứ không 

phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì 

lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh. Chúng ta 

phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”(2). Cũng theo Hồ Chí Minh, đường 

lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, phải 

hướng vào dân, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 

nhân dân. Lợi ích của Đảng, của Nhà nước với lợi ích của nhân dân là thống nhất, 

đó là lợi ích của cả tập thể, của đông đảo quần chúng nhân dân lao động và của 

toàn xã hội. Do đó, những vấn đề về đường lối, chính sách, cơ chế tổ chức có liên 

quan đến sinh mệnh, cuộc sống và tương lai của đất nước rất cần sự tham gia, đóng 

góp ý kiến của nhân dân, để không chỉ vừa thể hiện sự tôn trọng, phát huy dân chủ 

mà còn tập hợp được trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của nhân dân nhằm hạn chế 

những sai lầm, khuyết điểm.  

Yêu thương nhân dân, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng, và kịp thời giải quyết những 

yêu cầu, kiến nghị của nhân dân, có lợi cho nhân dân cũng chính là thể hiện sự tôn 

trọng nhân dân. Cho nên, đối với mọi vấn đề, hãy để mọi người tự do bày tỏ ý kiến 

của mình, “góp phần tìm ra chân lý” và từ đó họ “tự do phục tùng chân lý”.  

Trong mỗi quyết sách liên quan đến vận mệnh quốc gia và cuộc sống của nhân 

dân, Hồ Chí Minh đều cân nhắc cẩn trọng mối quan hệ giữa lợi ích và trách nhiệm, 

quyền hạn và bổn phận của mỗi người dân để khơi dậy và phát huy được sức mạnh 

của nhân dân. Xuất phát từ lợi ích, coi lợi ích là động lực thúc đẩy mọi hành động 

chính trị của nhân dân, Người nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của Chính quyền ta và Đoàn 

thể ta là phụng sự nhân dân. Nghĩa là làm đầy tớ cho dân”(3), nên mỗi cán bộ, đảng 

viên “Phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hết, trước hết. -Phải gần gũi dân, hiểu biết 

dân, học hỏi dân. -Phải thật thà thực hành phê bình và tự phê bình. Phải làm kiểu 

mẫu: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”(4). Đồng thời, trong công tác lãnh đạo 

và chỉ đạo thực tiễn, trước hết, phải có chủ trương, đường lối và chính sách đúng; 

tiếp đến phải có biện pháp đúng, để “vận động tất cả lực lượng của mỗi một người 

dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành 

những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”(5).  

Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh đã không chỉ yêu cầu mỗi cán 

bộ, đảng viên phải tin tưởng và tôn trọng nhân dân, vì nhân dân phục vụ với vai trò 

là người “công bộc” mẫu mực mà Người còn mong mỏi, nhắn nhủ nhân dân phải 

sáng suốt lựa chọn cán bộ xứng đáng đại diện cho quyền lợi của mình. Luôn thống 

nhất giữa nói và làm, Hồ Chí Minh là người thực hành đường lối cách mạng vì nhân 

dân sâu sắc nhất, triệt để nhất; đồng thời, là tấm gương sáng về tinh thần lắng nghe, 

tôn trọng ý kiến của nhân dân và phát huy dân chủ trong mọi hoàn cảnh. 

PHÁT HUY VÀ THỰC HÀNH DÂN CHỦ 

Tôn trọng tinh thần dân chủ, Hồ Chí Minh coi dân chủ là của quý báu nhất của 

nhân dân và thực hành dân chủ là “chìa khóa vạn năng” để giải quyết mọi khó khăn.  



Cốt lõi tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh là lấy dân làm gốc, mà dân là gốc thì 

dân phải là chủ và dân phải làm chủ. Song, nhân dân có quyền làm chủ cũng đồng 

thời phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân. 

Bản chất dân chủ là quyền làm người, do đó để nhân dân có điều kiện tham gia 

trực tiếp vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước với tư 

cách là người chủ thực sự, Hồ Chí Minh yêu cầu phải thực hiện một nền dân chủ 

của nhân dân, đảm bảo lợi ích chính đáng của nhân dân; đồng thời, cũng phải đề ra 

quyền lợi và nghĩa vụ rõ ràng để công dân làm theo đúng Hiến pháp, pháp luật.  

Không chỉ khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. 

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của 

dân… Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”(6), Hồ Chí Minh còn chỉ 

rõ dân chủ là phương pháp chứ không phải là những thủ thuật chính trị. Theo đó, 

mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị phải ra sức thực hành dân chủ, tôn trọng và phát 

huy dân chủ, vì “có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến”, “có 

dân chủ thì dân mới tin, mới dám nói, mới có sự sáng tạo”, góp phần tạo nên động 

lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Để phát huy dân chủ trên tinh thần tôn 

trọng nhân dân, Người đưa quy định để mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác lãnh 

đạo và chỉ đạo thực tiễn phải thực hiện: 1) Trước hết phải làm cho dân biết, “phải 

tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ rằng: Việc đó là lợi ích cho họ 

và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được”. Nhất là, đối với nông dân, 

những người vốn có trình độ học vấn không cao nhưng lại chiếm số đông trong xã 

hội, thì cán bộ phải tuyên truyền, giải thích “làm sao cho bà con hiểu mình là người 

chủ tập thể, làm chủ hợp tác xã, làm chủ Nhà nước”. 2) Khi dân đã được biết, được 

hiểu thì phải tạo điều kiện để mọi người được bàn bạc thật sự: “Bất cứ việc gì đều 

phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt ra kế 

hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương”(7). 3) Sau khi dân đã biết, đã hiểu, 

đã bàn bạc và xây dựng kế hoạch của địa phương mình, cơ sở mình, thì nhiệm vụ 

của cán bộ lãnh đạo là “động viên và tổ chức cho toàn dân ra thi hành”. Trong triển 

khai thực hiện, phải theo dõi, gúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân nhân dân tự giác 

tham gia, “đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”. 4) Công đoạn cuối cùng 

là mỗi tổ chức, đơn vị, địa phương, cơ sở khi thi hành xong “phải cùng với nhân dân 

kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng”, để giúp tiếp tục 

thực hiện tốt những nhiệm vụ khác.  

Hồ Chí Minh là một mẫu mực của tinh thần dân chủ, phát huy dân chủ và luôn 

mong muốn đồng bào giúp đỡ, đôn đốc, kiểm soát và phê bình để cán bộ làm tròn 

nhiệm vụ người lãnh đạo, người đày tớ trung thành của nhân dân. Vì thế, Người 

thường xuyên kêu gọi nhân dân giám sát công việc của Chính phủ từ Trung ương 

đến cơ sở. Bằng tình cảm chân thành nhất, Người nói: “Từ ngày thành lập Chính 

phủ, trong nhân viên có nhiều khuyết điểm. Có người làm quan cách mạng, chợ đỏ, 

chợ đen, khinh dân, mưu vinh thân, phì gia.... Xin đồng bào hãy phê bình giúp đỡ 

giám sát công việc Chính phủ. Còn những việc làm, mà chưa làm được thì xin đồng 

bào nguyên lượng”(8).  

 



GẮN BÓ MẬT THIẾT 

VỚI NHÂN DÂN 

Ngay từ năm 1946, khi 

trả lời phỏng vấn một nhà 

báo nước ngoài, Hồ Chí 

Minh đã nói rằng: “Tôi chỉ 

có một sự ham muốn, 

ham muốn tột bậc, là làm 

sao cho nước ta được 

hoàn toàn độc lập, dân ta 

được hoàn toàn tự do, 

đồng bào ta ai cũng có 

cơm ăn, áo mặc, ai cũng 

được học hành. Riêng 

phần tôi thì làm một cái 

nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa”. Suốt cuộc đời Người 

đều hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc và nhân dân, không ham danh lợi với một 

lối sống giản dị, khiêm nhường. Người không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là tấm 

gương mẫu mực về đạo đức và phong cách của người cộng sản để các thế hệ cán 

bộ, đảng viên noi theo. 

Để “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nhu cầu tự thân, nền nếp, 

hơn bao giờ hết, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở (xã, phường, cơ quan, 

trường học, bệnh viện, doanh nghiệp...) là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chính 

sách của Đảng và Nhà nước, nơi nhân dân sinh sống, lao động, sản xuất, công tác 

và học tập cần phải gương mẫu thực hiện việc “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, 

phát huy dân chủ” theo chủ đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, 

phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”; thống nhất giữa nói và làm, giữa khẩu hiệu và hành động thực tiễn 

hằng ngày. 

Tuy thang, bậc, quyền hạn, vị trí 

công tác của mỗi cán bộ, đảng viên 

ở cơ sở trong điều hành xử lý công 

việc hằng ngày khác nhau, song 

mỗi người đều phải thấm nhuần 

nguyên tắc đặt lợi ích của nhân dân 

lên trên hết, trước hết; luôn vì lợi ích 

của nhân dân mà kiên quyết đấu 

tranh xóa bỏ những vi phạm đến lợi 

ích chung của nhân dân. Đồng thời, 

phải nâng cao đạo đức cách mạng, 

phòng và chống tham ô, tham 

nhũng, lãng phí, quan liêu, sự cửa 

quyền, hách dịch,v.v.. gây mất niềm 

 

Sự suy thoái đạo đức, lối sống của nguyên 

Đại tá Trần Dụ Châu, Giám đốc Nha quân 

nhu, Tổng cục Cung cấp (nay là Cục Quân 

nhu Tổng cục Hậu Cần - Bộ Quốc phòng) với 

tội danh ăn cắp công quỹ và làm nhiều điều 

bỉ ổi đã bị xét xử, y án tử hình vào ngày 5-9-

1950 tại chiến khu Việt Bắc; những vụ án liên 

quan đến tham ô, tham nhũng, thiếu trách 

nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng được đưa 

ra xét xử thời gian gần đây… đã và đang là 

bài học sâu sắc, là sự cảnh tỉnh với mỗi cán 

bộ, đảng viên, nhất là những có chức quyền 

trong các cơ quan công quyền. 



tin trong nhân dân. Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ phải yêu kính nhân 

dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân mà còn phải khiêm tốn, gần gũi nhân 

dân, học hỏi nhân dân một cách thật thà, ngay thẳng, cầu thị trên tinh thần không 

giấu dốt, không giấu khuyết điểm, sai lầm, không được kiêu ngạo, chủ quan... Trong 

mọi mặt công tác, phải kiên quyết dựa vào nhân dân để không chỉ tiến hành thắng 

lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà 

còn phải “xây trụ sở trong lòng nhân dân”, dựa vào nhân dân để giám sát sự phấn 

đấu, gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng 

viên theo tình thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn 

Đảng và Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, 

trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương”.  

Đặc biệt, thấm nhuần 

lời dặn của Hồ Chí Minh 

“không sợ thiếu, chỉ sợ 

không công bằng; không 

sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân 

không yên”, tại mỗi địa 

bàn cơ sở, cấp ủy, chính 

quyền các cấp cần phát 

huy dân chủ; thực hiện 

quyền lực của nhân dân 

và đoàn kết, tập hợp, cổ 

vũ nhân dân tham gia các 

phong trào thi đua yêu 

nước, các cuộc vận động, 

góp sức thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, cán bộ, đảng viên, nhất là 

cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị phải 

tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, đấu tranh với những tệ nạn 

quan liêu, cửa quyền, thiếu trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm trước tâm tư, nguyện vọng 

chính đáng, thiết thực của nhân dân; đồng thời, lắng nghe ý kiến góp ý, xây dựng 

của nhân dân để xứng đáng với vai trò vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ 

thật trung thành của nhân dân như Hồ Chí Minh mong muốn.  

(1), (2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, xuất bản lần thứ 

3, H, 2011, t.4, tr.51-52, 64. 

(3), (4), (5), (6), (7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.432, 434, 232, 232, 233. 

(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5. tr.75. 
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ể “đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu 

xuyên tạc của các thế lực thù địch” như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 

đã khẳng định, một trong các yêu cầu tiên quyết đặt ra là toàn bộ hệ thống 

chính trị cần tiếp tục nâng cao nhận thức nhằm xây dựng thế chủ động, kịp thời đấu 

tranh, phản bác một cách thuyết phục trên cả chiều rộng và chiều sâu, với sự đa 

dạng về hình thức. 

Nhìn một cách toàn diện có thể thấy gần đây, các quan điểm sai trái, luận điệu 

xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với Việt Nam ngày càng được tổ chức có hệ 

thống, mang tính tổng hợp, diễn ra trên biên độ rộng, không thuần túy là vấn đề lý 

thuyết, luận giải lô-gích - lịch sử,… mà còn là sự kiện xã hội - con người mới nảy 

sinh, những vấn đề của cuộc sống. Nổi lên trong các hoạt động này là các thế lực 

thù địch tiếp tục tiến công hệ tư tưởng - lý luận giữ vai trò chủ đạo trong sự phát triển 

của Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; triệt để lợi dụng 

hạn chế, sai lầm, các vấn đề, sự kiện, hiện tượng tiêu cực mới nảy sinh để coi đây 

là bằng chứng chứng minh "tính không tưởng của CNXH", dựa vào đó để xuyên tạc, 

phủ nhận bản chất nhân văn chế độ xã hội; ra sức tâng bốc, tô vẽ các chỉ số kinh tế 

- xã hội mà chủ nghĩa tư bản đã có được sau cố gắng tự điều chỉnh… 

Những động thái này đều nhắm đến mục đích duy nhất là gieo rắc quan điểm "phi 

giai cấp, phi ý thức hệ" và tác động, lung lạc những người thiếu bản lĩnh, hời hợt về 

tri thức, tiếp cận và đánh giá vấn đề, sự kiện bằng nhận thức cảm tính, bất mãn vì 

cho rằng không được xã hội đãi ngộ,… dẫn dắt họ đi từ hoang mang đến hồ nghi, 

dần dà suy giảm niềm tin vào tư tưởng - lý luận chính thống của xã hội, suy giảm 

niềm tin vào chế độ. 

So với thời kỳ trước, ngày nay các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các 

thế lực thù địch được tiến hành trong sự phối hợp chặt chẽ giữa một số người gọi là 

"nhà lý luận" và một số chính khách ở phương Tây, một số tổ chức quốc tế nhân 

danh dân chủ và nhân quyền, chính phủ ở một số quốc gia, với một số người trong 

nước được gắn nhãn hiệu "nhân sĩ, trí thức, nhà báo tự do, người bất đồng chính 

kiến, nhà đấu tranh nhân quyền". Và nếu thuyết âm mưu được sử dụng làm công cụ 

chủ yếu để xuyên tạc, dựng chuyện thì mọi mưu đồ, thủ đoạn, luận điệu không chỉ 

được BBC, RFA, VOA, RFI,… phụ họa mà còn được sự hỗ trợ của in-tơ-nét với các 

mạng xã hội có khả năng phổ cập đến mỗi cá nhân. 

Ðó là một số nguyên nhân cơ bản khiến cho quan điểm sai trái, luận điệu xuyên 

tạc có thể thực hiện trên diện rất rộng. Ở Việt Nam, còn có thể nhận thấy hiện tượng 

đáng lo ngại này khi không ít cá nhân (trong đó có một số cán bộ, đảng viên) qua 

facebook đã bày tỏ suy nghĩ tiêu cực, công bố ý kiến không dựa trên nền tảng của 

nhận thức tỉnh táo và lý trí, bình luận theo hướng bôi đen, bé xé ra to, hô hào người 

khác hưởng ứng, thậm chí lại hùa theo luận điệu của kẻ xấu để phê phán đường lối 

và một số chủ trương, chính sách của Nhà nước… 

Trước thực tế đó, nhiều năm nay Ðảng ta đã xác định việc đấu tranh, phản bác có 

hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch 
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SAI TRÁI, LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC 



là nhiệm vụ cấp bách thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, 

đảng viên, của mọi công dân. Ðể thực hiện tốt nhiệm vụ này, chúng ta đã tiến hành 

nhiều hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để chứng minh tính tất yếu 

của con đường đi lên CNXH và các ưu việt mà CNXH đem tới cho xã hội - con người, 

cũng như các thành tựu không thể bác bỏ của sự nghiệp đổi mới. Kết quả các nghiên 

cứu này được công bố để toàn Ðảng, toàn dân nhận thức sâu sắc, cụ thể hơn về 

định hướng quá trình phát triển đất nước, động viên mọi người đóng góp vào sự 

nghiệp chung. 

Qua báo chí, truyền thông, chúng ta kịp thời đấu tranh vạch trần bản chất các quan 

điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; vạch trần chân tướng những tổ chức, cá nhân núp 

dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền nhằm tiến công vào chế độ xã hội ta, vu cáo 

Nhà nước Việt Nam; đưa ra các luận chứng, cung cấp thông tin làm sáng tỏ một số 

vấn đề, sự kiện, hiện tượng đã bị các thế lực thù địch xuyên tạc và lợi dụng để vu 

cáo… Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta còn thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan 

nghiên cứu lý luận với báo chí, truyền thông; một số bài viết đấu tranh, phản bác các 

quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc còn có xu hướng hô hào chung chung nên 

thiếu sức thuyết phục; khi đấu tranh, phản bác, một số báo chí còn chạy theo vụ việc, 

thiếu chủ động… Phải nói rằng, những hạn chế nêu trên ít nhiều có ảnh hưởng tới 

hiệu quả của việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc 

của các thế lực thù địch. 

Tiến công làm mục ruỗng tư tưởng và đời sống tinh thần xã hội, từ đó thao túng, 

làm chệch hướng phát triển của Việt Nam, đó chính là cái đích mà các thế lực thù 

địch đã và đang hướng tới. Vì thế, chủ động, tích cực đấu tranh làm thất bại cuộc 

tiến công này cần phải huy động sức mạnh của toàn Ðảng, toàn dân. Về mặt lý luận, 

chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển và phổ cập hệ thống lý luận, 

cung cấp luận cứ khoa học về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về con 

đường đi lên CNXH ở Việt Nam một cách rộng khắp để nâng cao ý thức trách nhiệm, 

tăng sức đề kháng của toàn xã hội trước các luận điểm xuyên tạc, vu cáo, kích động 

của các thế lực thù địch. Ðây là một quá trình, một cuộc đấu tranh phức tạp, khó 

khăn, lâu dài, vừa có tính chiến đấu, vừa phải có sức thuyết phục, huy động được 

sức mạnh tổng hợp của bản lĩnh, trí tuệ, lương tri và lòng yêu nước, năng lực khoa 

học, ý thức tự giác của mọi công dân trong hoạt động hằng ngày, trong khi tham gia 

mạng xã hội, và phải nỗ lực một cách bền bỉ. 

Trên ý nghĩa nhất định, có thể coi đây là cuộc đấu tranh toàn diện trong bối cảnh 

mới, mà ở đó, sự kết hợp biện chứng giữa sức mạnh của lý luận với các thành tựu 

từ hoạt động thực tiễn là bằng chứng cụ thể, là cơ sở vững chắc bác bỏ các quan 

điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc. Trong cuộc đấu tranh đó, báo chí và truyền thông 

giữ vai trò cực kỳ quan trọng, cho nên cần coi việc đấu tranh, phản bác có hiệu quả 

đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là một 

nhiệm vụ của mỗi cơ quan báo chí, mỗi địa chỉ truyền thông. Ðể hoàn thành nhiệm 

vụ này, báo chí và truyền thông cần xác định cụ thể về trách nhiệm để chủ động, linh 

hoạt tổ chức, công bố tin, bài đấu tranh, phản bác có tầm lý luận, mang ý nghĩa thực 

tiễn, có tính thuyết phục, góp phần củng cố và bảo vệ đời sống tinh thần của xã hội. 
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ham nhũng và phòng, chống tham nhũng luôn là đại sự sinh tử, 
thành bại 

Vấn đề tham nhũng và chống tham nhũng luôn là đại cuộc sinh tử, thành 
bại của muôn thời, của mọi quốc gia, dân tộc trên hoàn cầu, tự cổ chí 
kim.  

Sử sách chép rằng, ở thành cổ đại Athen, khoảng 2500 năm về trước, nếu bất 
kỳ chính khách nào phạm vào một trong hai tội sau đây thì sẽ bị đuổi khỏi thành 
10 năm; và cố nhiên, trong 10 năm đó, kẻ ấy không được tham gia chính sự. Đó 
là hai tội tham nhũng và tội hủ hóa nam nữ. Điều đó cho thấy, phẩm hạnh một 
nhà chính trị, ngay từ thời cổ đại, rất được coi trọng; nó quyết định danh dự, uy 
tín của những chính trị gia và uy tín, sức mạnh của chế độ. Và, vì thế, đã đặt vấn 
đề chống tham nhũng quan trọng đến nhường nào, trong các đại sự chính trị. 

Nhìn sang phía Đông, vấn đề tham nhũng và chống tham nhũng, được xem 
trọng đặc biệt. Từ Trung Quốc, Ấn Độ tới Nhật Bản, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a... 
không quốc gia nào dám khinh suất trọng sự chết người này. 

Với chúng ta, việc nước nhà thịnh vượng hay suy vong, dân tộc hùng cường 
hay bạc nhược... luôn là nỗi bận tâm lớn nhất trong các việc chính sự của muôn 
triều đại, sự liêm sỉ của ức triệu lòng dân xã tắc. Bảy trăm năm trước, bàn về việc 
chọn tướng, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn nói: Lấy của mà thử xem có giữ 
được sự trong sạch không. Ngay từ thế kỷ XV, nhà vua Lê Thánh Tông, một ông 
vua rất sáng suốt và tạo nên sự thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, 
đã có một câu nói, đúng hơn đó là lời cảnh báo xương máu, ngay giữa buổi thịnh 
trị, rằng: Nếu có cái gì đó làm cho triều đình đổ vỡ, làm cho muôn dân bại hoại, 
thì đó chính là nạn quan tham lại nhũng. Năm, sáu thế kỷ qua, điều đó, tôi nghĩ, 
không bao giờ cũ.  

Bỗng nhớ đến “ngũ họa” quốc vong mà tiền nhân tổng kết, cảnh báo khuyên 
răn có 5 nguy cơ làm mất nước: Một là, trẻ không kính già; hai là, trò không trọng 
thày; ba là, binh kiêu tướng thoái; bốn là, tham nhũng tràn lan; năm là, sĩ phu 
ngoảnh mặt. Lời tiên báo ấy của bảng nhãn Lê Quý Đôn, cách nay hơn 250 năm. 
Chỉ phạm vào một trong năm điều họa ấy thôi cũng đủ quốc sỉ bị tổn thương, liêm 
sỉ khó mà giữ trọn. Năm họa ấy hội lại, thì quốc sỉ mất, liêm sỉ cũng tan, thì đất 
nước tiêu vong, mà thân phận mỗi người tự do, cũng theo đó, mà mất!  

Vì thế, từ kinh nghiệm lịch sử có thể nói, phòng, chống tham nhũng là quyết 
sách chiến lược mang ý nghĩa sinh tử, mất còn của thể chế, của quốc gia - dân 
tộc chúng ta! Đặc biệt vấn đề này càng trở nên cấp bách trong bảy chục năm qua, 
kể từ khi Đảng ta cầm quyền, nhất là cực kỳ sinh tử nóng bỏng trong ba chục 
năm nay. 

 

T 



Tiếp nối Quốc lệnh 1946 

Ngày 26-1-1946, trong tờ Quốc lệnh, do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh ký và ban 
hành, Người ghi rõ, tại Điều 8 của phần Phạt: “Ăn cắp của công sẽ bị xử tử”. Tại 
Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (tháng 1-1994), Đảng ta cảnh 
báo nghiêm khắc về nguy cơ thứ ba: Tham nhũng và tệ quan liêu ở tầm mức 
quốc nạn. Ăn cắp của công, ăn trộm chức vụ, tham nhũng quyền lực đẻ ra vô vàn 
những cơn bệnh khác, không chỉ làm băng hoại cá nhân mà còn có nguy cơ làm 
tan tành thể chế.  

Nay, không dừng là nguy cơ nữa mà đang là quốc nạn. Vì, ở không ít nơi, nạn 
tham nhũng, nạn ăn cắp đủ thứ, đủ quy mô và mức độ của công nguy hơn chuột 
đào chân tường; sóng xô đê vỡ; nhất là nạn “đạo vị”, nói như Bác Hồ hơn 70 năm 
về trước là “trộm cắp địa vị” đủ mánh lới có nguy cơ hoành hành, thậm chí làm 
nhiễu loạn cả không ít chốn công quyền... khiến cho bao người hiền tài, không ít 
bậc trí giả đành “rũ áo khoanh tay” hoặc chịu thúc thủ, ngặt vì nỗi “nước xa không 
cứu được lửa gần”. 

Trộm cắp hay là 
tham nhũng về vật 
chất đó là sự ô nhục 
đã làm bại hoại 
quốc gia, làm nhục 
quốc thể, cá nhân 
thì táng tận liêm sỉ. 
Tham nhũng về 
chính trị, về quyền 
lực sẽ đẻ ra và dung 
dưỡng nhiều hủ bại 
có nguy cơ làm mục 
rỗng nhân tâm, phá 
nát lòng tin, làm 
băng hoại quốc gia. 
Quyền lực không 
phải của riêng ai, là 
của Nhân dân, 
Nhân dân trao nó 
cho những người 

làm công bộc của dân. Mà nếu bằng mọi thủ đoạn, họ chiếm đoạt nó, biến quyền 
được giao đó thành quyền sở hữu, nó trở thành mục tiêu hoạt động của họ thì rất 
nguy hiểm, thậm chí băng hoại cả dân tộc. Khi kim tiền liên kết với quyền lực thì 
tai họa khủng khiếp, khôn mà tiên lượng hậu họa. Bởi nó liên quan đến chế độ 
và rộng hơn là Lòng Dân, là sự sinh tử của dân tộc, là vị thế, sức mạnh và uy tín 
quốc gia. 

Tham nhũng đã tích tụ từ rất lâu rồi, đủ phương diện, hình thái, đủ quy mô, đủ 
mức độ và vô cùng nguy hiểm về tính chất.  

Không phòng, chống tham nhũng thì tất có ngày mất nước, tất dân tộc sẽ bị nô 
lệ! 

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ 
15 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, ngày 
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Chúng ta, nếu không kiểm soát được, không khắc chế triệt để, thì mọi thứ chết 
người, theo đó, sẽ bung ra ngay. Những vụ đại án mà Đảng ta và pháp luật xử lý 
trong mấy năm vừa qua là một minh chứng về sự nguy hiểm trong cuộc cấu kết 
giữa quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế. Mầm mống của những “liên minh 
ma quỷ”, theo đó, mà mọc ra, mà phát tác và lũng đoạn. Và, đó là quyết tâm 
không gì lay chuyển được của chúng ta. 

Nhưng, chưa khi nào như bây giờ, từ sự phức tạp của các vụ đại án ở các 
phương diện mà chúng ta đã xử, càng cho thấy nạn tham nhũng biến ảo khôn 
lường, biến hóa, câu kết chằng chịt như ma hồn trận đang tác yêu, tác quái, và 
tác họa khôn lường. Không thể hy vọng tiễu trừ hiệu quả, nếu không tiếp tục nhận 
diện rõ, đúng và chân xác về chúng. 

Có thể hình dung: Đạo chích: Đó là thói ăn cắp vặt, kẻ trộm trong làng xã, cơ 
quan, cộng đồng. Hở ra là trộm, từ chổi cùn cho tới rế rách, “thó” bất kể con cá lá 
rau, ở nơi thôn dã, phố phường hay vật dụng ở chốn công đường,... Nó làm cho 
cộng đồng bất an, cơ quan nặng nề, đơn vị u uất... vì bực mình, rồi nghi kỵ, ngờ 
vực lẫn nhau). Đạo danh: Đó là nạn biển thủ tên tuổi, công trình của người khác 
làm của mình: đạo văn, đạo nhạc... Rồi tệ mua bán điểm giả, bằng cấp, học vị, 
học hàm... Rộng ta là ăn cắp tri thức, danh tiếng... để chui sâu vào bộ máy, leo 
cao những phẩm trật quan trường một cách ô nhục. Lúc sự dối trá, giả hiệu lộng 
hành thì là khắc sự trung thực, ngay ngắn bị tiêu diệt! Nó làm cho thật giả hỗn 
mang, trắng đen lẫn lộn, nhân phẩm suy đồi, lòng tin bại hoại. Đạo vật: Chính là 
tệ trộm cắp, tham nhũng vật chất, tiền bạc.... Nó đục khoét của công, biển thủ 
quốc khố, bòn rút mồ hôi, xương máu Nhân dân để bỏ túi cá nhân, rắp vinh thân 
phì gia, bành trướng dòng họ, khiến muôn dân bị xâm hại, quốc gia khánh kiệt, 
quốc thể chênh vênh, xã hội rối ren, thể chế nguy cơ tan tành. Chả thế, mà cách 
nay 250 năm Cụ Lê Quý Đôn từng răn rằng, trong năm nguy cơ làm mất nước, 
thì nguy cơ “tham nhũng tràn lan” kia, không thể không đứng hàng thứ tư đó sao! 
Quan lại càng giàu nhanh một cách khuất tất, trăm họ càng mau lầm than, rên 
xiết, đất nước càng chóng suy mạt, bại vong. Nó nguy hiểm hơn cả nạn giặc giã, 
giặc ngoại xâm. Đạo vị: Đây là sự trộm cắp chức vụ trong bộ máy của Đảng, của 
Nhà nước và của hệ thống chính trị. Nhân dân và chúng ta thì gọi là, tham nhũng 
quyền lực. Từ “cả họ làm quan”, “cha truyền con nối” tới các thủ đoạn tham nhũng 
tuổi tác, bằng cấp để “lẻn” vào chốn quan trường, rồi mua phiếu bán danh, trộm 
cắp chức vụ bằng mọi quỷ kế. Khi các “chính trị gia” bắt tay một cách tăm tối với 
các doanh nhân thì nền chính trị không hủ bại, chính trường không bị “dắt mũi” 
mới là chuyện lạ! Từ dùng tiền để “cuỗm” quyền lực chính trị, rồi dùng chính trị 
để “cướp” lấy quyền lực kinh tế, lại dùng kinh tế để chui sâu leo cao vào chính 
trường, rắp đoạt lấy quyền lực chính trị cao hơn. Thì không nghi ngờ gì nữa, nó 
tác họa muôn dân, băm nhỏ lợi ích quốc gia, trộm cắp từng mảnh chính trị, kinh 
tế đất nước và lũng đoạn thể chế quốc gia. Nó làm cho nhân quần ly tán, nền 
chính trị rối loạn, thể chế suy đồi, quốc gia hỗn mang, đất nước tan vỡ, thậm chí 
diệt vong hoặc làm nô lệ cho giặc ngoại bang. Mua quan bán tước, buôn bán 
quyền lực dẫn tới nạn hoặc nhỏ thì “anh hùng nhất khoảnh”, lớn thì “sứ quân”, 
“dòng họ cát cứ”, thậm chí cả sự ô nhục bán nước cầu vinh chỉ là bước “tự chuyển 
hóa” rất ngắn, thậm chí trong chớp mắt mà thôi! Lịch sử đã cho thấy không ít sự 
nhãn tiền sinh tử ấy. Đạo tâm: Đó chính là nạn ăn cắp lòng tin. Nói mà không làm, 
làm ngược nhời nói. Trên diễn đàn thì, rao giảng đạo lý, dạy dỗ chính liêm, nơi 



chính sự thì ức vạn tối tăm, phè phỡn phù hoa, xa xỉ... Trang Tử nói: Người không 
biết xấu hổ thì không ra giống người! Nó khiến muôn dân ai còn dám tin cậy được 
nữa! Nếu không nói nó khiến trăm họ oán thán, nổi giận! “Khẩu Phật tâm xà”, 
“Miệng rao đạo lý, tay che đạo vị, tay lấp đạo tặc” thì sự còn, mất muôn dân, thật 
cũng... thôi rồi! Nhẫn tâm! Thế là đạo đức giả lộng hành! Thử hỏi, lúc ấy, bách 
tính còn dám hy vọng gì ở họ về liêm sỉ, về quốc sỉ hay quốc thể được nữa? 

Ông cha ta nói: Mất niềm tin là mất hết! Nếu lòng tin nơi muôn dân bị đánh cắp, 
thật không còn gì nguy hiểm hơn, sinh tử hơn... để mà bàn nữa! Vì, nếu mất 
nước, Dân ta có thể lấy lại được, nhưng Lòng tin của Nhân dân với thể chế bị 
đánh cắp, thì nhãn tiền quả báo, khó cứu nổi họa suy tàn đối với quốc gia!.  

Suy xét rộng và xa hơn, những thứ của hắc đạo ấy do nhiều nhẽ, nhưng một 
phần căn bản do bất liêm mà ra. Cụ Hồ nói: “Do BẤT LIÊM mà đi đến tội ác trộm 
cắp. Công khai hay bí mật, trực tiếp hay gián tiếp, bất liêm tức là trộm cắp”.  

Xin một lần nữa nhắc lại Quốc lệnh (1946): “Ăn cắp của công sẽ bị xử tử”. 

Quyết tâm chính trị kiên định, kiên trì, vì sự phồn vinh của đất nước, sự 
trường tồn của dân tộc  

Vì thế, giờ là lúc không phải bàn thêm về quyết tâm chính trị của Đảng hay của 
Nhà nước nữa. Vấn đề cần nói quyết liệt là, làm gì và thế nào để chuyển quyết 
tâm ấy thành quyết tâm và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và đồng 
bào(1). Và, cũng phải hỏi, còn có ai trong đội ngũ ấy nghểnh ngảng, thờ ơ, chiếu 
lệ cho phải phép, rồi “nghe ngóng tùy thời”, “chọc gậy xuống nước” hoặc “a dua 
chiếu lệ”, “hò voi bắn súng sậy” không?! Đấy chính là sự đồng lõa với sai trái, với 
tội phạm! 

Điều trước hết, tất cả mỗi người trong bộ máy, dù ở cấp nào, cần đối diện với 
chính mình, tỉnh ngộ và tự răn mình về nạn tham nhũng. Sự giác ngộ không phải 
chỉ nơi lời nói, mà ở kết quả của việc mình làm. Lại chẳng phải chỉ ở nơi thuộc 
hiểu dù trăm câu kinh câu kệ mà cốt yếu là buộc ở nơi hành xử của mình. Cái 
khó khăn của nó chẳng phải tại nơi giảng dạy mà cốt ở chốn thực hành. Càng 
chẳng phải tất cả tại nơi yếu lý của tư tưởng tẩy trừ tham nhũng, mà ở hành động 
sống của người giáo truyền về tham nhũng và người tự chống tham nhũng và 
tham gia chống tham nhũng. Đó là một phương châm dẫn lối muôn người ra khỏi 
hắc đạo, tự mình tỉnh ngộ. Đức Phật dạy: Kẻ thù lớn nhất của đời người chính là 
mình! Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng từng nói: “Thường 
xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, 
tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi 
thì sớm tự giác gột rửa”.  

Xin nói gọn ở đây về hành động để thực thi quyết tâm chính trị kiên định, kiên 
trì chống tham nhũng. Rằng, đã sợ tham nhũng và hệ lụy của nó thì không chống; 
và, khi đã chống tham nhũng thì quyết không sợ, tất nhiên tất cả những gì thuộc 
về nó. Không bàn thêm. Vấn đề không chỉ ở quyết tâm chống: không sợ sệt; đối 
tượng chống: rõ ràng, đúng, trúng; phương châm chống: kiên định, không dao 
động, nửa vời mà còn là ở nghệ thuật chống: bước đi phù hợp, hiệu quả và lực 
lượng chống: mạnh mẽ, kiên quyết, kiên tâm và đông đảo!... Không có sự lựa 
chọn nào khác, nếu không muốn rước họa đất nước bạc nhược và chuốc lấy thất 
bại của quốc gia trong phát triển. Sinh tử thì phải tử sinh. Không do dự, cầu toàn. 
Đó là tất yếu! 



Nên chăng bắt đầu từ đó để tất cả không trừ một ai đều cùng nhau thấu rằng, 
(bất liêm sinh ra) trộm cắp tức tham nhũng là điều thậm xấu hổ, là mắc tội với 
Dân, với Nước, là báng bổ nòi giống tổ tiên, là tạo ra nguy cơ mất nước!  

Đó là liêm sỉ, cũng là quốc sỉ, quốc thể! 

Vấn đề hiện nay là, phải phân loại, để có biện pháp giải quyết sao cho phù hợp. 
Mổ trâu thì dùng dao bài, nhưng mổ chim sẻ thì phải dùng dao kim. Song hãy coi 
chừng, bởi chưa chắc mổ trâu đã quan trọng hơn mổ chim sẻ. Một con chim sẻ 
(các cụ xưa gọi là bọn tiểu tước) mà “đậu cành cao”, mà tham nhũng quyền lực 
chính trị, thì tác họa còn nguy hiểm hơn cả đàn trâu nằm ở vũng bùn. Một “con 
ruồi đậu trên đầu hổ”, ngồi ở cơ quan hoạch định chính sách, mà tham nhũng 
chính sách thì còn nguy hiểm hơn cả những nơi thực thi chính sách với chức vụ 
còn to hơn gấp mười. Mỗi loại một đối sách phù hợp, cố nhiên là sức mạnh tổng 
hợp.  

Cho nên, ở đây cần phải căn cứ vào tính chất của đối tượng, của vụ việc để từ 
đó có đối sách cho phù hợp. Tham nhũng tiền bạc là tham nhũng ít. Tham nhũng 
về chức vụ, về chính sách thì mới là tham nhũng khủng khiếp. Nhưng, tham nhũng 
về lòng tin sẽ đưa đất nước đến chỗ sụp đổ, thực sự là trọng tội, là thảm họa.  

Lâu nay, một trong những vấn đề cấp bách nhất là, làm thế nào để có cơ chế 
kiểm soát quyền lực hữu hiệu. Kỳ thực rường cột của nó, nói cụ thể, đó chính là 
vấn đề quyền lực và trách nhiệm được thực thi và vận hành với bảo bối: công 
khai, dân chủ và pháp trị như thế nào?. Kiểm soát từ bên trong tới toàn dân kiểm 
soát; kiểm soát từ trên xuống và giám sát từ dưới lên, kiểm tra, giám sát từ bên 
cạnh một cách công khai, minh bạch. Suy cho cùng là, quyền lực phải gắn với 
trách nhiệm một cách dân chủ và kỷ luật, theo kỷ luật của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước. Vì vậy, vấn đề đặt ra là càng phát triển cơ chế thị trường, càng hội 
nhập quốc tế, càng phải kiểm soát quyền lực, càng phải đề cao và thượng tôn 
pháp luật. Không thể làm khác, nếu không muốn thất bại. Từ cơ chế kiểm soát thì 
sẽ có cơ chế phát hiện, cơ chế khắc trị... và trị thật nghiêm, không có ngoại lệ, 
không có vùng cấm. Nghĩa là công khai, dân chủ và pháp trị phải được thượng 
tôn! Công khai là con đường ngắn nhất để nhận diện và phòng, chống tham nhũng 
hiệu quả. 

Những vụ đại án về tham nhũng và khởi sự từ tham nhũng trong mấy năm 
2017, 2018 đã xử lý vừa qua kỳ thực đã tích tụ từ lâu, bằng cơ chế kiểm tra, kiểm 
soát dân chủ và minh bạch trong nhiều năm qua, bây giờ mới bộc lộ ra. Vì thế, 
có thể nói, để chống tham nhũng lúc này, cần tập trung làm tốt trước mắt, hai lĩnh 
vực rất căn bản, đó là gắn chặt đức trị và pháp trị. Đại hội XII của Đảng quyết 
định rất quan trọng, lấy vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức là một trong bốn bộ 
phận cấu thành toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Đây là một trong những vấn đề 
trong quy luật xây dựng Đảng, vì sự sinh tồn của thể chế nước ta. 

Trở đi trở lại, khi lời răn đạo lý chưa đủ mạnh, khi đạo đức chưa đủ lay chuyển 
thì ắt pháp lý phải ra tay, nhất định các đạo luật phải được toàn dụng một cách 
công khai, dân chủ, bình đẳng và nghiêm khắc. 

Ngày xưa, tiền nhân nói: Sát nhất nhân vạn nhân kỵ. Đó là hạ sách. Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nói: “Bất cứ ai nếu có suy thoái chúng 
ta phải giáo dục chứ, phải uốn nắn chứ. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người 
cơ mà...”. Chống tham nhũng không khác gì đứng giữa bầy sói. Khi những “con 



sói đói khát quyền lực”, “đói khát tiền bạc” lũng đoạn, hoành hành, mà đạo đức 
chưa đủ thấu, đạo lý chưa đủ răn, liêm sỉ chưa đủ chuyển, thì dứt khoát tử hình 
phải tất được dụng. Hợp với nhẽ thường. Đấy là nhân văn nhất, đấy là đạo đức 
nhất. Đấy cũng là dân chủ và kỷ cương nhất. Tất nhiên là, người lãnh đạo Đảng 
ở các cấp cố nhiên là nhìn xa, trông rộng, tiên liệu và có đối sách sao cho phù 
hợp đã đành mà còn hành xử dứt khoát với tinh thần “quốc pháp bất vị thân” một 
cách dân chủ, minh bạch và đầy tính nhân văn.  

Lâu nay, có một thực tế ở không ít người, mà kỳ thực cũng không thể hiểu 
được hiện nay, tại sao có ý kiến lại đặt ra cái gọi là “liều lượng” với tham nhũng 
và chống tham nhũng? Rồi thế nào là “tầm mức”, thế nào là “mạnh tay”, thế nào 
là đủ, thế nào là “đến cùng”... khi nói về chống tham nhũng, với những nỗi sợ tự 
mình dựng lên về cái gọi “bảo vệ” sự “ổn định” vu vơ nào đó, để thoái bộ, né 
tránh, cầm canh chống tham nhũng?  

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi: “Lò đã 
nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy... Cá nhân nào muốn không làm cũng 
không thể được...”. “Tôi đã nói rồi, ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người 
khác làm”. Đó là sự kết tinh ý chí chính trị, tầm nhìn, sự kiên định và cả tâm huyết 
của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, là tiếng Lòng của Nhân dân hiện nay! Vì, “Dân 
ta đã nói là hành. Đã đốn quyết đốn cả cành lẫn cây”.  

Thực tế, từ sự kiên quyết trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực vừa 
qua, với việc nhiều vị lãnh đạo, kể cả lãnh đạo cấp cao vướng vòng lao lý đang 
làm cho nhiều người lo lắng và nói rằng, sợ “đang làm chậm lại tiến trình phát 
triển kinh tế”(!), khiến cho nhiều lãnh đạo, nhiều quan chức đang “sợ sai, không 
dám làm gì”(!). Có đúng như thế không? 

Đó chỉ là cách biện hộ, thậm chí bào chữa cho thái độ nửa vời. Nhân dân đang 
thất vọng trước tâm lý ấy và không đồng ý với các quan điểm đó. 

Thử nhìn lại năm 2018, kinh tế nước ta chẳng tăng trưởng ở mức cao nhất 
trong vòng 10 năm trở lại đây, với tốc độ 7,08% đó sao? Tình hình chính trị tiếp 
tục ổn định, an ninh xã hội nước nhà được bạn bè quốc tế đánh giá là quốc gia 
yên ổn, một điểm đến tin cậy... đó sao? Lòng tin của Nhân dân và bạn bè quốc tế 
bắt đầu từ đó và nằm ở đó chứ ở đâu, sao lại nói vì... này, vì... kia mà sợ chậm 
phát triển, sợ không ổn định? 

Nếu vì “sợ sai mà không dám làm gì”(!) thì nên ra khỏi bộ máy. Chúng ta công 
minh chính đại, có Đảng cương rõ ràng, Quốc pháp minh bạch, nên với những 
người ít hoặc nhiều đã nhúng chàm thì không bàn, cứ theo đó mà định luận, 
nhưng với những người không đủ bản lĩnh, thì thôi, cũng nên rời khỏi vị trí đang 
đảm nhiệm, dù đó là ai. Nếu chúng ta ngập ngừng, nửa vời phòng, chống tham 
nhũng, thì Lòng Dân xôn xao, bất ổn; xã hội sẽ phức tạp, rối ren; bạn bè quốc tế 
sẽ ngại ngần, xa lánh... thì còn đâu là thế nước, còn đâu là lòng Dân tin vào thể 
chế nữa, theo đó lòng tin chiến lược của bạn bè quốc tế, vì đó, cũng bị bào mòn!  

Bởi thế, nếu sự tự răn của đạo lý chưa đủ thấu, sự tỉnh ngộ của bản thân chưa 
đủ độ, tai mắt của Nhân dân chưa đủ rộng, sâu, thì Đảng cương không vùng cấm, 
“Quốc pháp bất vị thân” phải kiềm tỏa và toàn dụng. Nghĩa là, phải lấy đạo luật 
mà “thẳng tay trừng trị” những kẻ trộm cắp ấy, “bất kể kẻ ấy ở địa vị nào, làm 
nghề nghiệp gì... từ trên xuống, từ dưới lên trên”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói! 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Chúng ta không chỉ 



chống mà lâu dài cần phải xây. Chống tham nhũng tiêu cực phải làm quyết liệt, 
xảy ra thì phải chống, nhưng không phải cứ nhăm nhăm chống, mà quan trọng là 
phải xây để ngăn ngừa, răn đe. Như tôi đã từng nói, ai trót nhúng chàm rồi thì tự 
gột rửa đi. Như thế là tốt nhất. Không phải cứ xử tử, hay chung thân mới là kết 
quả tốt. Cái chính là người đó phải nhận ra sai lầm, phải thu hồi được tài sản, 
không để thất thoát. Bất đắc dĩ lắm mới sử dụng đến biện pháp không ai mong 
muốn là tử hình...” 

Chưa thấy những con đường tự giáo hóa, tự phòng ngừa, cũng chửa thấy 
phương cách phòng ngừa, ngăn chặn, gột rửa và tẩy trừ tham nhũng nào khác 
khả dụng hơn!  

Ai ai cũng đang trăn trở: Chúng ta phải làm gì để trị cho bằng được cái gốc đã 
đẻ ra tham nhũng? 

Không ít người đang rắp mưu đổ cho thể chế của chúng ta. Phải khẳng định 
ngay là, từ xưa tới nay, ở nước ta và các quốc gia, dân tộc trên khắp hoàn cầu, 
không có thời nào chính tín, không một thể chế chính danh nào dung nạp hay 
nhân nhượng với tham nhũng. Không phải là thể chế đẻ ra tham nhũng. Xin cam 
kết lại là, không có thể chế chính danh nào, chính thể chính đáng nào dung túng 
hay dung tha tham nhũng. Cái gì họ cũng đổ lỗi là do thể chế, tham nhũng cũng 
là do thể chế của ta, nói và hiểu như thế, rõ ràng nguyên vẹn là cách nhìn của 
những người thiển cận hoặc bị nhiễm chứng bệnh hoang tưởng, nhằm phủ nhận 
thể chế chúng ta.  

Vậy thì cái gì?  

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, không thể sửa sai những lỗi lầm bằng thứ tư duy 
đã đẻ ra nó. Chống tham nhũng cũng vậy. Phải gắn chống tham nhũng với chống 
lãng phí, nếu không mới chống tham nhũng “một nửa”. Lãng phí là cái “ô” để tham 
nhũng núp bóng và là “lô cốt” để tham nhũng cố thủ và hoành hành. Đó chính là 
khâu đột phá đổi mới tư duy, tầm nhìn, và cụ thể là hệ thống chính sách phòng, 
chống tham nhũng. Cấp bách là, tiếp tục đổi mới tư duy về tham nhũng và chống 
tham nhũng gắn với chống lãng phí. Vì tham nhũng giờ đây không chỉ có tham 
nhũng kinh tế, vật chất hữu hình, chức vụ và danh vị cụ thể, chính sách cụ thể 
mà xâm hại cả tới những lãnh địa thiêng liêng vô hình: tham nhũng lòng tin, tham 
nhũng chính trị... biến ảo khôn lường... song hành với lãng phí. Nếu không nhìn 
như thế, sẽ rất khó phân định và định luận hai lĩnh vực này trong cuộc chống tham 
nhũng hiện nay. Cấp bách đổi mới tổ chức bộ máy sao cho tinh gọn, hiệu lực và 
hiệu quả để thực thi cơ chế kiểm soát quyền lực; và thông qua cơ chế này để 
kiểm soát bộ máy của toàn hệ thống chính trị từ Đảng tới mỗi thành viên, kiểm 
soát từng người theo hướng không sót, không lọt một ai. Đó là cái gốc, cái động 
lực của đổi mới thể chế hiện nay. Người đứng đầu ở tất cả các cấp trong hệ thống 
chính trị, trước hết là các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy 
viên Bộ Chính trị, phải thật sự nêu gương trên phương diện này. 

Vì thế, trước mắt, việc cần kíp là, thiết lập vòng cương tỏa với thể chế tổng hợp 
từ Đức trị tới Pháp trị, được thực thi một cách Dân chủ hóa, gồm 7 mặt chỉnh 
thể: Không nên tham nhũng - Không được tham nhũng - Không thể tham nhũng 
- Không cần tham nhũng - Không vùng cấm, không ngoại lệ xử lý tham nhũng - 
Không thể thoát khi tham nhũng - Không thể lợi dụng trong chống tham nhũng để 
tham nhũng.  



Bảy phương diện thể chế trên phải giữ nghiêm, không có ngoại lệ, không có 
vùng cấm và thực thi đồng bộ, triệt để. 

Nói khái lược, đổi mới thể chế chống tham nhũng quốc nội và quốc tế theo 
hướng đó. Đó là lý luận, là quyết sách hành động chính trị quyết định không thể 
đứng hàng thứ hai. 

Về lực lượng chính trị chống tham nhũng? Ai chống tham nhũng? Chả nhẽ là 
những kẻ tham nhũng bòn rút xương máu Nhân dân, đục khoét cốt tủy quốc gia? 
Vì thế, cố nhiên, cả dân tộc, trước hết là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, 
dưới ngọn cờ của Đảng, tất cả không trừ một ai, hễ có lương tri và cả bạn bè 
quốc tế. Thành bại là ở đây.  

Tham nhũng đã lan rộng, leo cao, chui sâu... và tác họa khôn lường. Nên vấn 
đề rường cột cốt tử chỗ này là, làm tốt yếu tố cán bộ và công tác cán bộ đồng bộ 
với công tác kiểm tra, thanh tra và bảo vệ pháp luật. Thực tế cho thấy, do chính 
những cán bộ lợi dụng thể chế, tìm khe hở của thể chế để thực hiện mưu đồ của 
mình, nhằm tham nhũng, nên đột phá vào chỗ tung thâm này, mà tiếp tục đổi mới 
bộ máy nói chung và bộ máy phòng, chống tham nhũng nói riêng.  

Lựa chọn cán bộ có quyết tâm, có năng lực, có đạo đức là điều cực kỳ quan 
trọng, nếu không muốn nói đó là yếu tố quyết định việc thành bại. Người đứng 
đầu các cấp ủy, chính quyền... phải Gương mẫu - Trung thực - Liêm sỉ và Kỷ 
luật trong đấu tranh chống tham nhũng. Ai không được tối thiểu như thế, thì nên 
chủ động từ chức, từ nhiệm. Đó không chỉ là liêm sỉ mà là trách nhiệm. Kinh 
nghiệm cốt tử vừa qua cho thấy, không thể dùng những người tham nhũng để đi 
chống tham nhũng. Bộ máy chống tham nhũng phải được trao đủ quyền năng và 
được kiểm soát chặt chẽ và toàn diện quyền lực. Tất cả phải sống trong lòng 
Nhân dân và chịu sự giám sát, kiểm soát của Nhân dân! Lưới trời Nhân dân lồng 
lộng! 

Đặc biệt, công cuộc chống tham nhũng hiện nay đã và đang nhận được sự ủng 
hộ của cả hệ thống chính trị, của toàn thể đồng bào ta và sự hợp tác chặt chẽ từ 
quốc tế. Đó là sức mạnh của cơ chế phòng, chống tham nhũng. Nhưng, phải cổ 
vũ, giữ niềm tin của Nhân dân và bảo vệ vô điều kiện Nhân dân. Và, Nhân dân 
cần được và phải biết đâu là quyền hạn của mình, phải được mở mang toàn diện, 
để cùng Đảng và Nhà nước kiểm soát tình hình thời cuộc, mà ở đây là đại cuộc 
phòng, chống tham nhũng. Khi được Lòng Dân tin tưởng, khi Nhân dân ủng hộ 
và tham gia thì vạn sự tất thành./. 

------------------------------------------ 

(1) Quan trọng nhất là, đó chính là sự quyết tâm và hành động của 11 triệu cán 
bộ, viên chức tại chức trong bộ máy và hưu trí, của gần 5 triệu đảng viên, của 
116.000 tổ chức cơ sở đảng, của 63 tỉnh, thành kết tinh trực tiếp ở 63 người đứng 
đầu cấp ủy và những người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong toàn thể hệ 
thống chính trị nước nhà... 
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hòng, chống quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung quan trọng của nhiệm vụ 

bảo vệ Tổ quốc, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của 

Đảng. Trong đó, thanh niên Quân đội vừa là đối tượng chịu tác động, vừa là lực 

lượng xung kích đi đầu trong hoạt động này. 

Nhóm chống phá về tư tưởng chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực thù địch luôn “đầu tư” 

mạnh cho hoạt động tuyên truyền, cổ súy những nhận thức, quan điểm trái ngược với lập 

trường, lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Chúng đẩy mạnh 

tuyên truyền quan điểm đối lập với nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc tình hình mọi 

mặt của đất nước (nhất là vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền) nhằm gieo rắc 

sự hoài nghi, bi quan, chán nản, dẫn đến mất phương hướng chính trị, giảm sút lòng tin vào 

Đảng, vào chế độ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nguy cơ “tự chuyển biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ. Dựa vào sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, chúng 

triệt để lợi dụng không gian mạng, “tấn công” mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn tới mọi tầng 

lớp nhân dân; trong đó, mục tiêu chiến lược của chúng hướng vào chuyển hóa tư tưởng 

của thế hệ làm chủ đất nước trong tương lai, đó là thanh niên. Hiểu rõ đặc điểm của thanh 

niên là nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ thông tin và các phương tiện kỹ thuật, luôn 

thích khám phá cái mới, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, song kiến thức, trình độ nhận thức và 

trải nghiệm thực tiễn, vốn sống còn ít, các thế lực thù địch đã triệt để khai thác yếu tố này, 

đưa nhiều nội dung thật - giả lẫn lộn trên không gian mạng, làm nhiễu loạn thông tin, khiến 

thanh niên khó phân biệt được đúng sai, phải trái. Điều đó đã tác động không nhỏ đến nhận 

thức, tư tưởng, tình cảm của thanh niên nói chung, thanh niên Quân đội nói riêng. 

Thanh niên Quân đội là lực lượng đông đảo, hoạt động trong lĩnh vực đặc thù và là bộ 

phận quan trọng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thông qua truyền bá quan điểm sai 

trái, các thế lực thù địch hòng làm giảm sút ý chí quyết tâm, bản lĩnh chính trị, mục tiêu, lý 

tưởng chiến đấu và ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của thanh niên Quân đội. 

Đó là một trong những cách thức để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “phi chính trị 

hóa” Quân đội. 

Nhận thức rõ những tác động đó, thời gian qua, quán triệt và thực hiện chỉ thị, nghị quyết 

của Quân ủy Trung ương, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy, 

chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và tổ chức Đoàn các cấp trong toàn quân luôn 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng 

tư tưởng, nâng cao sức đề kháng và nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên 

trong tham gia đấu tranh với luận điệu sai trái, thù địch. Cán bộ, sĩ quan trẻ, đoàn viên thanh 

niên đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tích cực, chủ động viết hàng nghìn tin, bài, 

bình luận, chia sẻ thông tin và sử dụng các hình thức, biện pháp khác để đấu tranh phản 

bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần định hướng dư luận, giữ vững trận địa tư tưởng 

của Đảng trong Quân đội. 

Trong giai đoạn tới, việc “tung ra” các luận điệu sai trái, xuyên tạc sẽ vẫn là phương thức 

chủ yếu được các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sử dụng nhằm chống phá 

nước ta với mức độ tinh vi hơn, phức tạp hơn và ngày càng quyết liệt hơn. Vì vậy, nâng 

cao khả năng tự miễn dịch; đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh chống quan 

điểm sai trái, thù địch của thanh niên Quân đội vừa là yêu cầu khách quan, vừa là yếu tố 
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căn cốt để tôi luyện bản lĩnh, phẩm chất, năng lực của thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn 

vững mạnh, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Để đạt được điều đó, 

cần thực hiện tốt một số nội dung sau: 

Một là, bảo đảm cho thanh niên đủ sức “miễn dịch” và có môi trường thuận lợi để đấu 

tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch. Đây là yếu tố nền tảng để thanh niên Quân 

đội có thể đứng vững và phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Theo đó, 

các cơ quan, đơn vị, nhất là các học viện, nhà trường Quân đội cần tiếp tục nâng cao chất 

lượng giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam, v.v. Cấp ủy, chỉ huy và tổ chức Đoàn các cấp cần chú trọng kết hợp giữa bồi dưỡng, 

nâng cao bản lĩnh chính trị với trách nhiệm và năng lực, trình độ, kỹ năng đấu tranh trên 

mặt trận tư tưởng, lý luận cho thanh niên, thường xuyên giáo dục, quán triệt để thanh niên 

nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù; phân biệt được những trang thông tin xấu độc 

trên mạng. Qua đó, củng cố, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước 

và chế độ xã hội chủ nghĩa; giá trị truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội, lý tưởng 

chiến đấu cho thanh niên. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên Quân đội đấu 

tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập hợp thanh 

niên, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đấu tranh nghiêm túc, chặt chẽ, theo phương 

châm: thanh niên ở đâu thì tổ chức Đoàn phải ở đó, luôn đồng hành, tương tác và là chỗ 

dựa vững chắc cho thanh niên. Các cơ quan, đơn vị cần xây dựng và hoàn thiện cơ chế, 

chính sách, đầu tư phương tiện kỹ thuật cho hoạt động đấu tranh; duy trì chặt chẽ, nghiêm 

túc, hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền (thông báo chính trị - thời sự; đọc báo, 

nghe đài, xem thời sự, v.v.). Cùng với đó, cần có cơ chế cung cấp, sử dụng thông tin đảm 

bảo nhanh, nhạy, kịp thời, nhất là trước các vấn đề nhạy cảm, sự kiện nóng để thanh niên 

hiểu, nhận thức đúng bản chất sự việc, không mơ hồ, dao động, làm cơ sở vững chắc để 

đấu tranh, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. 

Hai là, phát huy vai trò xung kích, đi đầu của thanh niên Quân đội trong đấu tranh chống 

quan điểm sai trái, thù địch. Thanh niên Quân đội là đối tượng “ưu tiên” của các thế lực thù 

địch nhằm chuyển hóa tư tưởng, nhận thức và hành động. Vì vậy, họ phải là lực lượng xung 

kích, đi đầu trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông 

tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, nhất là sự chống phá trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. 

Để làm được điều này, thanh niên Quân đội cần phát huy sự nhanh nhạy, nhiệt huyết, sức 

trẻ và khả năng nắm bắt công nghệ, kết nối rộng; tích cực, chủ động nhận diện và thực hiện 

các biện pháp đấu tranh, tạo thành làn sóng mạnh mẽ, lấn át và nhấn chìm những thông tin 

xuyên tạc, kích động, không cho chúng lan truyền và tiếp cận tới nhân dân. Trong giai đoạn 

hiện nay, cần đặc biệt quan tâm đấu tranh, loại bỏ ngay từ đầu những thông tin xuyên tạc 

các sự kiện lớn của đất nước, các hoạt động tôn giáo,... nhằm lôi kéo, kích động tụ tập đông 

người, gây mất trật tự, an ninh xã hội và bất ổn về chính trị của các thế lực thù địch. 

Để đấu tranh có hiệu quả, cần sử dụng linh hoạt hình thức, biện pháp. Đối với quan điểm 

thù địch, phải đấu tranh, phê phán mạnh mẽ, kiên quyết, kiên trì, không mơ hồ, không thỏa 

hiệp. Với cán bộ, đảng viên có ý kiến trái chiều, cần đấu tranh, làm rõ đúng sai, phê phán 

các quan điểm sai trái; không phê phán, xúc phạm, đả kích cá nhân để họ giác ngộ ra vấn 

đề, không “đẩy” họ về phía bên kia. Hiện nay, các quan điểm sai trái, thù địch được lan 

truyền chủ yếu trên mạng xã hội. Vì vậy, thanh niên Quân đội cần tập trung đấu tranh bằng 

những bài viết, bình luận có tính khoa học, chứng cứ rõ ràng, lập luận sắc bén; qua đó, chỉ 

rõ đúng - sai, thật - giả; tránh kiểu đấu tranh thiếu văn hóa, không có tính thuyết phục. Đồng 

thời, tích cực gửi thông tin phản hồi để nhà cung cấp dịch vụ mạng gỡ bỏ, ngăn chặn kịp 

thời, tránh phát tán rộng rãi những nội dung xuyên tạc trên mạng xã hội. 



Ba là, tích cực tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn 

của các thế lực thù địch. “Cái xấu sẽ hoành hành nếu người tốt không lên tiếng”. Vì vậy, 

thanh niên Quân đội phải biết “gạn đục, khơi trong”, lên tiếng bảo vệ cho cái tốt, để cái tốt 

được lan tỏa. Trong lực lượng thanh niên, ở góc độ nào đó, thanh niên Quân đội sẽ có “uy 

tín” hơn, bởi được giáo dục, rèn luyện trong môi trường quân sự - “trường học lớn”, nên 

những thông tin mà thanh niên Quân đội chia sẻ sẽ có “sức nặng” hơn. Phát huy lợi thế đó, 

họ cần chủ động, tích cực tuyên truyền cho gia đình, người thân, bạn bè và cộng đồng về 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những cái tốt, cái 

thiện, thành tựu của đất nước, truyền thống tốt đẹp của của dân tộc, Quân đội, v.v. Không 

chỉ đợi đến khi “có tình huống” mới “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, mà việc tuyên truyền cần phải 

được tiến hành thường xuyên, liên tục, làm cho cái đẹp lan tỏa, củng cố niềm tin vững chắc 

cho nhân dân; để khi cái xấu xuất hiện sẽ bị cái đẹp lấn át, loại bỏ. Đó cũng là cách đấu 

tranh chủ động, từ sớm, từ xa với những quan điểm sai trái, thù địch. Việc tuyên truyền cần 

được thực hiện chủ yếu thông qua việc chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video trên internet, 

mạng xã hội. Thực tế cho thấy, với tác động của hiệu ứng “đám đông”, nhiều người dù chưa 

nắm chắc vấn đề, mới chỉ “thấy trên mạng” đã vội quy kết, chụp mũ,... và mặc dù biết sai, 

nhưng họ vẫn ngại bày tỏ thái độ, ngại chia sẻ thông tin, ngại tranh luận, vì... “đối phương” 

quá đông. Do vậy, trong giao tiếp, thanh niên Quân đội cần mạnh dạn bày tỏ thái độ, giải 

thích, tuyên truyền để mọi người nhận rõ cái đúng. 

Bốn là, thanh niên Quân đội cần tích cực tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp 

luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Đây là biện pháp ngăn ngừa từ xa đối với các hoạt động 

lợi dụng để chống phá Quân đội của các thế lực thù địch. Mỗi thanh niên Quân đội cần nhận 

thức rõ: mọi hành động sai trái của mình (dù cố tình hay vô ý) đều có thể trở thành “ngòi 

nổ”, tạo cớ để các đối tượng xấu triệt để lợi dụng nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, làm ảnh hưởng 

tới bản chất, truyền thống của Quân đội, hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, gây chia rẽ 

và làm giảm lòng tin của nhân dân với Quân đội. Do vậy, thanh niên Quân đội cần không 

ngừng tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, nhất là kỷ luật quan hệ quân dân, kỷ 

luật phát ngôn, lễ tiết tác phong; luôn nêu cao cảnh giác, có ý thức phòng gian, bảo mật, 

không để lộ, lọt thông tin khi sử dụng internet; không chia sẻ vị trí, chụp ảnh, đăng các thông 

tin, hoạt động của cá nhân và đơn vị lên mạng xã hội, v.v. Cùng với đó, phải không ngừng 

tự học tập để trau dồi kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh chính trị; biết nhận diện, đề phòng và 

tránh xa những cám dỗ vật chất, văn hóa xấu độc; tăng sức đề kháng trước sự tấn công 

của kẻ thù, từ những mặt trái của quá trình hội nhập, quá trình tham gia mạng xã hội toàn 

cầu, v.v. Trong mọi trường hợp, thanh niên Quân đội phải luôn giữ vững và nêu cao phẩm 

chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, đó chính là biểu tượng và là sức mạnh to lớn để đập tan mọi 

âm mưu, hành động xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

Đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch là cuộc chiến hết sức khó khăn, phức 

tạp, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó, thanh niên Quân đội là 

một trong những lực lượng quan trọng. Phát huy những kết quả đã đạt được, thanh niên 

Quân đội cần tiếp tục xung kích, đi đầu trên mặt trận này, góp phần bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng trong Quân đội, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ 

nghĩa và lợi ích của quốc gia - dân tộc. 
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hú trọng vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, 

trước khi đi xa về cõi vĩnh hằng, trong bản Di chúc để lại cho muôn đời sau, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng 

viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Phải thật sự cần kiệm 

liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là 

người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”[1]. 

Từ khi chuẩn bị sáng lập 

Đảng - đội tiền phong của 

Đảng và dân tộc cho đến khi 

đi xa trở về với thế giới 

người hiền, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh luôn không ngừng 

quan tâm đến công tác giáo 

dục, rèn luyện đạo đức cách 

mạng cho đội ngũ cán bộ, 

đảng viên; coi đó là một 

trong những nhiệm vụ trọng 

yếu của công tác xây dựng 

và chỉnh đốn Đảng. 

ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG LÀ NỀN TẢNG CỦA NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh rằng: “Đảng không phải là một tổ chức để 

làm quan, phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc 

giàu mạnh, đồng bào sung sướng”[2]. Để làm tròn nhiệm vụ đó, người cách mạng 

nói chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng phải luôn nỗ lực phấn đấu, thường 

xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, vì: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, 

không có nguồn thì sông cạn, cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách 

mạng phải có đạo đức cách mạng, không có đạo đức cách mạng thì tài giỏi mấy 

cũng không lãnh đạo được nhân dân”[3]. 

Thấm nhuần lời dạy của cổ nhân: đức là cội gốc, tài là ngọn cành; kế thừa và phát 

triển những yếu tố đạo đức truyền thống của dân tộc và tinh hoa của nhân loại, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh yêu cầu người cách mạng phải hội đủ 2 yếu tố: đức và tài, hồng và 

chuyên để có thể hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao phó. Trong khi 

khẳng định đạo đức là gốc, là nền tảng, Người không vì thế xem nhẹ tài năng; bởi 

theo Hồ Chí Minh, có đức mà không có tài thì vô dụng, nhưng nếu có tài mà không 

có đạo đức thì dù tài giỏi mấy, người cán bộ, đảng viên cũng không quy tụ, lãnh đạo 
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được nhân dân. Đạo đức phải gắn liền với năng lực; cùng với việc trau dồi năng lực 

chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ,v.v.. mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự 

mình rèn luyện đạo đức, hoàn thiện bản thân để quy tụ và hấp dẫn được quần chúng 

- từ đó, lãnh đạo, tổ chức quần chúng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng có thể khái quát thành bốn nội dung 

cơ bản là: 1) Trung với nước, hiếu với dân; 2) Yêu thương con người; 3) Cần kiệm 

liêm chính, chí công vô tư; 4) Tinh thần quốc tế trong sáng. Những nội dung cơ bản 

về đạo đức đó “không phải là đạo đức thủ cựu. Nó là đạo đức mới. Đạo đức vĩ đại, 

nó không vì danh vọng cá nhân mà là vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của 

loài người”. Trong đó, trung với nước, hiếu với dân và cần, kiệm, liêm, chính, chí 

công vô tư là hai nội dung được Người đề cập nhiều nhất trong các bài nói, bài viết 

của mình về vấn đề đạo đức cách mạng. Là 4 nội dung cơ bản, song theo Người, 

tựu trung lại: “Đạo đức cách mạng là quyết tấm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho 

cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động 

lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân 

dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. Ra sức 

học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao 

tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ”[4]… Vì thế, 

ngay từ những ngày hoạt động chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra 

đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nêu rõ yêu cầu 

về phẩm chất đạo đức và năng lực của người cán bộ cách mạng bao gồm 23 điều 

răn: “Tự mình phải: Cần kiệm. Hoà mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận 

mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công 

vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho 

vững. Hy sinh. Ít lòng ham muốn về vật chất. Bí mật. Đối người phải: Với từng người 

thì khoan thứ. Với đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người. Trực mà không 

táo bạo. Hay xem xét người. Làm việc phải: Xem xét hoàn cảnh kỹ càng. Quyết đoán. 

Dũng cảm. Phục tùng đoàn thể”[5]. Sau đó, ở trong những thời điểm khác nhau, 

Người nói nhiều về các phẩm chất đạo đức, song nhấn mạnh đạo đức cách mạng 

biểu hiện cụ thể ở những phẩm chất: trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con 

người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng… 

Cũng theo lời Người, đối với mỗi cán bộ, đảng viên, việc rèn luyện đạo đức cách 

mạng là yêu cầu nội tại, thường xuyên, liên tục và “không có gì là khó cả. Điều đó 

hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào 

thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ 

ngày càng ít, mà những đức tính tốt như sau ngày càng thêm”[6]. 

Làm cách mạng là để tiêu diệt những cái gì xấu, xây dựng những điều tốt đẹp, xây 

dựng nền dân chủ mới, song không phải cứ lật đổ chế độ thực dân phong kiến là 

những thói hư tật xấu, những hủ tục lạc hậu cũng mặc nhiên mất theo. Theo Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, dù chế độ thực dân phong kiến đã bị tiêu diệt, nhưng các tật xấu 

của nó như tệ tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu,v.v..; những biểu hiện của 



chủ nghĩa cá nhân như: bệnh tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, hữu danh 

vô thực, óc lãnh tụ, thiếu kỷ luật, coi khinh quần chúng, kéo bè kéo cánh, cận thị, 

hẹp hòi, địa phương chủ nghĩa; nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo, 

diễn gương chứ không phải nêu gương… thì vẫn còn. Do đó, chừng nào, mỗi cán 

bộ, đảng viên chưa quét sạch những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân để nâng cao 

đạo đức cách mạng, thì chừng đó, cách mạng vẫn chưa hoàn toàn thành công: vì 

hệ lụy của các tật xấu ấy vẫn ngấm ngầm ngăn trở, gặm nhấm và làm suy thoái đạo 

đức của người cán bộ, đảng viên, dẫn đến phá hoại sự nghiệp xây dựng chế độ xã 

hội chủ nghĩa. 

Những đức tính tốt mỗi cán bộ, đảng viên cần phải rèn luyện, tu dưỡng theo Chủ tịch Hồ 

Chí Minh bao gồm: 

“a) NHÂN là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào. Vì thế mà kiên 

quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân. Vì thế mà sẵn 

lòng chịu cực khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. Vì thế mà không ham 

giàu sang, không e cực khổ, không sợ oai quyền. 

Những người đã không ham, không e, không sợ gì thì việc gì là việc phải họ đều làm được. 

b) NGHĨA là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu 

Đảng. Ngoài lợi ích của Đảng, không có lợi ích riêng phải lo toan. Lúc Đảng giao cho việc, 

thì bất kỳ to nhỏ, đều ra sức làm cẩn thận. Thấy việc phải thì làm, thấy việc phải thì nói. 

Không sợ người ta phê bình mình, mà phê bình người khác cũng luôn luôn đúng đắn. 

c) TRÍ vì không có việc tư túi nó làm mù quáng, cho nên đầu óc trong sạch, sáng suốt. Dễ 

hiểu lý luận. Dễ tìm phương hướng. Biết xem người. Biết xét việc. Vì vậy, mà biết làm việc 

có lợi, tránh việc có hại cho Đảng, biết vì Đảng mà cất nhắc người tốt, đề phòng người 

gian. 

d) DŨNG là dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm. Thấy khuyết điểm có gan sửa 

chữa. Cực khổ khó khăn, có gan chịu đựng. Có gan chống lại những sự vinh hoa, phú quý, 

không chính đáng. Nếu cần, thì có gan hy sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc, không 

bao giờ rụt rè, nhút nhát. 

đ) LIÊM là không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham 

người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hoá. 

Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ”[7]. 

Trong gần 90 năm xây dựng và trưởng thành, phần lớn cán bộ, đảng viên của 

Đảng đã luôn gương mẫu, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cách mạng, hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao phó. Đó là những con người luôn lo trước thiên hạ, vui sau 

thiên hạ, luôn đi đầu trên mọi trận tuyến, trong thời chiến cũng như trong thời bình, 

xứng đáng với vai trò vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành 

của nhân dân. Họ là những người đã luôn nỗ lực học tập, trau dồi tri thức, kỹ năng, 

nghiệp vụ và luôn vì Đảng, vì nhân dân mà hết lòng, hết sức hoàn thành tốt mọi 

nhiệm vụ. Họ luôn tu dưỡng đạo đức, sống cần, kiệm, liêm, chính, làm việc chí công 

vô tư; không công thần, không lo kèn cựa chế độ đãi ngộ; không quan liêu, kiêu 

ngạo, tham ô, tham nhũng, lãng phí, chạy tuổi, chạy bằng cấp; luôn gắn bó mật thiết 



với nhân dân; luôn nghiêm khắc, thường xuyên tự phê bình và phê bình... để ngày 

càng tiến bộ. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu 

tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thoái hoá, biến chất, lập trường tư tưởng 

không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài. Họ 

sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, của lợi 

ích nhóm… nên đã không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, 

trước nhân dân. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nhấn mạnh: “Tình trạng suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, 

đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có 

chức vụ trong bộ máy nhà nước… Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng 

đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, 

chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở”. Đó là những người sa vào “cá nhân chủ nghĩa, 

sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến 

lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình”[8], 

trở thành những con sâu mọt “thoái bộ, lạc hậu”, “ngăn trở sự nghiệp của Đảng, 

ngăn trở bước tiến của cách mạng” đã và đang đưa lại những tổn thất rất lớn cho sự 

nghiệp cách mạng. Với họ, lời nói không đi đôi với việc làm, nói giỏi về đạo đức cách 

mạng nhưng thực tế thì rời xa những phẩm chất tốt đẹp của người cách mạng, “vi 

phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, 

dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc 

đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành”[9]… Họ luôn đe nẹt, phê 

bình người khác mà không muốn người khác phê bình mình, không lắng nghe ý kiến 

của quần chúng, coi khinh người ngoài Đảng, tự cho mình nhiều đặc quyền, đặc lợi, 

hưởng thụ một cách xa hoa từ vị trí được giao phụ trách,v.v.. và cuối cùng họ đã rời 

xa lý tưởng của người cộng sản, không còn năng lực quy tụ và lãnh đạo quần 

chúng. Điều đáng lo ngại là những sai phạm của bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 

viên ấy, trong đó có cả những cán bộ lãnh đạo cấp cao đã bị đưa ra xét xử, đưa ra 

khỏi Đảng gần đây không những làm thiệt hại lớn đến kinh tế của Nhà nước mà còn 

làm suy giảm niềm tin trong nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; làm rạn 

vỡ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân...  

Hiểu sâu sắc rằng, một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn 

tuyên truyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ 

viết lên trán hai chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến 

những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực 

thước cho người ta bắt chước”[10] và Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên của 

Đảng phải là những tấm gương sống động trong thực tiễn chứ không phải chỉ là 

những tấm gương trên lời nói, là sự tiên phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực chứ 

không chỉ dừng ở chương trình hay, bản báo cáo thành tích tốt... Với quần chúng, 

người cán bộ đảng viên phải “đem lòng chí công vô tư mà đối với người, đối với 

việc”; “khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước mà phải nghĩ đến đồng 



bào, đến toàn dân”, nghĩ đến công việc chứ đừng vội nghĩ đến hưởng thụ, để từ đó 

mà khéo nâng cái tốt, khéo sửa chữa cái xấu thì nhất định sẽ tiến bộ từng ngày, sẽ 

trở thành mẫu mực để quần chúng noi theo. Những điều Hồ Chí Minh căn dặn, 

những việc Người đã gương mẫu thực hành trong cả lời nói và việc làm luôn toả 

sáng, in đậm trong tái tim mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đó chính là 

giá trị và ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 

MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN PHẢI THẬT SỰ THẤM NHUẦN ĐẠO ĐỨC CÁCH 

MẠNG 

Thấu triệt những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cách 

mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là lời Người để lại trong bản Di chúc lịch 

sử: “Trước hết nói về Đảng” và yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm 

nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư…, trong các 

văn kiện của Đảng, nhất là từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập 

quốc tế, yêu cầu về rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đã 

được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định, xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, được đặt lên hàng đầu để Đảng "là 

đạo đức, là văn minh"; trong đó, tăng cường rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán 

bộ, đảng viên là nội dung cần thiết, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong 

của Đảng, của chế độ. Nghị quyết khẳng định xây dựng Đảng là một trong 6 nhiệm 

vụ trọng tâm của nhiệm kỳ (2016-2020), với nội dung cơ bản là: “Tăng cường xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”[11]; “Tập trung 

thực hiện mục tiêu: xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ 

chức và đạo đức”[12]… 

Để đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần và rèn luyện đạo đức cách mạng 

hiệu quả, thiết thực, trong những năm qua, cấp ủy các cấp đã và đang triển khai sâu 

rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa 

XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cùng các Quy 

định “Về những điều đảng viên không được làm”, Quy định số 101-QÐ/TW “Về trách 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, song cuộc đời, sự nghiệp của Người là một mẫu mực của 

đạo đức cách mạng, luôn thống nhất giữa lời nói và việc làm, gương mẫu đi đầu, đặc biệt 

là tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức suốt đời. Người luôn khẳng định đạo đức cách mạng là 

gốc, là nền tảng của người cách mạng và rèn luyện đạo đức cách mạng là nhu cầu tự thân; 

đồng thời là yêu cầu tất yếu, khách quan của người cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ 

cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu nói riêng. Không chỉ nêu ra, yêu cầu cán bộ, 

đảng viên phải rèn luyện đạo đức cách mạng, suốt cuộc đời Hồ Chí Minh là một tấm gương 

đạo đức mà “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không 

thể khuất phục”. 



nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 

viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ 

chốt các cấp”, Quy định số 124-

QĐ/TW về “Giám sát của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 

chính trị - xã hội và nhân dân đối với 

việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, 

lối sống của người đứng đầu, cán 

bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”, 

Quy định số 109-QĐ/TW về “Công 

tác kiểm tra của tổ chức đảng đối 

với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo 

đức, lối sống của cán bộ, đảng viên” 

và gần đây nhất là Quy định số 08-

QĐi/TW về "Trách nhiệm nêu 

gương của cán bộ, đảng viên, trước 

hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên 

Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"... Thông qua đó, tạo sự chuyển 

biến, từ nâng cao nhận thức sang hành động cho mỗi cán bộ, đảng viên, tại mỗi tổ 

chức cơ sở đảng bằng cách gắn thực hành đạo đức cách mạng với phòng chống, 

ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy cái tích cực, đẩy lùi tiêu cực, lấy 

cái đẹp dẹp cái xấu, góp phần quan trọng xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững 

mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 

XII của Đảng. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di 

chúc; để việc rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công 

vô tư của đội ngũ cán bộ, đảng viên trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, mỗi 

cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau: 

Một là, ngày mỗi ngày, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nỗ lực học tập lý luận chủ 

nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và quán triệt nghiêm túc các nghị 

quyết, chỉ thị của Đảng… Thông qua đó, giúp mỗi người rèn luyện và giữ vững bản 

lĩnh chính trị, sự kiên định lý tưởng cách mạng, luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất 

nước, dân tộc lên trên hết, trước hết; đồng thời, thiết thực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 

chức quần chúng nhân dân đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Cùng với đó, đẩy mạnh việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể chú trọng: 1) Phòng và 

đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, bè phái, tham ô, tham nhũng, lợi ích 

nhóm… 2) Thực hành cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; hết lòng, hết sức phục 

vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân… 3) Yêu thương con người, đồng bào, đồng chí; 

gần dân, trọng dân, chăm lo đời sống nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả trên 

tinh thần tự nguyện và tự giác, thường xuyên và lâu dài… 

 

Bản thảo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 



Hai là, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh 

đạo, quản lý, người đứng đầu nói riêng trong mọi lĩnh vực công tác và cuộc sống đời 

thường để làm mẫu mực cho quần chúng. Trong đó, mỗi người, nhất là cán bộ lãnh 

đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị phải nêu gương về 

đạo đức, thống nhất giữa nói và làm, cao hơn là làm rồi mới nói, làm nhiều nói ít...; 

xây đi đôi với chống, trong xây có chống và ngược lại, xây dựng và bồi dưỡng những 

phẩm chất đạo đức tốt đẹp gắn liền với chống những biểu hiện của chủ nghĩa cá 

nhân. Mỗi người tùy chức năng, nhiệm vụ được giao phải tận tâm, tận lực thực hiện 

đúng và tốt chức trách được giao; đi trước, làm gương cho quần chúng noi theo, 

tránh kiểu “đánh trống bỏ dùi”; phải dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám “cả quyết 

sửa lỗi mình; làm gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của nhân dân, của đất nước, tránh vì 

lợi ích cá nhân mà vi phạm tư cách, đạo đức, lối sống. Thông qua đó, tự soi và sửa 

mình, nghiêm túc tự phê bình và phê bình nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết 

điểm của bản thân.  

Ba là, rèn luyện đạo đức cách mạng là việc phải làm thường xuyên, liên tục, suốt 

đời; là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu để phòng, chống và đấu 

tranh tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân. Vì vậy, việc rèn luyện đạo đức của đội ngũ cán bộ, 

đảng viên phải được tiến hành ở mọi lúc, mọi nơi đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh 

khẳng định: “Đạo đức cách mạng không phải ở trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, 

rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố cũng như ngọc càng mài càng 

sáng, vàng càng luyện càng trong”[13]. Quá trình rèn luyện đạo đức phải được thực 

hiện trong mọi hoạt động thực tiễn, trong mọi mối quan hệ với tổ chức và cá nhân, 

trong đời tư cũng như trong sinh hoạt cộng đồng; phải được sự theo giám sát của 

cấp ủy, của nhân dân trên tinh thần: dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có 24 năm đứng ở vị trí đỉnh cao của quyền lực, song 

với Người - đó chỉ là nhận sự ủy thác của nhân dân để tận tâm, tận lực cống hiến. 

Tấm gương của vị lãnh tụ xuyên suốt và nhất quán trong tư tưởng và hành động, 

“chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn 

toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai 

cũng được học hành”[14] đã hấp dẫn, quy tụ mọi người xung quanh mình và ngời 

sáng cho muôn đời các thế hệ con cháu mai sau suy ngẫm, học tập, noi theo./. 
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ồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất 
cần thiết”(1). Đó không chỉ là sự quan tâm chăm lo cho sự nghiệp cách 
mạng, vun trồng cái gốc để sự nghiệp của cha anh luôn được phát triển 

mà còn là tầm nhìn sâu sắc của Hồ Chí Minh đối với hiện tại và tương lai bền vững 
của nước nhà.  

THẾ HỆ TRẺ 
LÀ LỰC 
LƯỢNG XUNG 
KÍCH, TƯƠNG 
LAI CỦA 
NƯỚC NHÀ 

Nhận thức 
sâu sắc rằng, 
“Một năm khởi 
đầu từ mùa 
Xuân. Một đời 
khởi đầu từ tuổi 
trẻ. Tuổi trẻ là 
mùa Xuân của 
xã hội”(2), từ rất 
sớm, Hồ Chí 
Minh đã đánh 

giá cao vai trò của thế hệ trẻ - những người mang trong mình bầu nhiệt huyết, sức 
sống tràn trề, năng lực sáng tạo, v.v.. đối với sự trường tồn của đất nước. Vì vậy, 
xuyên suốt, nhất quán trong tư tưởng và hành động, Hồ Chí Minh không chỉ cuốn 
hút họ bằng chính những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết cách mạng của mình 
mà còn kêu gọi, đánh thức, giác ngộ và cổ vũ họ tham gia cách mạng; chú trọng đào 
tạo, bồi dưỡng, sẵn sàng giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để họ được học tập, lao 
động, cống hiến…  

Hướng vào tuổi trẻ, đưa họ đến với cách mạng, Hồ Chí Minh đã tiến hành tổ chức, 
giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ để họ phát huy vai trò của mình, góp sức vào thắng lợi 
chung của sự nghiệp cách mạng; đó là thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh 
niên (6-1925) mà nòng cốt là Cộng sản đoàn; ra báo Thanh niên; mở lớp huấn luyện 
chính trị, đào tạo nhiều thanh niên Việt Nam yêu nước trở thành những cán bộ cốt 
cán của Đảng và của phong trào cách mạng cả nước. Người cũng gửi thư cho Ủy 
ban Trung ương thiếu nhi Liên Xô và đại diện đoàn Thanh niên cộng sản Pháp tại 
Quốc tế Thanh niên cộng sản (7-1926) đề nghị giúp đỡ, để gửi một số thiếu niên Việt 
Nam do Người nuôi ở Quảng Châu sang Liên Xô học tập, “để trở thành những chiến 
sĩ Lêninnít tí hon chân chính”, làm hạt nhân cho Đoàn Thanh niên cộng sản sau này. 
Đặc biệt, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, vấn đề thanh niên, bồi dưỡng lực 
lượng thanh niên đã được đặc biệt quan tâm khi thông qua Án nghị quyết của Đảng 
Cộng sản Đông Dương (1931) về việc tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản theo đề 
nghị của Hồ Chí Minh... 

“B 

 

BỒI DƯỠNG THẾ HỆ TRẺ LÀ VIỆC QUAN TRỌNG 



 Tiếp đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, sự 
nhiệt tình, gan dạ và những tấm gương hy sinh dũng cảm của tuổi trẻ nước nhà 
(thông qua Đoàn Thanh niên cứu quốc, Đội Thiếu nhi cứu quốc, Đội Nhi đồng cứu 
quốc) đã góp phần không nhỏ vào thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 
năm 1945, sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một trang sử mới, một 
kỷ nguyên mới đã mở ra khi nước nhà giành được độc lập và cùng với đó là một tiền 
đồ rực rỡ gắn liền với những nhiệm vụ nặng nề của thế hệ trẻ. Khi ấy, tràn đầy niềm 
tin tưởng, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh đã không chỉ 
khích lệ học sinh cả nước nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc 
lập: “Nước nhà mong chờ ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi 
đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các 
cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập 
của các em”(3) mà còn khẳng định thế hệ trẻ, trước hết là thanh niên chính là đội dự 
bị, lực lượng kế cận hùng hậu của cách mạng, những người chủ tương lai của nước 
nhà.  

Theo Người, vận mệnh của quốc gia, dân tộc thịnh hay suy, yếu hay mạnh một 
phần lớn là do thanh niên - những người có trách nhiệm thực hiện sứ mệnh lịch sử 
vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã chuyển giao vào tay mình. Do đó, nhất định thanh 
niên phải trở thành một lực lượng to lớn, vững chắc; phải là những người không chỉ 
gánh vác mà phải còn vượt lên những gì thế hệ trước mong muốn nhưng chưa thực 
hiện được do những hạn chế, những điều kiện lịch sử quy định… Để hoàn thành sứ 
mệnh đó, muốn trở thành những con người đủ đức, đủ tài, có thể gánh vác được 
những trọng trách mà cách mạng giao phó và làm chủ tương lai một cách xứng đáng, 
mỗi người ngay từ khi còn trẻ đã luôn phải tự giác rèn luyện tinh thần và lực lượng 
của mình, phải tích cực làm việc để chuẩn bị cho tương lai. Đó là, phải ra sức học 
tập trong nhà trường, ở gia đình và ngoài xã hội; học tập qua sách vở và trau dồi tri 
thức từ chính thực tiễn cuộc sống và khắc phục những nhược điểm: nóng vội, thiếu 
thực tế, hình thức, chủ quan…; phải cố gắng học tập chính trị, văn hóa, nghề nghiệp 
theo phương châm học “để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân 
giàu, nước mạnh, tức là để làm trọn nhiệm vụ người chủ của nước nhà”(5). Đặc biệt, 
đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên phải xung phong trong mọi công tác, đi 
trước, làm trước, phải có tinh thần sẵn sàng dấn thân “đâu Đảng cần thì thanh niên 
có, việc gì khó thì thanh niên làm”; “phải rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh, khỏe 
mạnh thì mới đủ sức để tham gia một cách dẻo dai, bền bỉ những công việc ích nước 
lợi dân”, phải đoàn kết chặt chẽ, kiên trì phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thi đua học 
tập và lao động sản xuất…, để góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
như chỉ dẫn của Người tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đoàn (1956).  

Thấm nhuần và thực hiện những chỉ dẫn của Người, lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam 
đã nỗ lực học tập, lao động, phấn đấu xứng đáng với niềm tin yêu, sự khen ngợi và 
kỳ vọng của cha anh. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng, thế hệ trẻ 
Việt Nam thực sự là lực lượng xung kích trong sự nghiệp cách mạng; là rường cột, 
đội hậu bị xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thế hệ trẻ 
Việt Nam - thế hệ nọ nối tiếp thế hệ kia, tre già măng mọc trưởng thành từ những 
Đội Cứu quốc, Tổng hội sinh viên, Hội truyền bá quốc ngữ, Việt Nam tuyên truyền 
giải phóng quân, Đoàn quân Nam tiến đến phong trào “Thanh niên ba sẵn sàng”, 
“Phụ nữ ba đảm đang”, “Năm xung phong”,v.v.. đã góp sức mình vào chiến thắng 
chung của dân tộc trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm để bảo vệ độc lập, 
chủ quyền dân tộc, thống nhất Tổ quốc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội.  



TIẾP TỤC BỒI 
DƯỠNG ĐỘI NGŨ 
KẾ CẬN THEO DI 
CHÚC 

Tiếp bước cha 
anh, thế hệ trẻ nước 
nhà đã và đang tích 
cực “xây dựng lại đất 
nước ta to đẹp hơn, 
đàng hoàng hơn” 
như mong ước Hồ 
Chí Minh đã dặn lại 
trong Di chúc. 
Những tấm gương, 
điển hình tiên tiến, 
xung kích, đi đầu 
trong chiến đấu, lao 

động, học tập và công tác, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế đã 
tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của thế hệ trẻ. Trên cơ sở quán triệt 
quan điểm “xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”, các tổ chức cơ sở 
Đoàn đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, sinh viên 
trong thi đua thực hiện các nghị quyết của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính 
trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua đó, tạo môi trường thuận lợi để thế 
hệ trẻ trải nghiệm, tự rèn luyện mình, trưởng thành, phấn đấu, bổ sung lực lượng trẻ 
cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã lựa chọn. Nỗ lực học tập, lao động để trau dồi, nâng cao tri thức, chuyên môn, 
nghiệp vụ, kỹ năng sống và làm việc trong bối cảnh toàn cầu hóa; tích cực tham gia 
các hoạt động xã hội, các chương trình hành động: “Lập thân, lập nghiệp, xây dựng 
đất nước phồn vinh”, “Bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an ninh”, “Nâng cao dân trí, 
bồi dưỡng tài năng trẻ, phát triển văn hóa, thể thao”, “Công tác xã hội, bảo vệ môi 
trường”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, “Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện 
hòa bình”, “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”… 
trong 10 năm (2008- 2018), Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã giới thiệu 
cho Đảng 2.184.913 đoàn viên ưu tú; trong đó, có 1.207.210 đoàn viên ưu tú được 
kết nạp Đảng, chiếm 55,25% tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu. Đặc biệt, 
nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đoàn đã có 11.380 cán bộ đoàn trúng cử vào cấp ủy đảng 
các cấp; 9.888 cán bộ đoàn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.  

Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ những mặt trái của nền kinh tế thị trường, do thiếu 
bản lĩnh và không nghiêm túc trong rèn luyện, phấn đấu, một bộ phận thanh niên đã 
phai nhạt lý tưởng, sống buông thả, lười học tập và tu dưỡng đạo đức, thậm chí có 
người đã vi phạm pháp luật,v.v.. Thực trạng này, một mặt ảnh hưởng đến tương lai 
của chính họ, gây cản trở sự phát triển lành mạnh của xã hội, bền vững của đất 
nước; mặt khác dễ bị các thế lực thù địch khai thác, lợi dụng để tiến hành chiến lược 
“diễn biến hòa bình”, hòng chống phá và ngăn chặn sự phát triển của cách mạng 
Việt Nam. Hơn bao giờ hết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân càng phải thấm nhuần 
lời căn dặn đầy tâm huyết của Người trong Di chúc: “Đoàn viên và thanh niên ta nói 
chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến 

 
Đội Thanh niên xung kích trường Đại học Quy Nhơn ra quân Chiến 
dịch hè 



thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành 
những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên””(6). 

Thực hiện di huấn của 
Người và để thực hiện tốt 
chiến lược “trồng người”, 
nhằm bồi dưỡng thế hệ 
cách mạng cho đời sau 
đạt hiệu quả; đảm bảo 
xây dựng đội ngũ kế cận 
tài đức, hoàn thành tốt 
trọng trách mà Tổ quốc và 
nhân dân giao phó, trong 
thời gian tới, các cấp ủy, 
chính quyền, ban, ngành 
chức năng từ Trung ương 
đến địa phương cần tập 
trung thực hiện những 
nhiệm vụ, giải pháp sau: 

Một là, quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của thế 
hệ trẻ, về “đổi mới nội dung, phương thức chính trị, tư tưởng, truyền thống, bồi 
dưỡng lý tưởng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức lối sống lành mạnh, ý thức tôn 
trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ… Phát huy 
vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”(7) theo Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, 
đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”. Đảm bảo sự phối 
hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - Đoàn Thanh niên - xã hội trong đào tạo, 
bồi dưỡng thế hệ trẻ toàn diện về mọi mặt; trong đó, chú trọng nguyên tắc đào tạo 
gắn với bồi dưỡng, tin tưởng giao việc, tạo điều kiện để tuổi trẻ được trải nghiệm, 
phấn đấu và trưởng thành; xây dựng nguồn cán bộ trẻ, đảm bảo quy hoạch cho 
trước mắt và lâu dài, “phải khéo léo kết hợp cán bộ già với cán bộ trẻ”, “không nên 
coi thường cán bộ trẻ” như Hồ Chí Minh đã căn dặn. 

Hai là, mỗi cơ quan, đơn vị trong từng kế hoạch, chương trình hành động phải 
gắn bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tri thức lý luận với 
rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đưa 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, 
theo chủ đề hằng năm nói riêng thành nhu cầu tự thân của mỗi người, mỗi tổ chức 
cơ sở Đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với phòng chống suy thoái về đạo 
đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đoàn, 
xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh... Tích cực đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa 
cá nhân, phê phán những thói hư, tật xấu, lối sống vị kỷ và cổ vũ lối sống trong sạch, 
có chí tiến thủ, tinh thần đoàn kết, thường xuyên tiến hành tự phê bình và phê bình 
để giúp nhau cùng tiến bộ, để tuổi trẻ vững tin thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, 
kiên định mục tiêu cách mạng.  

Ba là, chú trọng học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tế trong đào tạo, bồi 
dưỡng văn hóa, khoa học - kỹ thuật, công nghệ, quân sự, ngoại ngữ, v.v.. và thường 
xuyên bồi dưỡng thể chất, rèn luyện thân thể cho thế hệ trẻ, để “mỗi một người dân 
mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”. Cụ thể, theo Hồ Chí Minh, ở cấp “- Đại học 
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thì cần kết hợp lý luận 
khoa học với thực hành, 
ra sức học tập lý luận và 
khoa học tiên tiến của các 
nước bạn, kết hợp với 
thực tiễn của nước ta, để 
thiết thực giúp ích cho 
công cuộc xây dựng nước 
nhà. - Trung học thì cần 
đảm bảo cho học trò 
những tri thức phổ thông 
chắc chắn, thiết thực, 
thích hợp với nhu cầu và 
tiền đồ xây dựng nước 

nhà, bỏ những phần nào không cần thiết cho đời sống thực tế. - Tiểu học thì cần 
giáo dục các cháu thiếu nhi: yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa 
học, trọng của công”(8). Bốn là, gắn bồi dưỡng thế hệ trẻ với các phong trào thực 
tiễn, nhất là tiếp tục triển khai hiệu quả ba phong trào hành động cách mạng: “Thanh 
niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng 
nhóm đối tượng và duy trì các phong trào đặc thù. Từ đó, xây dựng, nhân rộng các 
mô hình hay, cách làm sáng tạo của các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, 
việc tốt trong cha mẹ, thầy cô, nhân dân và trong chính thế hệ trẻ để “làm gương 
mẫu cho các em trước mọi việc”. Đồng thời, bản thân mỗi người trẻ cũng phải tự học 
tập, tự tu dưỡng, phấn đấu ở mọi nơi, mọi lúc và suốt đời, để xây dựng tương lai 
cho chính mình và đi tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giàu 
mạnh, bền vững.  

Có quá trình chuẩn bị, bồi dưỡng thường xuyên về đức và tài cho thế hệ trẻ; có 
sự chuẩn bị chu đáo, thận trọng, chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ 
cán bộ như Hồ Chí Minh đã căn dặn, đất nước Việt Nam sẽ có đủ sức mạnh nội lực, 
trí tuệ, đạo đức để tự tin, kiên định, vững vàng trên con đường đổi mới, hội nhập và 
phát triển bền vững. 

___________________________________ 
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ới tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn của tuổi trẻ 
cùng với nụ cười tươi luôn nở trên môi, Bùi Thị Kim Huệ - Phó Ban Tuyên giáo 
Tỉnh đoàn là một tấm gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, luôn gương 

mẫu trong mọi công việc được đồng nghiệp và nhiều người quý mến. 

Sau khi tốt nghiệp cử nhân Giáo dục chính trị, Bùi Thị Kim Huệ được nhận vào làm 
chuyên viên phòng đào tạo của một công ty chuyên đào tạo về giám đốc doanh nghiệp 
(FCI). Đến đầu năm 2011, được điều động về Bình Thuận để hỗ trợ thành lập công ty 

con. Nhưng với tinh thần năng động, muốn cống hiến 
sức trẻ, Kim Huệ đã nộp hồ sơ thi tuyển vào Tỉnh đoàn 
và được phân công nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo Tỉnh 
đoàn. 

Trong những năm làm công tác đoàn, dù có nhiều khó 
khăn nhưng cũng rất nhiều niềm vui, kỷ niệm đáng nhớ. 
Đó là kỷ niệm về lần đầu tiên được tham gia chiến dịch 
thanh niên tình nguyện hè năm 2012 sẽ theo Kim Huệ 
đến suốt cuộc đời. Nhớ lại năm ấy, Kim Huệ xúc động 
chia sẻ, cả một mùa chiến dịch, cơ quan Tỉnh đoàn làm 
việc miệt mài với rất nhiều chương trình, hoạt động, mỗi 
cán bộ Tỉnh đoàn đều phải làm việc gấp 3, gấp 4 lần 
thường ngày. Có những khi làm đến khuya mới xong 
chương trình đến 1 - 2h sáng mới về đến nhà rồi 4h sáng 
đã phải dậy để đi. Còn có những lúc dầm mưa, dãi nắng, 
chia nhau ổ bánh mì, nằm chung cái lều nhỏ xíu, nhưng 
sao vẫn thấy mọi người tươi cười rạng rỡ, không có biểu 

hiện gì mệt mỏi. Bùi Thị Kim Huệ đã nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ 
sở, nhận nhiều giấy khen về công tác Đoàn, được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có 
thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 343 “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo 
đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”. 

Với vai trò là Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, Kim Huệ đã mạnh dạn tham mưu cho 
Thường trực Tỉnh đoàn thành lập và duy trì Tổ dư luận xã hội Tỉnh đoàn để xây dựng 
mô hình điểm trong việc nắm bắt dư luận xã hội của đoàn viên, thanh niên; cán bộ, đảng 
viên và nhân dân trên địa bàn, ngành, đơn vị để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các 
cấp xem xét, giải quyết kịp thời, tránh để xảy ra điểm nóng. Duy trì và phát triển Đội 
Tuyên truyền thanh niên Tỉnh đoàn, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động. Trong năm 
2018, đã chủ động tham mưu đổi mới hình thức tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đoàn 
các cấp như: Tham mưu tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh và nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia; tham 
mưu tổ chức Hội thi rung chuông vàng tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và 
Đại hội Đoàn tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Thời gian công tác đến nay đã được gần 7 năm, nhưng bản thân Kim Huệ vẫn không 
cho phép mình “ngủ quên”, quên đi trách nhiệm và vai trò của một người cán bộ Đoàn 
chuyên trách. Hằng ngày Kim Huệ vẫn miệt mài rèn luyện bản thân, tiếp tục học tập và 
tu dưỡng để xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hết lòng vì công 
việc với tinh thần xung kích, Kim Huệ xứng đáng là 1 trong 5 bạn trẻ của Bình Thuận 
đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V/2018. 
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