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Lời giới thiệu 
 

 “Mu ốn có chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa”  
         - Hồ Chí Minh - 
 
 Hồ Chí Minh - một nhân cách lớn của thời ñại, danh nhân văn hóa kiệt xuất, 
một con người sống mãi trong lòng nhân dân thế giới bằng tấm gương ñạo ñức và tư 
tưởng vĩ ñại.  
 Tư tưởng và tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh ñã ñể lại những dấu ấn không 
thể phai mờ, “góp phần to lớn vào sự phát triển của lịch sử theo quy luật tiến lên của 
xã hội loài người”, ñưa dân tộc Việt Nam vững bước ñi lên trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 Trong giai ñoạn cách mạng hiện nay, Việt Nam ñang ñứng trước những cơ hội 
lớn và thách thức to lớn trong ñó ñồng thời phải giải quyết nhiều vấn ñề về kinh tế, 
chính trị, xã hội phức tạp; ðảng ta ñang triển khai Nghị quyết Trung ương 4 “Một số 
vấn ñề cấp bách về xây dựng ðảng hiện nay” nhằm ngăn chặn, ñẩy lùi tình trạng suy 
thoái về tư tưởng chính trị, ñạo ñức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ ñảng 
viên, ñể củng cố niềm tin của nhân dân với ðảng và Nhà nước. Bối cảnh ñó yêu cầu 
phải tăng cường giáo dục ñạo ñức trong toàn xã hội theo gương Bác Hồ vĩ ñại tập 
trung vào nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói ñi ñôi với 
làm. 
 Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh ñối với ðảng và nhân 
dân ta là công việc cần thiết, lâu dài, quan trọng bởi tư tưởng Hồ Chí Minh là nền 
tảng tư tưởng của ðảng ta, tấm gương ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh là những 
di sản tinh thần vô giá của Người ñể lại cho chúng ta. 
 Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014), 
tiếp tục học tập làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh chuyên ñề “Nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói ñi ñôi với làm” năm 2014, Thư viện 
tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn ñọc Thông tin khoa học chuyên ñề 
“Nêu cao tinh thần cách mạng, hoc tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí 
Minh” . 
 Trân trọng giới thiệu! 
 

BAN BIÊN SOẠN 
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HỒ CHÍ MINH V� ĐẠO ĐỨC 
 

 Hồ Chí Minh bắt ñầu sự nghiệp cách mạng là bắt ñầu giáo dục lý tưởng 
cách mạng và ñạo ñức cách mạng cho những người yêu nước, cho thanh niên, 
quần chúng nhân dân, chủ yếu là cho ñảng viên và cán bộ. Suốt ñời Bác luôn 
luôn quan tâm làm việc ñó. Hồ Chí Minh không chỉ là người giáo dục ñạo ñức 
cách mạng mà còn là hiện thân của ñạo ñức cách mạng, nêu gương cho toàn 
ðảng, toàn dân ta. 
 Vì sao Hồ Chí Minh coi trọng ñạo ñức ñặc biệt như vậy? 
 Vì con người cần ñạo ñức, cách mạng cần ñạo ñức, rất cần ñạo ñức. 
 Hồ Chí Minh hết sức coi trọng chiến lược con người. ðối với Hồ Chí Minh, 
con người là mục tiêu ñồng thời là nhân tố quyết ñịnh thành công của cách 
mạng. Vì thế, Hồ Chí Minh nhấn mạnh sự cần thiết vũ trang cho giai cấp công 
nhân, nhân dân lao ñộng và dân tộc ta những giá trị ñạo ñức mới ñể làm nên 
cuộc ñời lịch sử, ñưa ñất nước tiến lên trình ñộ văn minh hiện ñại của loài người. 
 Hồ Chí Minh là nhà triết học hành ñộng, nói ñi ñôi với làm, gắn lý luận với 
thực tiễn, gắn ñạo ñức với cuộc sống. Theo phong cách ñó, Hồ Chí Minh ñã diễn 
ñạt những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin thành những phương châm chỉ 
ñạo hành ñộng, những chuẩn mực rèn luyện phẩm chất ñối với những người Việt 
Nam yêu nước và cách mạng. 
 Hồ Chí Minh nói: “Học tập chủ nghĩa Mác - Lênin là học tập cái tinh thần 
xử trí mọi việc, ñối với mọi người và ñối với bản thân mình”. Cái tinh thần có sức 
chi phối tư duy, phong cách và hành ñộng của con người cho hợp với yêu cầu 
của cách mạng, ñó là ñạo ñức của người cách mạng. 
 Ở ñây chúng ta thấy sự thống nhất giữa chính trị và ñạo ñức. Thắng lợi 
của cách mạng trong từng thời kỳ thường khi ñược tạo nên bởi một tư tưởng 
lớn, ñồng thời là ñạo ñức lớn. Tư tưởng ấy, ñạo ñức ấy thâm nhập vào quần 
chúng, làm bừng nở sự cao cả của con người, khơi dậy những khả năng vô biên, 
trở thành sức mạnh chiến thắng. Trong cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh ñã 
bao lần nêu ra những tư tưởng và ñạo ñức làm lay ñộng tâm hồn chúng ta, như: 
“muốn sống phải làm cách mạng”, “dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung 
sướng và quyền tự do”, “thà hy sinh tất cả chứ nhất ñịnh không chịu làm nô lệ”, 
“nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một”, “mỗi người làm việc bằng hai 
vì miền Nam ruột thịt”, “ñào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”, “quan san 
muôn dặm một nhà, bốn phương vô sản ñều là anh em”... 
 ðánh giá 30 năm chiến ñấu và thắng lợi của ðảng Cộng sản Việt Nam, Hồ 
Chí Minh ñã ñặt ñạo ñức lên hàng ñầu, khi nói về ðảng: 
 “ðảng ta là ñạo ñức, là văn minh 
 Là ñộc lập thống nhất, là hòa bình ấm no”. 
 … 
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 Cống hiến của Hồ Chí Minh về triết học là ñã nêu cao vai trò của ñạo ñức. 
Chúng ta có thể tìm thấy những nội dung rất sâu sắc về ñạo ñức trong nhiều bài 
nói, bài viết của Hồ Chí Minh, trong nhiều lời ngắn gọn của Bác với tổ chức ñảng, 
chính, quân, dân, cả trong những lời Bác nói về những chủ trương lớn của ðảng 
và Nhà nước. ðây cũng là một nét nổi bật trong phong cách Hồ Chí Minh. ðạo 
ñức ñược lồng vào trong nhiều chủ trương chính trị, nhiều chỉ thị công tác; và 
một số chủ trương chính trị, một số lời dạy của Bác ñã trở thành những chuẩn 
mực về ñạo ñức cách mạng. 
 Một trong những câu nói quan trọng nhất của Hồ Chí Minh thường ñược 
nhắc lại là: “Muốn có chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có con người xã hội chủ 
nghĩa”. ðây là sự vận dụng sáng tạo một luận ñiểm lớn của C.Mác và 
Ph.Ăngghen. C.Mác có một câu nói nổi tiếng: “Cho ñến nay, các nhà triết học chỉ 
mới giải thích thế giới. Vấn ñề là phải cải tạo thế giới”. Về sau Ph.Ăngghen thêm: 
“Giai cấp vô sản sau khi giành ñược chính quyền phải qua nhiều thập kỷ ñể tự 
cải tạo mình trong quá trình cải tạo xã hội”. 
 Hồ Chí Minh biết dân tộc mình phải xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một ñiểm 
xuất phát rất thấp kém về kinh tế và kỹ thuật. Vì vậy, Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai 
trò quyết ñịnh của con người và sự cần thiết phải xây dựng con người xã hội chủ 
nghĩa. 
 Hồ Chí Minh giải thích ñó là con người thấm nhuần ñạo ñức cách mạng, 
có lòng nồng nàn yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có ý thức làm chủ ñất nước, 
ñồng thời phấn ñấu nâng cao trình ñộ hiểu biết về văn hóa, khoa học kỹ thuật ñể 
ñủ sức xây dựng và quản lý xã hội mới. 
 Câu nói của Hồ Chí Minh hay ñược trích dẫn, nhiều người ñã biết, ñã 
thuộc. 
 Song có thể chúng ta chưa thấu suốt ý nghĩa sâu sắc của lời dạy ấy và 
thiếu ý thức kiên trì thực hiện nó. “Trước hết phải có con người xã hội chủ 
nghĩa”, câu nói ñã từ mấy chục năm của Hồ Chí Minh như nói cho chính ngày 
hôm nay, nêu ra ñòi hỏi bức xúc với mọi người chúng ta. 
 Cũng có người không hiểu vặn hỏi rằng: Chưa có chủ nghĩa xã hội, làm 
sao có con người xã hội chủ nghĩa? ðó là một câu hỏi thiếu quan ñiểm biện 
chứng. Không thể chờ xây xong chủ nghĩa xã hội ñể có con người xã hội chủ 
nghĩa, cũng không thể chờ có con người xã hội chủ nghĩa rồi mới xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Trái lại, phải ñòi hỏi mọi người ra sức phấn ñấu góp phần ổn ñịnh 
và phát triển kinh tế và văn hóa, ñồng thời trải qua thực tiễn mà tự rèn luyện. Chỉ 
bằng cách ñó chủ nghĩa xã hội mới giành ñược thắng lợi, con người xã hội chủ 
nghĩa mới dần dần hình thành. 
 Về tầm quan trọng của việc rèn luyện ñạo ñức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ 
rõ: “Sức có mạnh, mới gánh ñược nặng và ñi ñược xa. Người cách mạng phải có 
ñạo ñức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành ñược nhiệm vụ cách mạng vẻ 
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vang”. ðạo ñức Hồ Chí Minh là ñạo ñức cộng sản chủ nghĩa nhưng rất Việt Nam 
cả về nội dung và hình thức. ðó là sự kết hợp sáng tạo nhân sinh quan của chủ 
nghĩa Mác - Lênin với truyền thống của dân tộc Việt Nam, một dân tộc văn hiến, 
coi trọng phẩm chất con người và những giá trị tinh thần trong ñời sống xã hội. 
 Từ ngàn xưa, dân tộc ta ñã sớm có ý thức cộng ñồng, giàu lòng yêu nước, 
biết ñoàn kết, hợp quần ñể ñấu tranh chống thiên tai, dịch họa, phát triển sản 
xuất và xây dựng ñất nước. Hồ Chí Minh rất quý trọng truyền thống ñó và thường 
xuyên bồi dưỡng lòng yêu nước thương nòi theo tinh thần mới: “Ái quốc là ái 
dân”, yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội là một, chủ nghĩa yêu nước gắn liền với 
chủ nghĩa quốc tế. 
 ðạo ñức cổ truyền của dân tộc ta khuyên dạy người ñời ăn ở có tình, có 
nghĩa, có ñức, có nhân, biết trung, biết hiếu… Hồ Chí Minh ñã ñưa vào những 
khái niệm ñạo ñức cổ truyền ấy thế giới quan và nhân sinh quan cộng sản chủ 
nghĩa, biến chúng thành những chuẩn mực của một nền ñạo ñức mới ñể giáo 
dục cán bộ, ñảng viên, nhân dân, bộ ñội. Hồ Chí Minh là người ñạt ñến nghệ 
thuật tuyệt vời trong việc sử dụng những từ ngữ ñã quen thuộc với quần chúng 
ñể diễn ñạt nội dung của ñạo ñức mới một cách dễ hiểu, dễ vào lòng người, hợp 
với mọi trình ñộ và lứa tuổi. 
 Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở phải coi ñạo ñức là gốc của cách 
mạng, của con người, phải thực hành cần, kiệm, liêm, chính. Người chỉ rõ: “Một 
dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm sỉ là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh 
thần, là một dân tộc văn minh, tiến bộ”. 
 Cốt lõi của ñạo ñức cách mạng là chí công vô tư. Có chí công vô tư thì 
lòng dạ mới trong trẻo, ñầu óc mới sáng suốt ñể chăm làm những việc ích nước 
lợi dân. Chí công vô tư là nêu cao chủ nghĩa tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân. 
 Hồ Chí Minh khẳng ñịnh “ñấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân” không phải 
là “giày xéo lên lợi ích cá nhân”. Không có chế ñộ nào tôn trọng con người, chú ý 
xem xét những lợi ích cá nhân ñúng ñắn và bảo ñảm cho nó ñược thỏa mãn 
bằng chế ñộ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Song Hồ Chí Minh nghiêm 
khắc lên án chủ nghĩa cá nhân. Người nói: “Chủ nghĩa cá nhân ñẻ ra trăm thứ 
bệnh nguy hiểm: Quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí... 
Chủ nghĩa cá nhân là một kẻ ñịch hung ác của chủ nghĩa xã hội. Người cách 
mạng phải tiêu diệt nó”. 
 Lúc này hơn bao giờ hết, phải nêu cao ñạo ñức cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư, chống những tệ nạn xấu xa mà nhân dân ai cũng bất bình, chê trách. 
ðạo ñức Hồ Chí Minh phải thâm nhập toàn dân, trước nhất là trong những người 
có chức, có quyền, biến thành hành ñộng kiên quyết và kiên trì ñể thắng các loại 
giặc trên ñây. 
 Hồ Chí Minh luôn luôn nhấn mạnh một tư tưởng chính trị lớn, ñồng thời là 
một ñạo ñức lớn. 
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 “ðoàn kết, ñoàn kết, ñại ñoàn kết, 
 Thành công, thành công, ñại thành công”. 
 Tư tưởng và ñạo ñức ấy coi ñoàn kết là sinh tồn của dân tộc ta từ ngàn 
xưa, là sức mạnh vô ñịch của cách mạng nước ta hiện nay và sau này. Tư tưởng 
và ñạo ñức ấy thể hiện tinh thần hòa hợp dân tộc, tình tương thân tương ái của 
con người, sự ñộ lượng bao dung và lòng quý trọng từng nhân cách, tập hợp 
ñược ñông ñảo nhân dân, ñộng viên ñược công sức, tài năng của mọi người, 
không bỏ rơi, không ñể sót một ai. 
 Tiếp theo, cũng về ñạo ñức cách mạng, tôi dẫn ra hai câu nói rất quan 
trọng sau ñây của Hồ Chí Minh. Về chế ñộ dân chủ của ta, Hồ Chí Minh vạch rõ: 
“Nhân dân là chủ, Chính phủ là ñầy tớ của nhân dân”. Về ðảng, người dặn lại 
trong Di chúc: “Phải giữ gìn ðảng ta thật trong sạch, phải xứng ñáng là người 
lãnh ñạo, là người ñầy tớ trung thành của nhân dân”. 
 Những câu nói trên là một luận ñiểm bao quát nhiều vấn ñề quan trọng về 
lý luận và thực tiễn. Người ta có thể viết cả một luận văn về những vấn ñề ấy. Ở 
ñây tôi chỉ nói một vài ý kiến liên quan ñến ñạo ñức. 
 Lời dạy của Hồ Chí Minh nêu cao một ñạo ñức mới: Phải biết làm người 
ñầy tớ trung thành của nhân dân, phải biết nhân dân sống ra sao và muốn ñiều 
gì, phải khiêm tốn học hỏi và tận tụy phục vụ nhân dân, ñể trở thành người lãnh 
ñạo. Hồ Chí Minh ñả phá quyết liệt ñầu óc “quan cách mạng”, lên mặt với dân, 
cậy quyền cậy thế ñè ñầu, cưỡi cổ dân. Phải nói rằng cho ñến nay, ñạo ñức cách 
mạng hết sức quan trọng này chưa ñược quán triệt và thực hiện tốt. 
 Với bề dày kinh nghiệm trong cuộc sống, ngay từ buổi ñầu của chế ñộ mới, 
Hồ Chí Minh ñã ñề ra phương hướng ñấu tranh ñể ngăn ngừa nguy cơ ðảng 
lãnh ñạo, chính quyền mắc phải chủ nghĩa quan liêu, xa rời quần chúng, nguy cơ 
cán bộ lạm dụng chức quyền ñể ức hiếp nhân dân, cầu danh, trục lợi. 
 Hồ Chí Minh không bao giờ xem thường mà rất coi trọng trí tuệ và tài 
năng. Bản thân Người là một trí tuệ và tài năng kiệt xuất. Song trước nhất, Hồ 
Chí Minh nhấn mạnh ñạo ñức, nhấn mạnh người lãnh ñạo phải là người ñầy tớ 
thật trung thành, bởi lẽ mọi người chúng ta ñều biết rõ có ñạo ñức thì có thể học 
tập ñể dần dần có tài năng, còn tài năng mà không có ñạo ñức thì tài năng dễ 
mai một, nguy hiểm hơn là dễ dùng vào những việc xấu xa, gây tác hại không 
lường ñược cho cách mạng. Hồ Chí Minh vừa là nhà ñạo ñức vừa là một biểu 
tượng toàn vẹn của ñạo ñức cách mạng. 
 Hồ Chí Minh là hình ảnh sống của một lãnh tụ của nhân dân, ñược nhân 
dân tin yêu coi như ngọn cờ của toàn dân tộc, nhưng rất gần nhân dân, không tự 
cho phép mình ñứng trên nhân dân và ñòi hỏi cho mình bất cứ một ngoại lệ nào 
có tính chất ñặc quyền, ñặc lợi. 
 Hồ Chí Minh thật sự không có ham muốn nào khác ngoài ham muốn suốt 
ñời hết lòng, hết sức làm người ñầy tớ trung thành, tận tụy của nhân dân. ðạo 
ñức chí công vô tư ñã giúp Hồ Chí Minh chiến thắng mọi kẻ thù, vượt qua mọi 



                                                                                                  Nêu cao tinh thần cách mạng, học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh 
    

 

 

Thông tin khoa học chuyên ñề số 5/2014 5 

thử thách của vinh quang và quyền lực. ðó là chất người tinh khiết tỏa hào 
quang của một cuộc ñời cao thượng, một tâm hồn trong sáng xưa nay hiếm. 
 Trước tình trạng tham nhũng và những tệ nạn xã hội lan rộng ở nước ta 
hiện nay, chúng ta càng thấy rõ ý nghĩa sâu xa, tầm quan trọng và tính thời sự 
của những lời dạy và tấm gương về ñạo ñức cách mạng của Bác Hồ. 
 Từng bước tiến lên xây dựng một xã hội chủ nghĩa mang bản sắc Việt 
Nam, người Việt Nam chúng ta hẳn phải cảm thấy trách nhiệm biết bao cao quý 
của mình trong việc xây dựng nền ñạo ñức của dân tộc theo gương vĩ ñại của 
Bác Hồ. 
                                                          Phạm Văn ðồng 
                              (Trích “Tư tưởng Hồ Chí Minh về ñạo ñức” - Nxb Hà Nội 2005) 

���������� 

GIÁ TRỊ TRƯỜNG TỒN CỦA TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 
 TRONG LÒNG NHÂN LOẠI TIẾN BỘ 

 

 Ở thời ñiểm ñáng ghi nhớ của năm 1890 - năm sinh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh - không ai có thể biết bước vào thập niên thứ hai thế kỷ XX, tức là 20 năm 
sau lời tiên ñoán “ðông là ðông mà Tây là Tây, hai bên sẽ không bao giờ gặp 
nhau” của một người Anh là Kíplinh, có một người thanh niên châu Á mảnh dẻ, 
với hành trang là lòng yêu nước, thương dân và vốn tinh hoa văn hóa dân tộc, sẽ 
có mặt trên một tàu buôn Pháp, rẽ sóng xuyên ñại dương sang tận phương Tây, 
ñể rồi lại về phương ðông, khép kín một cuộc hành trình văn hóa nối liền ðông - 
Tây, chỉ nhằm một mục ñích duy nhất là giải phóng và mưu cầu hạnh phúc cho 
con người - con người Việt Nam và con người các nước khác cùng cảnh ngộ. 
Với ham muốn “tột bậc” ñó, Hồ Chí Minh ñã ñể lại cho nhân loại, cả ðông, Tây, 
Nam, Bắc, những giá trị tư tưởng, ñạo ñức sáng ngời, tạo thành sợi dây bền chặt 
liên kết và thúc ñẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, một ñiều kỳ diệu và 
kỳ lạ mà cả thế giới phải khâm phục. Người ta cho rằng ñể hiểu “tâm linh” của 
Việt Nam và châu Á thì phải nắm bắt Hồ Chí Minh, rằng “không thể hiểu ñược 
quá trình diễn biến văn hóa - tư tưởng của Hồ Chí Minh nếu không tìm hiểu tính 
chất của tư duy phương ðông”. ðiều ñáng quan tâm là những lập luận trên ñây 
xuất phát ñầu tiên ở phương Tây, chứ không phải ở phương ðông. Rõ ràng, ngôi 
sao Hồ Chí Minh xuất hiện không những ñã phủ lên lời phán ñoán của Kíplinh về 
“ðông và Tây không bao giờ gặp nhau”, mà còn làm nảy nở những mối tương 
tác văn hóa, tăng cường thúc ñẩy sự hiểu biết và xích lại gần nhau giữa các dân 
tộc. 
 Khi xét duyệt danh nhân văn hóa và quyết ñịnh toàn thế giới kỷ niệm 100 
năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức UNESCO ñã ñặt Người vào 
bối cảnh lịch sử của thế kỷ XX, trong quá trình phát triển của nhân loại. Dân tộc 
Việt Nam và nhân loại ñã sinh ra Hồ Chí Minh, và Hồ Chí Minh - theo cách nói 
của C.Mác - là con người cần có cho thời ñại và xã hội mới, ñã góp phần to lớn 
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vào sự phát triển của lịch sử theo quy luật tiến lên của xã hội loài người. Nhà sử 
học Italia là Pinô Tagliadúcchi hoàn toàn có lý, khi cho rằng Hồ Chí Minh “là một 
trong những người hiếm có của thời ñại chúng ta, mà người ta có thể nói rằng: 
Không có Người lịch sử có thể ñã ñi theo một con ñường khác; lịch sử ñã ñặt 
Người vào ñúng chỗ của mình, trong quá trình ñó Người là nhân vật tư tưởng 
quyết ñịnh”.  
 … 
 Có thể nói trong tầm nhìn của nhân loại tiến bộ, tư tưởng và tấm gương 
ñạo ñức Hồ Chí Minh ñể lại những dấu ấn không thể phai mờ. Hãy trở lại năm 
1988. ðó là lúc các nước XHCN ðông Âu ñang rạn nứt và sụp ñổ. Năm ñó, ðại 
hội ñồng UNESCO họp ñể xét chọn các danh nhân thế giới tròn 100 tuổi ñể tổ 
chức kỷ niệm. Hồ Chí Minh ñã ñược phong danh hiệu “Anh hùng giải phóng dân 
tộc, nhà văn hóa kiệt xuất”. Năm 1990, sau khi các nước XHCN ðông Âu sụp ñổ, 
Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết ñang ñứng trên bờ vực thẳm, UNESCO ñã tổ 
chức kỷ niệm trọng thể lần thứ 100 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, “một vĩ nhân 
ñã ñể lại dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại”. Là danh nhân văn hóa 
ñược Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc công nhận, trong tư 
tưởng và tâm hồn Hồ Chí Minh rõ ràng phải chứa ñựng một tinh thần sáng tạo 
văn hóa cao và một tư tưởng nhân văn, ñạo ñức triệt ñể. Tầm cao trí tuệ văn hóa 
Hồ Chí Minh cũng chính là tầm cao, chiều sâu ñạo ñức Hồ Chí Minh. Thế giới nói 
nhiều tới một chủ nghĩa nhân văn kiểu mới, ñích thực, một phẩm chất cao ñẹp 
của Hồ Chí Minh là ñấu tranh chống lại sự xâm lược và bạo ngược của nước 
ngoài, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Trong xu thế 
của thời ñại ngày nay, không loại trừ việc “tái thực dân hóa” trong mọi lĩnh vực 
của ñời sống cộng ñồng thế giới. Vì vậy, ñộc lập dân tộc, tự do trở nên một giá trị 
tuyệt ñối, không có gì quý hơn của các dân tộc. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và thể 
thao Lào ñã nói về khẩu hiệu “Không có gì quý hơn ñộc lập, tự do” của Hồ Chí 
Minh như sau: “Một câu nói giản dị, ngắn gọn ñã trở thành một câu danh ngôn 
mang những âm vang cộng hưởng không chỉ bó hẹp trong ñất nước, con người 
Việt Nam mà còn là lý tưởng ñấu tranh của nhân dân các nước bị áp bức bóc lột 
và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới”. 
 Nhân loại cũng ñang nói nhiều về một “ngôi sao Bắc ðẩu”, một “ngọn hải 
ñăng”, một “nguồn chiếu sáng”... ñó chính là Hồ Chí Minh. ðiều cần ñến và dễ 
hiểu, như bà Mácxêla Lômbácñô, Giám ñốc Trung tâm Nghiên cứu triết học 
chính trị và xã hội Mêhicô ñã nhận ñịnh: “Rõ ràng là những sự kiện bây giờ cho 
thấy thế giới ñang chuẩn bị cho thiên niên kỷ thứ ba; và sự ñối ñầu sẽ không phải 
bằng vũ khí quân sự nữa, mà bằng sức mạnh tư tưởng...”, cần phải “nhìn thế 
giới như một quá trình mà ở ñó sự thay ñổi là cội nguồn của sự giàu có, tiến bộ 
và nhằm tìm kiếm ước muốn nhân ñạo trong lĩnh vực ñạo ñức. Vì thế mà những 
con người như Hồ Chí Minh ngày càng trở nên vĩ ñại, vì họ là những người ñã 
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cho chúng ta lý do ñể sống và khả năng ñể thực hiện những giấc mơ của mình”. 
(Người trích nhấn mạnh). 
 Cũng rõ ràng là loài người tiến bộ vẫn tiếp tục khám phá và tìm về Hồ Chí 
Minh như tìm về “lý do ñể sống”, một cuộc sống “ñi tới tương lai của vũ trụ và thế 
giới. Tìm về Hồ Chí Minh là tìm về “lòng tốt của con người…tình bạn, lòng nhân 
ái, một con người không nghĩ ñến mình, giản dị, khiêm tốn, không tự giam mình 
trong tháp ngà, một con người của quần chúng…”. 
 Trong khi con người cần phải tiến lên phía trước của tương lai, người ta 
tìm thấy ở ñó “ngự trị sự vĩnh hằng và vĩ ñại của con người” và “chính ở ñây là 
nơi toát lên sự vĩ ñại của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 
 ðó là “một con người xa lạ với một thứ chủ nghĩa cá nhân, con người 
không thể thiếu ñược, hiện thân của mọi cái gì xã hội chủ nghĩa, ñó là hình ảnh 
của con người tương lai”. (Người trích nhấn mạnh).                                                                                                                                                                                                                      
 Những năm cuối thập kỷ 80, ñầu thập kỷ 90 của thế kỷ này, có một sự thật 
là: “Nhân loại ñang ở ngã tư ñường một sự xáo ñộng mãnh liệt khác. Nhân loại 
ñói khát, bị tước ñoạt, bị áp bức, ñang kinh hoàng nhìn cuộc diễu hành huênh 
hoang của phồn vinh và giàu có bị chà ñạp bởi sự giả nhân nghĩa xã hội ghê 
gớm, ñi liền với cuộc cách mạng kỹ thuật khổng lồ ñã tạo cho loài người vô vàn 
quyền lực, của cải và ảnh hưởng, nhưng không có sự tiến bộ tinh thần tương 
ứng và các giá trị nhân ñạo phổ biến là cái gắn bó loài người thành một khối 
ñoàn kết anh em vững chắc từ buổi bình minh của văn minh. Nhân loại dần dần 
ñang nhường bước cho sự xuất hiện tàn nhẫn của ham muốn cá nhân, ích kỷ ñể 
thống trị như chưa hề thấy. Chính sự xuyên tạc các giá trị nhân ñạo ñã làm nảy 
sinh những sự thiên lệch nghiêm trọng khác, xa rời khỏi con ñường biến ñổi cách 
mạng về xã hội và văn hóa số phận con người chung quanh ta”. 
 Trong tình hình xáo ñộng ñó, không ít những kẻ mong muốn gạt bỏ chủ 
nghĩa Mác, nhân danh “quyền con người”, lớn tiếng cho rằng “Mác ñã chết”, ñã bị 
chôn vùi, một lần mãi mãi, dưới mớ gạch vữa của bức tường Béclin, dưới ñống 
ñổ nát của chủ nghĩa cộng sản. Người ta cũng từng bôi nhọ Lênin và không phải 
không có những cuốn sách, bài viết, lời nói ñộc ñịa về Hồ Chí Minh! 
 Nhưng lại có một sự thật khác - sự thật này trở thành phổ biến, lan nhanh 
và ngày càng phát triển khắp thế giới - là nhân loại tiến bộ ngày càng hướng về 
chủ nghĩa nhân văn và ñạo ñức Hồ Chí Minh. Giáo sư sử học Ấn ðộ             
Xanti Mauroi cho rằng: “Ở giữa cơn khủng hoảng này, nhân loại ñã sản sinh ra 
những danh nhân lỗi lạc làm nên thời ñại như Lênin, Hồ Chí Minh và Găngñi là 
những người ñã ñể lại những dấu ấn không thể sai lầm của mình ñể ñược tiếp 
tục theo ñuổi trong các ñảo lộn nhiều biến ñộng”. (Người trích nhấn mạnh). 
 Không thể nghi ngờ: Liêm khiết, nhân ñạo và vô cùng khiêm tốn là ba ñức 
tính của nhà hoạt ñộng chính trị Hồ Chí Minh mà Xanvaño Agienñê - người con               
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quang vinh của nhân dân Chilê - muốn có. ðấy cũng là những ñức tính - tuy 
chưa phải là tất cả - mà nhân loại tiến bộ cần ñến. 
 Trong cơn khủng hoảng về sự tiến bộ tinh thần, về các giá trị ñạo ñức, 
nhân loại tự hào có Hồ Chí Minh và hướng về Người. Trong khi trăn trở vì một 
thế giới ñang ñứng trước thảm họa tha hóa về vật chất, con người ñang bị ñẩy 
vào việc ñòi hỏi cuộc sống tiện nghi tối ña, xa dần cuộc sống thiên nhiên, xa cuộc 
sống giữa người với người, không cần sống có ñạo lý, tức là một thế giới trong 
ñó - theo cách nói của nhà sử học Mỹ, bà Gi.Xtenxơn - “một số ñông người ñã 
tha hóa chạy theo cuộc sống hưởng thụ vật chất, bất chấp cả nhân phẩm ñạo 
ñức, coi sự hưởng thụ là mục ñích của cuộc sống, nhân loại lại tìm về tấm 
gương sáng ngời nhân cách của Hồ Chí Minh, một tấm gương cho mọi thế hệ 
tiếp sau”. 
 Tư tưởng, nhân cách và tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh là lời giải về bài 
toán ñạo ñức của nhân loại mà giá trị của nó không thể phai mờ, ñã góp sức 
“phục hưng” và “cải tạo một thời ñại”, như ðâyvít Hanbớcxtơn và Xanti Mauroi ñã 
nói. Trong tầm nhìn của nhân loại tiến bộ Hồ Chí Minh là một trong những tấm 
gương sáng nhất về cuộc ñời của một con người “ñầy tình yêu nhân dân, ñầy 
yêu thương con trẻ, dào dạt tình yêu Tổ quốc, yêu những người lao ñộng, yêu 
ðảng, yêu chủ nghĩa xã hội và lý tưởng cộng sản chủ nghĩa”. 
 Còn nếu nói về thái ñộ kiên quyết lên án và từ chối mọi biểu hiện sùng bái 
cá nhân thì Hồ Chí Minh là con người tiêu biểu nhất. Và cũng “chỉ có Hồ Chí 
Minh ñã luôn luôn bộc trực về quyền bình ñẳng của phụ nữ, về giáo dục, tự do 
ngôn luận, ñộc lập về kinh tế và quyền của phụ nữ ñược hưởng các quyền lợi 
khác như của nam giới; chỉ Hồ Chí Minh ñã thấy ñược rằng phụ nữ ñã phải chịu 
ñựng những gánh nặng như nam giới và còn hơn thế nữa”. 
 Khó có thể nói hết những lời ngợi ca của nhân loại về tư tưởng ñạo ñức và 
chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh. Bởi vì “Người là một con người diệu kỳ cho tất 
cả mọi thời ñại”. Với giá trị tư tưởng và tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh, không 
phải chỉ dân tộc Việt Nam mà cả thế giới, không phải chỉ trong “thì” quá khứ, “thì” 
hiện tại, mà cả trong “thì” tương lai, nhân loại tiến bộ ñã, ñang và vẫn sẽ còn coi 
tư tưởng ñạo ñức - nhân văn Hồ Chí Minh là tố chất hợp luyện, tạo nguồn sức 
mạnh thành vũ khí tinh thần, tư tưởng ñể vượt qua mọi trở lực trên con ñường 
tiến bộ của lịch sử, phục vụ hạnh phúc của loài người trong một thế giới văn 
minh. ðúng như nhà văn Ôxtrâylia Alan Axbon, khi nói về giá trị trường tồn trong 
tư tưởng ñạo ñức Hồ Chí Minh, ñã khẳng ñịnh: “ðây không phải là lúc nói ñến sự 
bi quan của trí tuệ. ðây là lúc nói ñến sự lạc quan của ý chí. Nếu chúng ta muốn 
ñối phó một cách hợp lý và mạnh mẽ với những vấn ñề mà chủ nghĩa xã hội 
ñang gặp phải, chúng ta phải học ở Hồ Chí Minh bằng cách phát triển những 
phẩm chất ñã thể hiện trong suốt cuộc ñấu tranh cách mạng lâu dài của Người”. 
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 Một lần nữa, ñể khẳng ñịnh hiệu nghiệm và sức sống trường tồn của 
những tư tưởng ñạo ñức Hồ Chí Minh, xin hãy nhường lời cho bà Gi.Xtenxơn - 
nhà sử học Mỹ - tại ðại hội ñồng UNESCO: 
 “Hồ Chí Minh là nhân cách của thời ñại... Dân tộc Việt Nam mãi mãi tự hào 
về Hồ Chí Minh; nền văn minh nhân loại của thế kỷ XX này tự hào có một vĩ nhân 
cả thế giới phong tặng anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa kiệt 
xuất. Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương sáng về nhân cách của một con người 
cho mọi thế hệ tiếp sau”. 
                                      GS. ðinh Xuân Lâm  - PGS,TS. Bùi ðình Phong                                                                                                                                                                                                                
                              (Trích “Tư tưởng Hồ Chí Minh về ñạo ñức” - Nxb Hà Nội 2005) 

���� 
HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CỦA BÁC HỒ 

TRONG HO"N CẢNH HIỆN NAY 
 

 

 Mỗi lần tưởng nhớ tới Bác Hồ là một lần cán bộ, nhân dân ta lại như ñược 
tiếp thêm sức mạnh từ tư tưởng của Bác, từ ñạo ñức và lối sống của Bác. 
 Tuy nhiên, trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, 
trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, ñảng viên ñang bộc lộ sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị ñặc biệt là về ñạo ñức, lối sống. 
 Từ lâu, Hồ Chí Minh ñã dự báo những căn bệnh mà cán bộ dễ mắc khi 
ðảng ñã cầm quyền. Khi chính quyền còn trong trứng nước, Người ñã nhắc ñến 
tác hại của bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu. Người coi “nó là kẻ thù khá nguy 
hiểm. Vì nó không mang gươm súng mà nó nằm trong các tổ chức của ta ñể làm 
hỏng công việc của ta”. 
 Người nhiều lần nói về những bệnh tật mà thực tế ñời sống xã hội lúc ñó 
chưa xảy ra. Người ñặt vấn ñề chống lãng phí ngay từ khi tài sản quốc gia chưa 
có bao nhiêu ñể lãng phí. Người chống chủ nghĩa quan liêu ngay từ khi người 
cán bộ cách mạng từ nhân dân mà ra, ñang gắn bó chặt chẽ với nhân dân, ñồng 
cam cộng khổ với nhân dân. 
 Ngay từ năm 1954, Người ñã nghiêm khắc phê phán nhằm ngăn chặn hiện 
tượng thoái hóa trong cán bộ. Và Người dạy: “Bây giờ ñây, hoàn cảnh ñấu tranh 
không ñòi hỏi lấy thân mình lấp lỗ châu mai nữa, nhưng người cán bộ ñảng viên 
vẫn luôn luôn phải cố gắng rèn luyện”. 
 Lúc ñó, những hiện tượng hư hỏng trong cán bộ và ñảng viên vẫn còn rất 
hiếm mà Bác ñã coi là “một ñiều ñáng thương tâm” thì ngày nay nếu còn sống 
Bác sẽ thương tâm ñến mức ñộ nào trước những sự suy thoái ngày một trầm 
trọng ở một số cán bộ, ñảng viên trên các mặt tư tưởng, ñạo ñức và lối sống? 
 ðúng như Bác ñã nói: “Ngày nay, hoàn cảnh không ñòi hỏi lấy thân mình 
lấp lỗ châu mai” nhưng vẫn ñòi hỏi tinh thần dũng cảm hy sinh trên con ñường 
ñem lại giàu mạnh cho ñất nước. ðáng tiếc là có những con người không bao 
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giờ còn nghĩ tới việc có thể lấy thân mình lấp lỗ châu mai mà chỉ còn biết ngày 
ñêm vơ vét tài sản của Nhà nước, của nhân dân ñể lấp mãi không ñầy cái túi 
tham nhũng của họ. 
 Người kiên quyết chống tham ô, không chỉ bằng những lời răn dạy. Chúng 
ta ñều biết: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã y án 
tử hình ñối với một cán bộ cao cấp phạm tội tham ô. Việc ấy cho thấy tính chất 
cực kỳ quyết liệt trong cuộc ñấu tranh chống “giặc nội xâm” và cho ñến nay vẫn 
còn như một ñiển hình mẫu mực về sự xử lý nghiêm minh và làm gương cho 
chúng ta trong cuộc ñấu tranh hiện nay nhằm bài trừ những tệ nạn tham nhũng, 
hối lộ, ñầu cơ, buôn lậu... 
 Ngày xưa Bác ñã sáng suốt và dứt khoát trước tệ tham ô thì ngày nay 
ðảng và nhân dân ta còn phải kiên quyết hơn nữa trước tình hình tệ tham ô ñã 
trở thành quốc nạn. 
 Về chống quan liêu, Người cũng kiên quyết ngăn chặn ngay từ ñầu, Người 
ñã nhấn mạnh tinh thần dân chủ ngay trong “ðường cách mệnh”. ðối với Người, 
cách mạng thành công hay thất bại phụ thuộc vào ñiều ðảng có thực sự phát huy 
ñược sức mạnh vô tận từ trong nhân dân hay không. Tư tưởng này suốt mấy 
chục năm quán triệt trong lời nói và việc làm của Hồ Chi Minh. Khi Người nói lên 
sức mạnh của dân chủ và tệ hại của chủ nghĩa quan liêu, Người thường lên án 
những “ông quan cách mạng” và luôn tự xác ñịnh cán bộ là “người ñầy tớ của 
nhân dân”, là “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận”. Ngày xưa Bác ñã 
nghiêm khắc lên án những cán bộ mới chớm có ý nghĩa và hành vi xa rời nhân 
dân, coi thường nhân dân mà Bác gọi là “những ông quan cách mạng”. Nếu như 
Bác còn sống tới hôm nay, Bác sẽ nghĩ như thế nào về những ông quan cách 
mạng mới, về những người vẫn tự nhận là ñầy tớ của nhân dân, nhưng ñã sống 
cuộc sống xa hoa gấp trăm ngàn lần cuộc sống của người dân bình thường? 
 Hồ Chí Minh luôn thấy trước. Người ñã sớm khởi xướng và kiên trì cuộc 
ñấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong mọi thời ñiểm của cách mạng. Người 
ñã nhấn mạnh tính nguy hiểm, ñộc hại của chủ nghĩa cá nhân trong thời kỳ hòa 
bình xây dựng: “Việc ñấu tranh với kẻ ñịch ở tiền tuyến còn dễ, nhưng việc ñấu 
tranh với kẻ ñịch trong người, trong nội bộ, trong tinh thần, là một khó khăn, ñau 
xót”. 
 Ngày nay cuộc ñấu tranh khó khăn này vẫn tiếp tục ñược những người con 
em trung thành của Bác kiên quyết tiến hành. Họ bền bỉ tu dưỡng bản thân, nêu 
cao những phẩm chất ñáng tự hào của người cộng sản chân chính. Họ vẫn là 
những con người giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển 
lay, uy vũ không thể khuất phục. Họ vẫn là những con người sống quang minh 
chính ñại, vẫn cao ñẹp về lý tưởng, lành mạnh về ñạo ñức và lối sống. Trong khi 
ñó thì lại ñã nảy sinh rất nhiều phần tử suy thoái không chịu dừng chân trước 
vực thẳm của ñê hèn và tội ác. 
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 ðây là hạng người rất khó cứu chữa bởi chính họ ñã tự cắt ñi những sợi 
dây tinh thần mà gia ñình và xã hội, Tổ quốc và nhân dân ñã ñưa ra ñể cứu họ. 
Họ không còn ñiều kiện tối thiểu của ñạo ñức con người. ðạo ñức chỉ nảy sinh 
và phát triển từ trong quan hệ giữa cá nhân với xã hội, giữa con người với cộng 
ñồng, với gia ñình, với Tổ quốc, với nhân loại... Khi con người chỉ còn biết có cá 
nhân mình, chỉ ngày ñêm chăm lo cho sự giàu có của bản thân và vợ con, tìm 
mọi cách ñể ăn sang, mặc ñẹp, thỏa mãn những thú vui vật chất thì làm sao còn 
rung ñộng ñược trước những cảnh nghèo ñói ñau khổ của người khác. 
 Họ không còn ñiều kiện tối thiểu của ñạo ñức dân tộc. Dân tộc ta qua hàng 
ngàn năm dựng nước và giữ nước ñã xây dựng cho mình nhận thức sáng suốt, 
tình cảm sâu sắc và ý chí mãnh liệt ñối với chủ quyền của quốc gia, ñộc lập của 
dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. ðạo ñức tối thiểu của một người Việt Nam là 
như thế. Khi ñã không còn một mảy may nào của những phẩm chất tinh thần nói 
trên thì còn nghĩ gì ñến cái nhục của một nước còn nghèo ñói, ñến danh dự 
thiêng liêng của Tổ quốc từ mấy ngàn năm. 
 Họ không còn ñiều kiện tối thiểu của ñạo ñức cách mạng. Cách mạng là 
sự nghiệp lâu dài và gian khổ nhằm xóa bỏ xã hội ñầy rẫy bất công và tàn bạo ñể 
thay thế bằng xã hội công bằng, văn minh trong ñó nhân dân ñược sống tự do, 
hạnh phúc trong tình yêu thương giữa người và người. Cách mạng vì thế chỉ có 
thể thành công khi có sự tham gia tự nguyện và ñầy nhiệt tình của ñông ñảo 
quần chúng ñược giác ngộ và vùng dậy ñấu tranh với quyết tâm sắt ñá với tinh 
thần dũng cảm hy sinh, với ñầu óc mưu trí, sáng tạo. Với những phẩm chất này 
của người cách mạng phải ñược xác ñịnh ngay từ ñầu và phải ñược rèn luyện 
qua muôn ngàn khó khăn và thử thách. 
 Không còn những ñiều kiện tối thiểu trên ñây, những phần tử suy thoái 
như những ung nhọt trên cơ thể của dân tộc. Ở ñây (ñức trị) ñã trở thành không 
ñầy ñủ và kém hiệu quả mà (pháp trị) phải thực hiện nhiệm vụ tối thiểu của nó. 
Luật pháp phải ñược tuân thủ một cách chặt chẽ. Xử phạt nghiêm minh nhất và 
ñược thực hành nhanh nhạy nhất. 
 Trong xã hội ta ñang diễn ra sự ñấu tranh giữa ñúng và sai, thiện và ác, 
ñẹp và xấu, trong ñó ánh sáng phải ñẩy lùi ñược bóng tối. Những nhân tố tích 
cực trong ðảng và nhân dân phải trở thành một sức mạnh ngày một to lớn, kiên 
quyết quét sạch những mầm mống ñộc hại ñang muốn ñục ruỗng cơ thể lành 
mạnh của ðảng ta, dân tộc ta. Phải nhổ hết ñi những cỏ ñộc ñể cho hoa tươi 
ngày một bừng nở trên mảnh ñất Việt Nam. 
 Hồ Chí Minh dạy chúng ta: “ðạo ñức cách mạng không phải trên trời sa 
xuống. Nó do ñấu 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”. 
  Không nghiêm khắc với bản thân mình, không thường xuyên rèn luyện, 
học tập thì cán bộ ta nhất ñịnh sa vào những ý nghĩ tầm thường và sẽ ñánh mất 
dần những phẩm chất ñạo ñức của người cách mạng. Cho nên trong hoàn cảnh 
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hiện nay, trước những thử thách mới, mỗi người chúng ta tiến về phía trước hay 
bị gạt lại bên ñường, ñiều ñó tùy thuộc vào sự phấn ñấu của bản thân, ở chỗ mỗi 
người có kiên trì rèn luyện bản thân, có vươn ñược tới những phẩm chất ñạo 
ñức cách mạng mà Bác Hồ từ bao năm ñã dạy dỗ cán bộ ta, nhân dân ta hay 
không. 
 Mai ñây hàng loạt những vấn ñề mới của cách mạng sẽ còn tiếp tục ñặt ra 
trước ðảng và nhân dân ta. Cuộc chiến ñấu sẽ còn ñược diễn ra dưới nhiều hình 
thức phong phú trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị và tư tưởng - văn hóa. ðời 
sống hàng ngày sẽ ñem lại nhiều ñổi mới trong suy nghĩ, tình cảm và hành ñộng 
của mỗi chúng ta. 
 Chân lý ñạo ñức cũng như mọi chân lý khác, ñều mang tính chất tương 
ñối. Nó là sự phản ánh của tồn tại xã hội nên tất nhiên sẽ thay ñổi theo sự thay 
ñổi của xã hội ngày mai. Nhân dân ta, con người trong xã hội ngày mai sẽ xuất 
phát từ yêu cầu cụ thể của hoàn cảnh lúc ấy mà quy ñịnh hành vi ñạo ñức của 
mình. Hồ Chí Minh không ghi sẵn cho chúng ta những giải pháp cụ thể, nhưng 
bài học tư tưởng ñạo ñức và lối sống của Người, thái ñộ và phương pháp tự rèn 
luyện của Người sẽ vĩnh viễn là kim chỉ nam cho ñạo ñức của chúng ta trước mọi 
diễn biến của cuộc sống. 
                                                                    GS. Vũ Khiêu 
                              (Trích “Tư tưởng Hồ Chí Minh về ñạo ñức” - Nxb Hà Nội 2005) 

             ��������� 
 

ĐƯA VIỆC HỌC TẬP V� L�M THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH  
TRỞ TH�NH CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN V� MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 

 1. ð�a vi�c h�c t�p và làm theo t �m g��ng ñ	o ñ
c H� Chí Minh tr � 
thành công vi �c th�ng xuyên, quan tr �ng c�a m�i t� ch
c ñ�ng, chính 
quy�n, ñoàn th �, m�i cán b �, ñ�ng viên, công ch 
c, g�n v�i công tác xây 
d�ng ð�ng, chính quy �n Nhà n��c trong s 	ch, v�ng m 	nh. 
 Trong thực hành làm theo tấm gương ñạo ñức của Bác Hồ, việc nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói ñi ñôi với làm phải gắn chặt 
với nhau, phải thực hiện ñồng thời với cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, hết 
lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hành phong cách quần 
chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người cán bộ, 
ñảng viên, nhất là cán bộ lãnh ñạo chủ chốt các cấp. ðó là những nội dung 
không thể tách rời nhằm xây dựng ðảng và Nhà nước thực sự trong sạch, vững 
mạnh. 
 ðảng ta ñã khẳng ñịnh tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - 
Lênin là nền tảng tư tưởng của ðảng. Từ năm 2006, ðảng ñã phát ñộng Cuộc 
vận ñộng “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh”. Chỉ thị số 03-
CT/TW của Bộ Chính trị ñã nêu yêu cầu học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức 
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Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong ðảng và xã hội. Nghị 
quyết Trung ương 4 Khóa XI ñã chỉ rõ: Việc học tập và làm theo tấm gương ñạo 
ñức Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp chủ yếu của công tác tư tưởng, lý 
luận ñể xây dựng ðảng. Nội dung nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ 
nghĩa cá nhân, nói ñi ñôi với làm gắn bó chặt chẽ với các chủ ñề của Cuộc vận 
ñộng “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh” và thực hiện Chỉ thị 
số 03-CT/TW của Bộ Chính trị những năm qua. Do vậy, thực hiện nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói ñi ñôi với làm phải trở thành 
công việc thường xuyên gắn với các nhiệm vụ trên. 
 Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói phải ñi ñôi 
với làm là thực hành ñạo ñức cách mạng. ðạo ñức cách mạng theo Hồ Chí Minh 
không phải tự dưng mà có. Không phải bất cứ ai sinh ra trong thời ñại mới thì sẽ 
có ñạo ñức mới, sinh ra trong phong trào cách mạng thì sẽ có ñạo ñức cách 
mạng. ðó là kết quả của sự khổ công rèn luyện, của một quá trình tu dưỡng 
công phu, lâu dài. Nếu không có ý thức và quyết tâm, không có tinh thần bền bỉ 
phấn ñấu thì sự suy thoái về phẩm chất, sự trượt dốc trong lối sống trước cám 
dỗ của ñồng tiền và quyền lực, sẽ là một tất yếu không thể tránh khỏi. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ñã dạy: “ðạo ñức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do 
ñấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc 
càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. 
 Với toàn ðảng, Hồ Chí Minh khẳng ñịnh: ðảng ta là một ñảng cầm quyền. 
Về bản chất, ñó là ñảng của giai cấp công nhân, ñồng thời là ñảng của nhân dân 
lao ñộng, của dân tộc. ðảng ñại biểu cho lợi ích của giai cấp và dân tộc. ðảng 
quy tụ những người kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm, tận 
lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân. ðảng cầm quyền lãnh ñạo ñất nước thực 
hiện mục tiêu ñộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, ðảng cầm quyền 
cũng dễ dẫn ñến xa dân, quan liêu, mệnh lệnh. ðảng cầm quyền trong ñiều kiện 
kinh tế thị trường, ñảng viên cũng dễ bị tha hóa, biến chất, suy thoái về tư tưởng 
chính trị, ñạo ñức, lối sống. Cán bộ, công chức giữ vị trí lãnh ñạo, quản lý dễ sa 
vào tham nhũng, tiêu cực. Vì vậy, mỗi tổ chức ðảng, mỗi ñoàn thể chính trị - xã 
hội, mỗi cán bộ, ñảng viên phải luôn luôn cảnh giác với chính mình ñề phòng sa 
ngã vì những cám dỗ của vật chất và quyền lực. Phải thường xuyên học tập và 
làm theo tư tưởng và ñạo ñức Hồ Chí Minh. 
 Nội dung bao trùm về ñạo ñức của cán bộ, ñảng viên, công chức là phụng 
sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, ý thức tổ chức, ý thức trách nhiệm, ý thức kỷ      
luật, ... Muốn làm ñược ñiều ñó thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, 
chống chủ nghĩa cá nhân, thực hành phong cách quần chúng, dân chủ, nêu 
gương. ðạo ñức cách mạng, theo Hồ Chí Minh, có thể tóm tắt là: “Nhận rõ phải, 
trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân”. Những ñiều ñó 
phải trở thành công việc hằng ngày, ñiều tâm niệm hằng ngày của mỗi cán bộ, 
ñảng viên. 
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 Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh về “nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói ñi ñôi với làm” hiện nay ñang có 
giá trị to lớn trong xã hội, ñặc biệt trong công tác xây dựng ðảng và khôi phục 
niềm tin của nhân dân. Thực tiễn kết hợp thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ 
Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI trong hơn một năm qua ñã mang 
lại những kết quả tích cực, ñược nhân dân ghi nhận. Tấm gương sáng về ñạo 
ñức, mẫu mực trong học tập và làm theo Bác Hồ của ðại tướng Võ Nguyên Giáp 
ñã ñược nhân dân tôn vinh, trở thành vị ðại tướng của nhân dân, sống mãi với 
nhân dân, là một minh chứng sống ñộng về vấn ñề này. 
 2. M�t s� gi�i pháp. 
 Trước thực trạng và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng nói chung, cũng 
như trong công tác xây dựng, chỉnh ñốn ðảng nói riêng, Nghị quyết Trung ương 
4 Khóa XI “Một số vấn ñề cấp bách về xây dựng ðảng hiện nay” ñã thể hiện một 
quyết tâm chính trị rất lớn: “Kiên quyết ñấu tranh ngăn chặn, ñẩy lùi tình trạng 
suy thoái về tư tưởng chính trị, ñạo ñức, lối sống của một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, ñảng viên, trước hết là cán bộ lãnh ñạo, quản lý các cấp ñể nâng cao 
năng lực lãnh ñạo, sức chiến ñấu của ðảng, củng cố niềm tin của ñảng viên và 
của nhân dân ñối với ðảng”. Nghị quyết khẳng ñịnh ñẩy mạnh học tập và làm 
theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh theo yêu cầu của Chỉ thị số 03-CT/TW là 
một trong những giải pháp quan trọng ñể thực hiện nhiệm vụ nêu trên. 
 Bên cạnh những nội dung ñã ñược nêu lên trong những năm trước ñây, 
Ban Bí thư ñã xác ñịnh chủ ñề trọng tâm trong năm 2014 thực hiện Chỉ thị là “nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói ñi ñôi với làm” trong 
ðảng, hệ thống chính trị và tuyên truyền sâu rộng trong xã hội. ðể thực hiện tốt 
nội dung học tập và làm theo Bác theo chủ ñề nêu trên, các tổ chức ñảng và mỗi 
cá nhân cán bộ, ñảng viên, công chức, ñặc biệt là cán bộ lãnh ñạo các cấp, cần 
quán triệt và thực hiện tốt các giải pháp cơ bản sau ñây: 
          2.1. Tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện ñạo ñức theo tư tưởng, tấm 
gương ñạo ñức Hồ Chí Minh 
 Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức về mục 
tiêu lý tưởng, ñạo ñức cách mạng, xác ñịnh rõ và thực hiện tốt trách nhiệm cá 
nhân, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương ñạo ñức, phong cách Hồ Chí 
Minh. 
 ðây phải ñược xác ñịnh là biện pháp quan trọng hàng ñầu, là nhiệm vụ 
thường xuyên và lâu dài trong sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay. Việc 
học tập, tự học tập ñể nâng cao nhận thức phải thực hiện thường xuyên, liên tục. 
Các nội dung học tập phải ñược ñưa vào sinh hoạt chi bộ, trở thành nền nếp. 
Thường xuyên trao ñổi, thảo luận, tự phê bình, phê bình, ñóng góp ý kiến xây 
dựng cho cán bộ lãnh ñạo, tổ chức cơ sở ñảng. Biểu dương những việc làm tốt, 
kịp thời phát hiện, uốn nắn những việc làm chưa tốt. Mỗi người phấn ñấu tự tu 
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dưỡng, rèn luyện theo những chuẩn mực ñạo ñức ñược xây dựng ở ñịa phương, 
cơ quan, ñơn vị, trong từng tổ chức ñảng. 
 Trên cơ sở có nhận thức ñúng về mục tiêu lý tưởng, ñạo ñức cách mạng, 
mỗi cán bộ, ñảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện ñạo ñức cách 
mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, trước nhân dân; có quan hệ 
mật thiết với quần chúng nhân dân. Cán bộ, ñảng viên, công chức phải có trách 
nhiệm nêu gương trước, làm trước, chịu trách nhiệm về những việc mình làm. 
 Coi trọng giáo dục ñạo ñức, lối sống, nhân cách, hướng con người vào 
những chuẩn chân - thiện - mỹ, nhất là với thế hệ trẻ. Triển khai thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 8 Khóa XI về ñổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và ñào tạo, 
“chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu chú trọng trang bị kiến thức sang 
tập trung phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học”. 
 Trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, cần tiếp tục cụ thể hóa các chuẩn 
mực ñạo ñức của mỗi giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội, ngành nghề..., quy ñịnh 
thành các yêu cầu cụ thể về ñạo ñức, lối sống gắn với quán triệt Quy ñịnh về 
những ñiều ñảng viên không ñược làm, gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng 
người. Cán bộ lãnh ñạo chủ chốt các cấp cần có kế hoạch học tập thường 
xuyên, không ngừng nâng cao trình ñộ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực 
hoạt ñộng thực tiễn, thường xuyên rèn luyện phẩm chất ñạo ñức cách mạng, tư 
cách ñảng viên; khắc phục mọi biểu hiện trung bình chủ nghĩa, cơ hội, thực 
dụng, chủ nghĩa cá nhân, mơ hồ mất cảnh giác, giảm sút ý chí chiến ñấu, sa sút 
về tư tưởng chính trị, ñạo ñức, lối sống, qua ñó tạo sự chuyển biến tích cực trong 
nhận thức và hành ñộng trong toàn ðảng. 
 Cần tuyên truyền rộng rãi trong toàn ðảng, toàn dân ta về nội dung, ý 
nghĩa, tầm quan trọng của nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá 
nhân, nói ñi ñôi với làm. Kịp thời phát hiện những việc làm tốt, các gương ñiển 
hình trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương ñạo ñức, phong cách Hồ 
Chí Minh ñể tuyên truyền, nhân rộng, tạo thành phong trào, thành nền nếp của 
mỗi tổ chức ñảng, chính quyền ñoàn thể, của mỗi cán bộ, ñảng viên, cũng như 
trong toàn xã hội. 
 2.2. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng ðảng, thực hiện tốt Nghị 
quyết Trung ương 4 Khóa XI 
 Giữ vững các nguyên tắc xây dựng ðảng, phát huy dân chủ trong ðảng, 
thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, phát huy sự gương mẫu của người ñứng 
ñầu. ðây ñược xác ñịnh là khâu mấu chốt ñể thực hiện nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói ñi ñôi với làm, khắc phục tình trạng suy 
thoái về tư tưởng chính trị, ñạo ñức, lối sống của một bộ phận cán bộ, ñảng viên 
hiện nay. 
 Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói ñi ñôi với làm 
trước hết là trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về xây dựng 
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ðảng. Cần nhìn thẳng vào sự thật, ñánh giá ñúng sự thật, nhất là những mặt còn 
yếu kém, không nể nang, né tránh; ñề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa 
thiết thực, khả thi; kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”, nói ñi ñôi với làm, tập 
trung giải quyết những vấn ñề bức xúc, trì trệ nhất hiện nay. Tiến hành kiểm ñiểm 
phải bảo ñảm thật sự dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, 
ñúng yêu cầu, nội dung, cách làm, thời gian mà Trung ương, Bộ Chính trị ñã ñề 
ra. Cấp trên phải làm gương, tự phê bình trước, cấp dưới làm sau; tập thể làm 
trước, cá nhân làm sau; các ñồng chí trong thường vụ, cấp ủy viên cấp trên 
gương mẫu, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, làm gương cho cấp dưới. 
 Xây dựng kế hoạch cụ thể, sát ñúng, có lộ trình và thời gian khắc phục 
những hạn chế, yếu kém, khuyết ñiểm. Lựa chọn các vấn ñề cấp bách cần tập 
trung giải quyết. Có lộ trình cụ thể giải quyết dứt ñiểm từng vụ việc, công khai 
thông báo với cán bộ, ñảng viên, nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thực 
hiện kế hoạch của cấp trên và cấp dưới. 
 Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói ñi ñôi với làm 
bắt ñầu từ sự gương mẫu của ñội ngũ cán bộ, ñảng viên, nhất là những người 
ñứng ñầu, ñể tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong tập thể và ñến quần chúng 
nhân dân. Thực hiện nghiêm túc Quy ñịnh số 101-Qð/TW ngày 7/6/2012 của 
Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, ñảng viên, nhất là cán bộ lãnh 
ñạo chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí 
Minh. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống còn 
có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, nội dung gương mẫu trước hết 
là “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức 
tránh”. 
 2.3. Coi trọng xây dựng quy chế làm việc, xác ñịnh rõ quyền hạn, trách 
nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện 
 ðể nêu cao tinh thần trách nhiệm, trước hết phải xác ñịnh rõ trách nhiệm 
của mỗi người, mỗi tổ chức. Trong một tổ chức, mỗi thành viên phải là một bộ 
phận có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng thì tổ chức ñó mới vận ñộng tốt ñược. Bác 
Hồ ñã từng lấy thí dụ về chiếc ñồng hồ, mỗi bộ phận ñều có chức năng nhất ñịnh 
và không thể thay thế. Thực hiện chức năng của mình theo quy ñịnh là lý do tồn 
tại của cá nhân trong tập thể, của cán bộ, ñảng viên trong cơ quan, tổ chức. Có 
trách nhiệm quyền hạn rõ ràng, mỗi cá nhân mới có ñóng góp cụ thể cho tổ 
chức, mới “nói ñi ñôi với làm”, tham gia cùng tập thể chống chủ nghĩa cá nhân. 
 Trên thực tế, giữa nhận thức về trách nhiệm và hành ñộng thực hiện trách 
nhiệm có sự khác nhau bởi sự chi phối của lợi ích, nhất là lợi ích cá nhân, lợi ích 
nhóm. ðể ñộng viên khuyến khích tinh thần trách nhiệm và hạn chế thói lười 
biếng, vô trách nhiệm, ỷ lại, tư lợi cá nhân,... cần tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát thực hiện. Thực hiện lời Bác dạy: “Kiểm tra có tác dụng thúc ñẩy và 
giáo dục ñảng viên và cán bộ làm tròn nhiệm vụ ñối với ðảng, ñối với Nhà nước, 
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làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do ñó mà góp phần vào việc củng cố ðảng về 
tư tưởng, về tổ chức”. “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết ñiểm lòi ra hết, hơn 
nữa kiểm tra khéo về sau khuyết ñiểm nhất ñịnh bớt ñi”. Thực hiện tốt Quy ñịnh 
số 55-Qð/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức 
ñảng ñối với việc tu dưỡng, rèn luyện ñạo ñức của cán bộ, ñảng viên trong học 
tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh. 
 Cấp ủy các cấp cần thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát. Thông 
qua kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ từng cán bộ, ñảng viên ở nơi công tác, 
nơi cư trú và khi công tác xa ñơn vị, nhất là những cán bộ có chức, có quyền, 
trong các lĩnh vực quản lý kinh tế, công tác cán bộ... Phát hiện và xử lý kịp thời 
những ñảng viên vi phạm tư cách, thoái hóa biến chất về ñạo ñức, lối sống, 
những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất ñoàn kết nội bộ trong ðảng, vi phạm 
các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt ðảng. 
 2.4. Không ngừng hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật, gắn với 
việc tăng cường hơn nữa tính nghiêm minh của kỷ luật ðảng và pháp luật của 
Nhà nước 
 Trong cuộc ñấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, khắc phục sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, ñạo ñức, lối sống của cán bộ, ñảng viên hiện nay vai trò 
của cơ chế chính sách rất quan trọng. Quá trình chuyển ñổi cơ chế kinh tế và xây 
dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay yêu cầu phải khẩn trương hoàn 
thiện cơ chế, chính sách, pháp luật ñể hạn chế những “lỗ hổng” dễ bị lợi dụng. 
ðồng thời, cần tăng cường sự nghiêm minh của pháp luật ñể củng cố niềm tin 
của nhân dân ñối với các cơ quan Nhà nước. 
 Phát huy mặt tích cực của dư luận xã hội, của các phương tiện thông tin 
ñại chúng trong việc ñấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy công 
quyền. Cấp ủy phối hợp với lãnh ñạo chính quyền lựa chọn những vấn ñề cụ thể 
ñể tập trung giải quyết dứt ñiểm, nhất là những vấn ñề tiêu cực, tồn ñọng kéo 
dài, gây bức xúc trong dư luận. 
 Xây dựng ðảng trong sạch, vững mạnh trước hết cần phát huy dân chủ 
trong ðảng và thực hiện kỷ luật ðảng thật sự nghiêm minh. Xử lý kịp thời, công 
khai những cán bộ, ñảng viên vi phạm, dù ở cương vị, chức trách nào; kiên quyết 
ñấu tranh với những thói hư tật xấu trong ðảng. Thực hiện tốt giải pháp này sẽ 
góp phần giáo dục, răn ñe ñối với mọi cán bộ, ñảng viên, góp phần ñấu tranh, 
phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, ñạo ñức, lối 
sống. 
 2.5. Phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc, các 
ñoàn thể nhân dân và vai trò của nhân dân trong việc giám sát cán bộ, công chức 
 Có cơ chế ñể nhân dân tham gia vào công tác xây dựng ðảng, thúc ñẩy 
việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói ñi ñôi với làm 
của ñội ngũ cán bộ, ñảng viên. ðây là giải pháp vừa mang tính cấp bách, vừa 
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mang tính lâu dài của công tác xây dựng ðảng, cũng như trong việc phòng, 
chống chủ nghĩa cá nhân, tình trạng suy thoái ñạo ñức của cán bộ, ñảng viên 
hiện nay. 
 Các cấp ủy, tổ chức ñảng tạo ñiều kiện thuận lợi ñể nhân dân tham gia xây 
dựng ðảng bắt ñầu từ cơ sở; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo 
chí, công luận ñối với việc rèn luyện phẩm chất ñạo ñức, lối sống của cán bộ, 
ñảng viên; có cơ chế khen thưởng những cá nhân, cơ quan, báo chí ñã tích cực 
ñấu tranh, phê phán những hành ñộng sai trái. Qua ñó góp phần phát hiện, ñấu 
tranh chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống những biểu hiện của chủ nghĩa 
cá nhân. 
 Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XI “Về tăng cường và ñổi 
mới sự lãnh ñạo của ðảng ñối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Mặt 
trận Tổ quốc, ñoàn thể nhân dân tiếp tục ñổi mới nội dung, phương thức hoạt 
ñộng, thực hiện tốt vai trò là người ñại diện, bảo vệ quyền lợi chính ñáng, hợp 
pháp của ñoàn viên, hội viên; ña dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, 
hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở, phù hợp với trình ñộ dân trí và ñặc ñiểm, 
tình hình cụ thể của từng giai tầng xã hội, trong từng giai ñoạn cách mạng. 
 Mặt trận Tổ quốc, các ñoàn thể chính trị - xã hội làm tham mưu và nòng 
cốt trong việc nắm bắt dư luận xã hội, phát huy dân chủ, năng lực trí tuệ, ý thức 
trách nhiệm của công dân trong thực hiện giám sát xây dựng chính quyền, xây 
dựng ðảng. 
 ðổi mới phương thức lãnh ñạo của ðảng, quản lý của Nhà nước ñối với 
Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể chính trị - xã hội, tạo ñiều kiện ñể Mặt trận Tổ 
quốc và các ñoàn thể chính trị - xã hội tăng thêm tính tự chủ, chủ ñộng hơn trong 
hoạt ñộng, ñể gần dân, sát dân hơn. 
 Nâng cao chất lượng hoạt ñộng các tổ chức ñoàn thể, ñoàn viên, hội viên; 
phát hiện, lựa chọn những ñoàn viên, hội viên ưu tú, ñủ tiêu chuẩn ñể giới thiệu 
kết nạp vào ðảng, giới thiệu quy hoạch, ñào tạo cán bộ. 
 Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; tạo môi trường, cơ chế, 
chính sách thuận lợi cho tuổi trẻ rèn ñức, luyện tài, lao ñộng, học tập, phấn ñấu, 
cống hiến cho ñất nước. Coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng cho 
thanh, thiếu niên trở thành những người kế tục xứng ñáng sự nghiệp cách mạng 
của ðảng. 
 Cấp ủy các cấp cần có kế hoạch, ñộng viên, khuyến khích và tổ chức cho 
quần chúng tham gia ñóng góp ý kiến phê bình cán bộ, ñảng viên; có quy chế 
hợp lý ñể quần chúng (bao gồm cả quần chúng ở nơi công tác và nơi cư trú của 
cán bộ, ñảng viên) góp ý cho ñảng viên về tinh thần trách nhiệm, nói ñi ñôi với 
làm trong sinh hoạt gia ñình, cộng ñồng. Kết hợp chặt chẽ ý kiến phát hiện của 
quần chúng với công tác kiểm tra ðảng, thanh tra Nhà nước ñể xem xét, kết luận 
làm rõ mức ñộ sai phạm của cán bộ, ñảng viên ñược nêu trong các ñơn tố cáo, 
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khiếu nại của quần chúng. Có cơ chế bảo vệ những người dũng cảm dám phê 
bình, ñồng thời xử lý nghiêm những biểu hiện trù dập người phê bình hoặc lợi 
dụng phê bình ñể vu cáo, ñả kích gây mất ñoàn kết nội bộ; thực hiện tốt Quy chế 
dân chủ ở cơ sở. ðẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt tham gia 
công tác xây dựng ðảng. 
 2.6. Tăng cường ñoàn kết thống nhất trong ðảng, củng cố mối quan hệ 
gắn bó, máu thịt, sống còn giữa ðảng và nhân dân 
 ðây là giải pháp ñược xác ñịnh là rất quan trọng, quyết ñịnh thắng lợi của 
cách mạng nước ta trong các giai ñoạn, ñặc biệt trong những thời ñiểm có tính 
bước ngoặt. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói ñi ñôi 
với làm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện ñạo ñức cách mạng là ñể 
tăng cường sự ñoàn kết thống nhất trong ðảng, sự ñồng thuận trong xã hội. ðây 
phải coi là trách nhiệm hàng ñầu, trước hết là của các ñồng chí lãnh ñạo chủ 
chốt các cấp. Cán bộ, ñảng viên từ Trung ương ñến chi bộ phải quán triệt tư 
tưởng Hồ Chí Minh “phải giữ gìn sự ñoàn kết nhất trí của ðảng như giữ gìn con 
ngươi của mắt mình”. 
 Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “cán bộ chủ chốt và cán bộ 
dân cử các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, ñối thoại trực tiếp với nhân dân...”. 
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XI: “Sớm ban hành và thực hiện tốt 
quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể 
chính trị - xã hội, quy ñịnh ñể Mặt trận Tổ quốc, các ñoàn thể chính trị - xã hội và 
nhân dân tham gia góp ý xây dựng ðảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững 
mạnh”. ðồng thời, “Các cấp, các ngành, ñịa phương, ñơn vị tập trung giải quyết 
những bức xúc, nguyện vọng chính ñáng của nhân dân, nhất là những vấn ñề 
liên quan trực tiếp ñến ñời sống, việc làm, ñền bù, thu hồi ñất ñai, tai nạn giao 
thông, tệ nạn xã hội... Trong xây dựng thể chế, chính sách, cần quán triệt và thực 
hiện nghiêm nguyên tắc: Mọi chủ trương của ðảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước phải thuận với lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính 
ñáng của nhân dân. Chú trọng cải thiện ñời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân, nhất là ñiều kiện sống, lao ñộng, học tập, sáng tạo, nghỉ ngơi, chăm sóc sức 
khỏe”. 
 Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói ñi ñôi với 
làm, nâng cao ñạo ñức cách mạng cho cán bộ, ñảng viên, phải ñặt trong mối 
quan hệ với cuộc ñấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù ñịch. 
Cần tuyên truyền mạnh mẽ và khơi dậy trong nhân dân lòng yêu nước, niềm tự 
hào dân tộc, niềm tin ñối với ðảng, ñối với chế ñộ xã hội chủ nghĩa và tương lai 
phát triển của ñất nước. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận diện, 
nắm vững và kiên quyết ñấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ ñoạn chia rẽ mối 
quan hệ giữa ðảng và nhân dân.Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Kiên quyết 
ñấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt ñộng “diễn biến hòa bình” của các 
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thế lực thù ñịch. Chủ ñộng phòng ngừa, ñấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ðảng”, thực hiện tốt Nghị quyết Trung 
ương 8 “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. 
 Việc học tập chuyên ñề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương ñạo 
ñức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói 
ñi ñôi với làm” là nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và làm theo trong cán bộ, 
ñảng viên và nhân dân về tấm gương ñạo ñức của Bác Hồ, trong việc thực hiện 
chủ ñề xuyên suốt toàn khóa “Suốt ñời phấn ñấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công 
vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, ñời tư trong sáng, 
cuộc sống riêng giản dị” và chủ ñề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương 
ñạo ñức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao 
trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, ñảng viên, nhất là cán bộ lãnh ñạo chủ chốt 
các cấp”. ðồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ñưa nội dung 
học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức của Bác thành nhiệm vụ thường xuyên, 
thành nền nếp trong sinh hoạt, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 
XI về xây dựng ðảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ñịa phương, cơ quan, ñơn 
vị, tổ chức ñảng và mỗi cán bộ, ñảng viên. ðẩy mạnh tuyên truyền trong nhân 
dân về nội dung chuyên ñề, phát hiện, biểu dương những ñiển hình trong cán bộ, 
ñảng viên về học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh. Cấp ủy các 
cấp, mỗi cán bộ, ñảng viên cần quán triệt và thực hiện tốt những nội dung này, 
góp phần tích cực, thiết thực xây dựng ðảng trong sạch, vững mạnh, ñáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai ñoạn mới. 
                                                                                (www.tuyengiaokontum.org.vn) 
 
 

Học tập Bác về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân,  
nói ñi ñôi với làm trong giai ñoạn hiện nay 

----------***---------- 

SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN,  
NÓI ĐI ĐÔI VỚI L=M THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

 

 Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh ñối với 
ðảng và nhân dân ta là công việc thường xuyên, lâu dài, quan trọng bởi tư tưởng 
Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của ðảng ta, tấm gương ñạo ñức, phong cách 
Hồ Chí Minh là những di sản tinh thần vô giá của Người ñể lại cho chúng ta. Tuy 
nhiên, trong mỗi giai ñoạn cách mạng, việc học tập và làm theo Bác có những 
trọng tâm, trọng ñiểm, gắn với bối cảnh, ñiều kiện và yêu cầu ñặt ra trong sự 
nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng ðảng. 
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 Trong giai ñoạn cách mạng hiện nay, thực hiện Cương lĩnh xây dựng ñất 
nước trong thời kỳ quá ñộ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020, ñất nước ñang ñứng trước 
những cơ hội lớn, ñồng thời với những thách thức lớn. Các quá trình lớn mang 
tính thời ñại ñang diễn ra hiện nay như: Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và 
công nghệ, toàn cầu hóa, liên kết kinh tế quốc tế và khu vực, biến ñổi khí hậu, 
cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường… ñang ñặt ra cho mỗi quốc gia, dân tộc 
trong ñó có Việt Nam nhiều vấn ñề cần phải giải quyết. Ở trong nước, nhiệm vụ 
tái cơ cấu nền kinh tế gắn với ñổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh, 
hiệu quả và bền vững liên quan trực tiếp ñến lợi ích của các nhóm xã hội, có khả 
năng làm phân hóa xã hội. 
 ðảng ta ñang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn ñề 
cấp bách về xây dựng ðảng hiện nay” ñể ngăn chặn, ñẩy lùi tình trạng suy thoái 
về tư tưởng chính trị, ñạo ñức lối sống trong một bộ phận cán bộ, ñảng viên, ñể 
củng cố niềm tin của nhân dân ñối với ðảng và Nhà nước. 
 Bối cảnh chung ñó ñang yêu cầu tăng cường giáo dục ñạo ñức, lối sống 
trong ðảng và xã hội theo tư tưởng, tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập 
trung vào nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói ñi ñôi 
với làm.  

(Trích tài liệu học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh 
 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, 

nói ñi ñôi với làm - Nxb Chính trị quốc gia 2014) 
 

 
 

TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM 
 

 1. V� tinh th �n trách nhi �m và s� c�n thi �t ph�i nêu cao tinh th �n 
trách nhi �m 
 - Trách nhiệm là ñiều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình. 
Ai cũng có trách nhiệm bởi mỗi người ñều có một vị trí nhất ñịnh trong các mối 
quan hệ xã hội, như gia ñình, dòng họ, ñịa phương, tập thể, tổ chức chính trị - xã 
hội, công dân của một nước, thành viên của cộng ñồng dân tộc và rộng nhất là 
của nhân loại,... Trong các mối quan hệ ñó, trách nhiệm ñược hình thành trên cơ 
sở những quy ñịnh của luật pháp, quy chế, thỏa thuận của tập thể, tổ chức, ñịa 
phương... Trách nhiệm còn ñược hình thành do dư luận xã hội và bị chi phối bởi 
dư luận xã hội. 
 - Tinh thần trách nhiệm khác với ý thức trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm 
là kết quả nhận thức ñúng ñắn về trách nhiệm của con người, từ ñó chi phối 
hành ñộng tích cực, tự giác của họ. Những người có nhận thức và hành ñộng 
như thế ñược gọi là có tinh thần trách nhiệm cao. 
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 - Trong tư tưởng ñạo ñức Hồ Chí Minh, Người ñã nêu lên hệ thống các 
quan ñiểm toàn diện và sâu sắc về những phẩm chất ñạo ñức của con người 
Việt Nam trong thời ñại mới. Người ñề cập ñến ñạo ñức công dân và ñạo ñức 
cách mạng, chuẩn mực ñạo ñức chung của mọi người và chuẩn mực ñạo ñức 
riêng của cán bộ, ngành nghề, lứa tuổi, cấp bậc, chức vụ,... Trong nội dung ñạo 
ñức công dân và ñạo ñức cách mạng, có vấn ñề về tinh thần trách nhiệm. 
 - Hồ Chí Minh chỉ rõ: ðạo ñức công dân là tuân theo pháp luật Nhà nước; 
tuân theo kỷ luật lao ñộng; giữ gìn trật tự chung... ðó là ñóng góp (nộp thuế) ñể 
xây dựng lợi ích chung. Hăng hái tham gia công việc chung. Bảo vệ tài sản công 
cộng, bảo vệ Tổ quốc, cần, kiệm xây dựng  nước nhà... 
 - Hồ Chí Minh bàn nhiều ñến ñạo ñức cách mạng, ñạo ñức của cán bộ, 
ñảng viên, công chức. Người yêu cầu cán bộ, ñảng viên phải có ñạo ñức cách 
mạng. ðiều này rất xác ñáng, vì cán bộ, ñảng viên là những người tiên tiến trong 
xã hội, phải ñi trước ñể mọi người noi theo. Khi ñề cập tới cần, kiệm, liêm, chính, 
chí công vô tư, Hồ Chí Minh bàn tới cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ñối với 
cán bộ, ñảng viên, công chức. Cán bộ của từng lĩnh vực khác nhau lại có những 
yêu cầu khác nhau về chuẩn mực ñạo ñức, thậm chí cấp bậc khác nhau, chức vụ 
khác nhau, cũng phải có những chuẩn mực ñạo ñức khác nhau, như của cán bộ, 
chiến sĩ công an, cán bộ kiểm sát, tòa án, y tế... Trong quân ñội, Người yêu cầu 
chuẩn mực ñạo ñức ñối với người tướng là phải trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung, 
làm gương cho ñội viên, chiến sĩ... 
 - Về ñạo ñức cách mạng của người ñảng viên, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: 
“Quyết tâm suốt ñời ñấu tranh cho ðảng, cho cách mạng. ðó là ñiều chủ chốt 
nhất. Ra sức làm việc cho ðảng, giữ vững kỷ luật của ðảng, thực hiện tốt ñường 
lối, chính sách của ðảng. ðặt lợi ích của ðảng và của nhân dân lao ñộng lên 
trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân 
dân. Vì ðảng, vì dân mà ñấu 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 ñể 
nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng ñồng chí mình tiến bộ”. 
Trong Lời kết thúc buổi ra mắt ðảng Lao ñộng Việt Nam (3/3/1951), Hồ Chí Minh 
nói: “ðảng Lao ñộng Việt Nam không sợ kẻ ñịch nào dù cho chúng hung tợn ñến 
mấy, không sợ nhiệm vụ nào dù nặng nề nguy hiểm ñến mấy, nhưng ðảng Lao 
ñộng Việt Nam sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của nhân 
dân”. 
 - Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trách nhiệm của cán bộ, ñảng viên, công 
chức ñối với Tổ quốc, ñối với nhân dân bắt nguồn từ nguyên lý: “Nước lấy dân 
làm gốc”, “sự nghiệp cách mạng là do nhân dân tiến hành”; “nhân dân là người 
làm ra lịch sử”... Người khẳng ñịnh: Không có nhân dân, ðảng, Chính phủ không 
ñủ lực lượng. Sức mạnh nhân dân là vô ñịch. Trong bầu trời không gì quý bằng 
nhân dân. Có dân là có tất cả. Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần 
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dân liệu cũng xong... ðể tập hợp và phát huy sức mạnh vô ñịch của nhân dân, 
ðảng, Chính phủ có trách nhiệm tổ chức, vận ñộng nhân dân, giảng giải lý luận, 
chiến lược, sách lược cho dân, làm cho dân nhận rõ tình hình, ñường lối và ñịnh 
phương châm cho ñúng. ðảng lãnh ñạo quần chúng quyết tâm thực hiện nhiệm 
vụ, giành thắng lợi trong mỗi giai ñoạn cách mạng ñi ñến thắng lợi cuối cùng. 
 - Cán bộ, ñảng viên, công chức và nhân dân ñều phải có bổn phận ñối với 
ñất nước. Trong xã hội ta, nước là nước của dân; dân là chủ và dân làm chủ, có 
trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nước ñộc lập thì ai cũng ñược tự do; 
nếu mất nước thì ai cũng phải làm nô lệ. Trong chế ñộ mới, cán bộ, công chức là 
người phụ trách trước ñồng bào; thực hiện bổn phận trung thành với Tổ quốc, 
với nhân dân, tổ chức, lôi cuốn nhân dân. Cán bộ, ñảng viên phải là những 
người ñi trước ñể nhân dân noi theo. 
 Trách nhiệm của cán bộ, ñảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
tựu trung lại là “hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. 
 2. Quan ñi�m c�a H� Chi Minh v � n�i dung nêu cao tinh th �n trách 
nhi�m 
 Theo Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, ñảng viên, 
công chức là: 
 a) Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ ñược giao 
 - Nêu cao tinh thần trách nhiệm là khi ñược ðảng, Chính phủ hoặc cấp trên 
giao cho việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, cũng phải ñưa cả tinh thần, lực 
lượng ra làm cho ñến nơi ñến chốn, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ làm cho 
thành công. Trong thực hiện nhiệm vụ ñược giao phải “có gan phụ trách”, dám 
nghĩ dám làm, chủ ñộng sáng tạo ñể có kết quả cao nhất. 
 - Nêu cao tinh thần trách nhiệm là phải làm tròn trách nhiệm của mình một 
cách tự giác, theo lương tâm, lương tri; làm việc theo nhu cầu nội tâm cá nhân. 
Làm việc cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, ñánh trống bỏ dùi, gặp sao 
làm vậy... là không có tinh thần trách nhiệm. 
 b) Ý thức ñúng ñắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị công tác 
 - Tất cả mọi người, ở mọi ñịa vị, vị trí công tác, trong mọi hoàn cảnh ñều 
phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng ñịnh nghề nào 
cũng vinh quang và việc gì cũng phải cố gắng, chuyên tâm, không chủ quan, ñại 
khái. Trong các bài nói, bài viết của mình, Người nêu rất cụ thể về trách nhiệm 
của mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi nghề. 
 - Thí dụ, người nấu bếp luôn luôn lo làm cho cơm lành, canh ngọt, bát ñũa 
sạch sẽ. Không phí phạm của công. Tìm cách tăng gia, trồng rau, nuôi gà. Khi 
anh em ốm yếu, thì có bát canh, bát cháo. Khi bộ ñội ñang mải ñánh giặc, thì tìm 
cách ñưa cơm ñến nơi cho anh em ăn. Khi tiếp tế khó khăn thì tìm mọi cách vượt 
qua, không ñể anh em thiếu thốn. Như thế là có tinh thần trách nhiệm hoàn thành 
nhiệm vụ ñược phân công. 
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 Người cán bộ quân sự, thì luôn luôn học hỏi chính trị và kỹ thuật, chiến 
thuật. Luôn luôn săn sóc ñến tinh thần và vật chất của ñội viên. ðoàn kết nội bộ. 
Giúp ñỡ nhân dân. Kiên quyết chấp hành mệnh lệnh trên giao xuống. Khi ñánh 
giặc thì làm cho toàn ñội thấm thía tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Gặp việc 
khó khăn thì cố tìm mọi cách giải quyết ñúng. Như thế là có tinh thần trách 
nhiệm. 
 c) Nắm vững chính sách và thực hiện ñường lối quần chúng 
 - ðảng và Chính phủ ñề ra chính sách. Cán bộ phải nghiên cứu, hiểu rõ, 
thấm nhuần chính sách ấy. Theo chính sách ấy mà ñiều tra, nghiên cứu, nắm 
chắc hoàn cảnh thiết thực của ñơn vị mình, ñịa phương mình. Rồi ñặt kế hoạch 
rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực, ñể giải thích, tuyên truyền, cổ ñộng quần chúng, làm cho 
mọi người hiểu rõ và ủng hộ chính sách của ðảng và Chính phủ như là của họ, 
rồi thi ñua thực hiện ñầy ñủ chính sách ấy. Như thế là làm trọn nhiệm vụ. 
 - ðể thực hiện chính sách, làm tròn nhiệm vụ, cán bộ chẳng những phải 
chịu khó giải thích, tuyên truyền, cổ ñộng, mà còn phải bàn bạc với quần chúng, 
hỏi han ý kiến, gom góp sáng kiến của quần chúng. Lãnh ñạo quần chúng và 
hoan nghênh quần chúng phê bình. Tóm lại, “phải ñi ñúng ñường lối quần chúng. 
Thế là có tinh thần trách nhiệm ñối với ðảng, ñối với Chính phủ, ñối với nhân 
dân”. Theo Hồ Chí Minh, tách rời chính sách và nhiệm vụ ra một ñường và 
ñường lối quần chúng ra một ñường cũng là sai lầm. 
 d) Trái ngược với tinh thần trách nhiệm là bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ 
quan, hấp tấp, tự tư tự lợi 
 - Quan liêu, theo Hồ Chí Minh, là xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân 
dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của ðảng. Bệnh quan liêu là nguy cơ của ðảng 
cầm quyền, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh khác. Quan liêu dẫn tới chủ 
quan, mệnh lệnh, hấp tấp, khi gặp khó khăn thì dễ dao ñộng, ngả nghiêng... 
 - ðối với cán bộ, ñảng viên, công chức, bệnh quan liêu dẫn tới chỉ biết 
dùng mệnh lệnh, không biết giải thích, tuyên truyền, “không sát công việc thực tế, 
không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng”. Trong công việc 
thì “Chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra ñến 
nơi, ñến chốn”; chậm chạp, làm cho qua chuyện. Chỉ biết lo cho mình, không 
quan tâm ñến nhân dân, ñến ñồng chí. Trước mặt dân chúng thì lên mặt “quan 
cách mạng”. Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì theo lối “quan” chủ. Miệng 
thì nói “phụng sự quần chúng”, còn thực tế thì “chỉ biết ăn sang, diện cho kẻng; 
chẳng những không lo phụng sự nhân dân, mà còn muốn nhân dân phụng sự 
mình”. 
 - Theo Hồ Chí Minh, bệnh quan liêu  mệnh lệnh chỉ ñưa ñến một kết quả là  
hỏng việc: “Thành thử có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có 
chế ñộ mà không giữ ñúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những 
người  xấu, những cán bộ kém tha hồ tham ô, lãng phí”. 
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 - Nguyên nhân của bệnh quan liêu: Do “xa nhân dân; khinh nhân dân; sợ 
nhân dân; không tin cậy nhân dân; không hiểu biết nhân dân; không yêu thương 
nhân dân”. Quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ ñội và của Chính phủ, là “kẻ 
thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ 
chức của ta, ñể làm hỏng công việc của ta”, là “bạn ñồng minh của thực dân và 
phong kiến. Vì nó làm chậm chễ công cuộc kháng chiến và kiến quốc của ta. Nó 
làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta. Nó phá hoại ñạo 
ñức cách mạng của ta”. Theo Hồ Chí Minh, ñể tiêu diệt chế ñộ thực dân, phong 
kiến, xây dựng dân chủ mới, phải “tẩy cho sạch hết những thói xấu của xã hội 
cũ”, “phải chống quan liêu”.  
                                                (www.tuyengiaokontum.org.vn  - Ngày 03/02/2014)  
 
 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN 
 
 1. T� t��ng, t�m g��ng H� Chí Minh v � ch�ng ch � ngh ĩa cá nhân 
 a. Về chủ nghĩa cá nhân và sự cần thiết phải chống chủ nghĩa cá nhân: 
 Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo 
cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm ñến lợi ích chung của tập thể. “Miễn 
là mình béo, mặc thiên hạ gầy”. Nó là mẹ ñẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: 
Lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô...”. 
 Theo Người, chủ nghĩa cá nhân là “ñặt lợi ích riêng của mình, của gia ñình 
mình lên trên, lên trước lợi ích chung của dân tộc”; là kẻ thù của cách mạng, là 
nguồn gốc của những “căn bệnh” làm hư hỏng ñội ngũ cán bộ, ñảng viên, làm 
tha hóa ðảng. ðây là sự nguy hiểm tiềm tàng làm cho ðảng mất dần tính cách 
mạng, tính trí tuệ, tính ñạo ñức, tính nhân dân. Hồ Chí Minh coi chủ nghĩa cá 
nhân là “ñịch nội xâm”, một trong những nguy cơ ñe dọa sự tồn vong của ðảng 
“ðịch bên ngoài không ñáng sợ. ðịch bên trong ñáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ 
trong phá ra”. Do vậy, ñiều quan trọng là ñòi hỏi mỗi cán bộ, ñảng viên phải kiên 
quyết chống chủ nghĩa cá nhân. 
 Hồ Chí Minh coi việc chống chủ nghĩa cá nhân là việc làm cần thiết, 
thường xuyên của những người cộng sản chân chính. Người cho rằng, mỗi cán 
bộ, ñảng viên “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng 
sản” mà ta ñược họ yêu mến”, mà phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và 
thực hành ñạo ñức cách mạng, không sa vào chủ nghĩa cá nhân, góp phần làm 
cho ðảng ta thật sự “là ñạo ñức, là văn minh”. 
 Theo Hồ Chí Minh, cuộc ñấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là cuộc ñấu 
tranh gay go, quyết liệt, lâu dài và gian khổ. Cuộc ñấu tranh ñó quyết liệt không 
kém cuộc ñấu tranh chống lại kẻ thù ngoại xâm, bởi lẽ chủ nghĩa cá nhân là kẻ 
thù không lộ nguyên hình, nó ẩn nấp trong tư tưởng, suy nghĩ của mỗi cá nhân 
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và hành vi của mỗi cá nhân ñó. Người nêu lên hình ảnh: “Tư tưởng cộng sản với 
tư tưởng cá nhân ví như lúa với cỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc thì mới 
tốt ñược. Còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lu bù. Tư tưởng cộng sản 
phải rèn luyện gian khổ mới có ñược. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, 
sinh sôi, nảy nở rất dễ”.                                                      
 Hồ Chí Minh chỉ rõ, chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt, 
khéo dỗ dành ta ñi xuống dốc, vì thế càng nguy hiểm. Chủ nghĩa cá nhân trái 
ngược với ñạo ñức cách mạng, nó chờ dịp ñể phát triển, che lấp ñạo ñức cách 
mạng, ñể ngăn trở ta một lòng một dạ ñấu tranh cho sự nghiệp cách mạng. Vì 
vậy, ñạo ñức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải quyết tâm 
ñấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Người kết luận: “Chủ nghĩa cá nhân là một 
kẻ ñịch hung ác của chủ nghĩa xã hội. Người cách mạng phải tiêu diệt nó”. 
 Trong ñấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh lưu ý: “ðấu tranh 
chống chủ nghĩa cá nhân không phải là “giày xéo lên lợi ích cá nhân”. Người 
phân tích: “Mỗi người ñều có tính cách riêng, sở trường riêng, ñời sống riêng của 
bản thân và của gia ñình mình. Nếu những lợi ích cá nhân ñó không trái với lợi 
ích của tập thể thì không phải là xấu. Nhưng lại phải thấy rằng chỉ ở trong chế ñộ 
xã hội chủ nghĩa thì mỗi người mới có ñiều kiện ñể cải thiện ñời sống riêng của 
mình, phát huy tính cách riêng và sở trường riêng của mình”. 
 b. Tấm gương của Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân 
 Trước hết, Người là tấm gương chống sùng bái cá nhân. Trong giao tiếp 
với mọi người, dù là chủ tịch nước, nhưng không bao giờ Người ñặt mình cao 
hơn người khác. Khi ñược mọi người tung hô: “Hồ Chủ tịch muôn năm”, Người 
ñề nghị mọi người ngồi xuống và nói “...trăm năm ñã là quá. Bây giờ Bác chỉ 
muốn nằm một chút thôi...”. Người không bao giờ nghĩ mình là bậc vĩ nhân, 
không bao giờ ñặt cái tôi cao hơn tập thể và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 
 Hồ Chí Minh nêu tấm gương sáng về phong cách sống chân thành, khiêm 
tốn, phấn ñấu suốt ñời vì nước, vì dân. Người viết: “ðem lòng chí công vô tư mà 
ñối với người, ñối với việc”, “làm bất cứ việc gì cũng ñừng nghĩ ñến mình trước”, 
“không ham người tâng bốc mình”... Vào dịp kỷ niệm ngày sinh của mình, Người 
thường tìm cách ñi công tác vắng ñể tránh việc mọi người ñến chúc thọ, tặng 
quà. Người ñề nghị các cơ quan, các ñịa phương ñến ngày sinh của Người 
không tổ chức kỷ niệm, chúc thọ ñể tránh lãng phí thời giờ, tiền bạc. Khi ñi vào 
cõi trường sinh, Người dặn không tổ chức ñiếu phúng linh ñình ñể tiết kiệm thời 
giờ và tiền bạc của nhân dân. 
 Hồ Chí Minh khuyên mọi người sống trong sạch, không tham lam, không 
ham tiền tài, danh vọng, không lợi dụng chức quyền ñể mưu lợi cá nhân. Chuyện 
kể rằng, ñồng bào Thái Bình gửi biếu Bác 2 chai nước mắm, Bác tặng người 
khác 1 chai và nói: Hôm chủ nhật ñồng bào Thái Bình có cho tôi 2 chai nước 
mắm làm bằng tôm. “Vật khinh tình trọng”, từ chối không ñược, tôi phải nhận lấy 
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cho bằng lòng anh em. Nay tôi xin gửi biếu cụ 1 chai, và xin chúc cụ mạnh khỏe. 
Lần tới thăm Xí nghiệp May 10 (nay là Tổng công ty May 10), xí nghiệp biếu Bác 
bộ quần áo ka ki, Bác nhận và sau ñó Bác gửi lại và kèm theo thư cảm ơn: “Bác 
cảm ơn các cô, các chú biếu Bác bộ quần áo, Bác ñã nhận rồi, nay Bác xin gửi 
lại ñể làm phần thưởng thi ñua”. Trong dịp Bác sang thăm Liên Xô, Ủy ban Trung 
ương ðảng Cộng sản Liên Xô gửi cho Bác 4.000 rúp, ñồng chí thư ký của Bác 
1.000 rúp ñể “tiêu vặt”. Trước khi rời Mátxcơva, Bác ñã gửi lại Ủy ban Trung 
ương ðảng Cộng sản Liên Xô 5.000 rúp và nói ñã ñược Nhà nước Liên Xô lo 
chu ñáo rồi, không tiêu gì ñến số tiền ñó. 
         2. Nh�ng bi �u hi�n và tác h 	i c�a ch� ngh ĩa cá nhân 
 a) Biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân 
 Chủ tịch Hồ Chí Minh coi “chủ nghĩa cá nhân là một loại giá trị và nguyên 
tắc ñạo ñức, là hệ thống lý luận chính trị, kinh tế và ñạo ñức của giai cấp tư sản”. 
Chủ nghĩa cá nhân là sản phẩm của xã hội người bóc lột người, dựa trên chế ñộ 
tư hữu; là sự ñối lập giữa lợi ích cá nhân với lợi ích xã hội, ñặt quyền lợi của cá 
nhân trên quyền lợi tập thể. Trong tác phẩm “Nâng cao ñạo ñức cách mạng, quét 
sạch chủ nghĩa cá nhân”, Người chỉ ra các loại bệnh nảy sinh từ chủ nghĩa cá 
nhân là: Bệnh quan liêu; bệnh tham lam; bệnh lười biếng; bệnh kiêu ngạo; bệnh 
hiếu danh; bệnh “hữu danh vô thực” (loại bệnh có biểu hiện là làm ñược ít nhưng 
báo cáo, khoe khoang thì nhiều); bệnh cận thị (loại bệnh có biểu hiện là chỉ ñể ý 
ñến cái nhỏ, vụn vặt, không thấy cái lớn, cái quan trọng); bệnh tỵ nạnh; bệnh 
nịnh, a dua và bệnh kéo bè, kéo cánh. 
 - Bệnh nể nang: ðồng chí mình mắc khuyết ñiểm, lẽ ra phải kỷ luật với một        
hình thức tương xứng, nhưng vì cảm tình nên chỉ phê bình qua loa cho xong 
chuyện. Thậm chí có nơi còn che ñậy cho nhau, lừa dối cấp trên, giấu giếm ñoàn 
thể. Hồ Chí Minh cho rằng: “Nếu vì lòng yêu ghét, vì thân thích, vì nể nang, nhất 
ñịnh không ai phục, mà gây nên mối lôi thôi trong ðảng. Như thế là có tội với 
ðảng, có tội với ñồng bào”. 
 - Bệnh kéo bè, kéo cánh, cục bộ, bản vị:  Hồ Chí Minh dùng từ “cánh hẩu” 
trong một bộ phận cán bộ có chức, có quyền. Bè cánh ñược lôi kéo từ những 
người có họ hàng, là bà con, cháu, chắt, thân tín, thậm chí mở rộng ra là người 
cùng xóm, cùng quê; rồi “chén chú chén anh”, tung hô nhau, ủng hộ nhau, dùng 
số ñông, lợi dụng và bóp méo nguyên tắc tập trung dân chủ, dồn những người 
dù có tốt, có tài  nhưng không “hẩu” xuống ñể “tiêu diệt”, ñể cát cứ, thao túng; “Ai 
hợp với mình thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là hay, rồi che 
ñậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau. Ai không hợp với mình thì người tốt cũng cho là 
xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi tìm cách gièm pha, nói xấu, tìm cách dìm người 
ñó xuống”. 
 - Bệnh cá nhân: ðây là loại bệnh mà người mắc bệnh có khi ñược ñánh 
giá là có “ñức”, “hiền lành”, luôn luôn biết “ñoàn kết”... Những người này thông 
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thường trong cuộc họp, hội nghị, thấy ñúng không bảo vệ, thấy sai không ñấu 
tranh, ñược lòng hết cả mọi người. Nếu có nói thì “khiêm tốn” nói bên ngoài, nói 
ở quán nước hoặc nơi nhậu nhẹt, chơi bời, thậm chí chờ bên nào có xu hướng 
“thắng” thì giơ tay ủng hộ. Rồi luồn cúi, ñi “cửa sau”, thưa bẩm, vâng dạ, xun 
xoe, nịnh bợ. Những người này khi ñã ñạt mục ñích “leo lên” rồi bắt ñầu nịnh 
trên, nạt dưới, kéo bè kéo cánh... 
 - Bệnh hữu danh vô thực: “Làm việc không thiết thực, không tự chỗ gốc, 
chỗ chính, không từ dưới làm lên. Làm cho có chuyện, làm lấy rồi. Làm ñược ít 
suýt ra nhiều, ñể làm một bản báo cáo cho oai, nhưng xét lại thì rỗng tuếch”. 
 - Bệnh tham lam: Hồ Chí Minh cho rằng: “Những người mắc phải bệnh này 
thì ñặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của ðảng, của dân tộc, do ñó mà chỉ “tự tư 
tự lợi”. Dùng của công làm việc tư. Dựa vào thế lực của ðảng ñể theo ñuổi mục 
ñích riêng của mình. Sinh hoạt xa hoa, tiêu xài bừa bãi. Tiền bạc ñó ở ñâu ra? 
Không xoay của ðảng thì xoay của ñồng bào. Thậm chí làm chợ ñen buôn lậu. 
Không sợ mất thanh danh của ðảng, không sợ mất danh giá của mình”. 
 - Bệnh lười biếng: Thực chất của bệnh lười biếng là ñối lập với ñức “cần”. 
Lười biếng biểu hiện ở sự thỏa mãn với sự học, kiến thức vốn có của mình, “làm 
biếng học hỏi, làm biếng suy nghĩ. Việc dễ thì tranh lấy cho mình. Việc khó thì 
ñùn ñẩy cho người khác. Gặp việc nguy hiểm thì tìm cách trốn tránh”. 
 - Bệnh tham ô: “ðứng về phía cán bộ mà nói, tham ô là: Ăn cắp của công 
làm của tư. ðục khoét của nhân dân. Ăn bớt của bộ ñội. Tiêu ít mà khai nhiều, lợi 
dụng của chung của Chính phủ ñể làm quỹ riêng cho ñịa phương mình, ñơn vị 
mình cũng là tham ô... ðứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là: Ăn cắp của 
công, khai gian, lậu thuế”. Nó có hại ñến sự nghiệp xây dựng nước nhà, có hại 
ñến công việc cải thiện ñời sống nhân dân, có hại ñến ñạo ñức cách mạng... 
 b) Tác hại của chủ nghĩa cá nhân 
 - Hồ Chí Minh cho rằng chừng nào còn chủ nghĩa cá nhân nó sẽ “ngăn trở” 
người cán bộ, ñảng viên phấn ñấu vì mục tiêu, lý tưởng của ðảng, của dân tộc, 
làm mất lòng tin cậy của dân ñối với ðảng “Một dân tộc, một ñảng và mỗi con 
người, ngày hôm qua là vĩ ñại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất ñịnh hôm nay và 
ngày mai vẫn ñược mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong 
sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.                           
 - “Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ 
hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích ñịa vị quyền hành. Họ tự cao 
tự ñại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, ñộc ñoán, chuyên quyền. Họ 
xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có 
tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập ñể tiến bộ”; vì thiếu ñạo ñức cách 
mạng, vì cá nhân chủ nghĩa mà sinh tham ô “Chủ nghĩa cá nhân ñẻ ra trăm thứ 
bệnh nguy hiểm: Quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí... Nó 
trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó, những người này bất kỳ việc gì 
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cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, ñịa vị cho cá nhân mình, chứ không 
nghĩ ñến lợi ích của giai cấp, của nhân dân”. Do chủ nghĩa cá nhân mà phạm 
phải nhiều sai lầm, làm mất nhân cách con người, uy tín của cán bộ, ñảng viên; 
chủ nghĩa cá nhân là một trong ba nguy cơ ñối với ðảng cầm quyền. 
 3. N�i dung h �c t�p và làm theo t �m g��ng ñ	o ñ
c H� Chí Minh v � 
ch�ng ch � ngh ĩa cá nhân 
 - Theo Hồ Chí Minh, chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao ñạo ñức cách 
mạng ñược xem là công việc liên quan trực tiếp tới vận mệnh của ðảng, quyết 
ñịnh thành công của sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Do vậy, ñấu tranh chống 
chủ nghĩa cá nhân vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vừa là nhiệm vụ quan trọng, 
thường xuyên của toàn ðảng, toàn dân ta. 
 - ðể chống chủ nghĩa cá nhân, cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí 
Minh về nâng cao tinh thần cách mạng. Do tính chất ñặc biệt nguy hại của chủ 
nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh ñã ñề cập nhiều biện pháp kiên quyết phòng, chống 
“thứ cỏ dại” này. Chống chủ nghĩa cá nhân trước hết phải chống từ trong ðảng 
và trong bộ máy quản lý Nhà nước. Từ tác phẩm ðường kách mệnh năm 1927, 
ñến tác phẩm cuối cùng Di chúc, Người ñã có khoảng gần 200 bài nói, bài viết về 
công tác xây dựng ðảng, về rèn luyện, giáo dục ñạo ñức cách mạng cho cán bộ, 
ñảng viên. ðó là hệ thống những quan ñiểm, biện pháp hữu hiệu ñể chống chủ 
nghĩa cá nhân, nâng cao uy tín, năng lực lãnh ñạo, sức chiến ñấu của ðảng. 
 - Trong giai ñoạn hiện nay, cần có nhận thức ñúng về những tác hại của 
chủ nghĩa cá nhân, nhất là trong quan hệ giữa ðảng với dân. Hiểu rõ nguồn gốc, 
bản chất, ñặc ñiểm, tác hại và những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng 
cơ hội, thực dụng là ñiều kiện cần thiết ñể nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ 
chức kỷ luật, quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện ñạo ñức cách mạng, quyết tâm 
chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng. 
 - Từ thực trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, ñảng viên suy thoái về tư 
tưởng, chính trị, ñạo ñức, lối sống hiện nay, ñấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, 
gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn ñề cấp bách về xây 
dựng ðảng hiện nay” và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa 
XI) là nhiệm vụ rất cấp bách, quan trọng và thường xuyên. ðẩy mạnh học tập, 
rèn luyện, tu dưỡng ñạo ñức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong cán bộ, ñảng viên, công chức và nhân dân góp phần hạn chế và ñẩy lùi sự 
suy thoái về tư tưởng, ñạo ñức, lối sống. Do vậy, mỗi cán bộ, ñảng viên phải là 
người tiên phong gương mẫu trong học tập và làm theo Bác, góp phần chống 
chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, làm cho nội bộ ðảng và tổ chức cơ sở 
ñảng thực sự trong sạch, vững mạnh. 
 - Học tập và làm theo Bác, chống chủ nghĩa cá nhân, mọi người phải tự 
cảnh giác với chính mình, vượt qua ñược những tiêu cực, cám dỗ của lợi ích vật 
chất và những tác ñộng của mặt trái của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế; 
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cảnh giác trước sự chống phá của kẻ thù. Các cấp ủy, tổ chức ñảng, trước hết là 
chi bộ cần coi trọng khâu giáo dục nhận thức, quản lý, rèn luyện cán bộ, ñảng 
viên, xây dựng ñộng cơ phấn ñấu ñúng ñắn. Vào ðảng không phải là ñể thăng 
quan tiến chức mà là ñể phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo lời di huấn 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì ðảng 
không có lợi ích gì khác... Vô luận lúc nào, vô luận việc gì, ñảng viên và cán bộ 
phải ñặt lợi ích của ðảng ra trước”. 
                                        (www.tuyengiaokontum.org.vn - Ngày 17/03/2014)  

� � � � �� � 

TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÓI ĐI ĐÔI VỚI L@M 
 1. V� nói ñi ñôi v�i làm và s � c�n thi �t ph�i nói ñi ñôi v�i làm 
 - Nói ñi ñôi với làm là nguyên tắc ñầu tiên trong ba nguyên tắc ñạo ñức 
cách mạng theo quan niệm của Hồ Chí Minh: Nói thì phải làm, xây ñi cùng với 
chống và tu dưỡng ñạo ñức suốt ñời. Trong bài giảng “Tư cách một người cách 
mệnh”, Bác viết: “Tự mình phải: Cần kiệm. Hòa 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”. 
 - “Nói thì phải làm” là thể hiện sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, tư 
tưởng và hành ñộng, nhận thức và việc làm. ðối với mỗi người ñể thực hiện 
ñược việc thống nhất giữa lời nói với việc làm phải có nhận thức ñúng và quyết 
tâm vượt qua chính mình. Có nhận thức ñúng nhưng không vượt qua ñược sự 
cám dỗ của lợi ích cá nhân sẽ dẫn ñến nói không ñi ñôi với làm. ðể nói ñi ñôi với 
làm, còn cần có sự cố gắng, bền bỉ và quyết tâm, bởi bất kỳ công việc nào, 
nhiệm vụ gì, dù lớn hay nhỏ, khó hay dễ, phức tạp hay giản ñơn, nhưng nếu 
không ra sức phấn ñấu thì cũng không thể thành công ñược. Nói ñi ñôi với làm 
thể hiện bằng kết quả công việc. Kết quả công việc là thước ño sự cống hiến của 
mỗi người. Với các cán bộ, ñảng viên, người lãnh ñạo thì lời nói ñi ñôi với việc 
làm lại càng quan trọng và cần thiết, vì cán bộ là gốc của mọi công việc, là những 
tấm gương ñể quần chúng noi theo. 
 - Nói ñi ñôi với làm còn là biểu hiện của sự gương mẫu, trung thực, trong 
sáng của cán bộ, ñảng viên, công chức, nêu gương trước nhân dân “một tấm 
gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. 
 - Theo Người, về bản chất, “nói ñi ñôi với làm” không chỉ là nguyên tắc ñạo 
ñức, lẽ sống, phương châm hoạt ñộng mà còn là biểu hiện sinh ñộng cụ thể của 
việc quán triệt sâu sắc nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa suy 
nghĩ và hành ñộng, giữa tư tưởng ñạo ñức và hành vi ñạo ñức của mỗi người. 
 2. N�i dung t � t��ng H� Chí Minh v � “nói ñi ñôi v�i làm” 
 a) Nói phải ñúng chủ trương, chính sách của ðảng và Nhà nước, không 
ñược xuyên tạc, nói sai 
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 - Cán bộ, ñảng viên phải nắm vững ñường lối cách mạng của ðảng trong 
toàn bộ tiến trình cách mạng và ñược cụ thể hóa trong từng giai ñoạn. Nắm vững 
ñường lối cách mạng ñể thực hiện cho ñúng, ñể tuyên truyền, giáo dục, vận ñộng 
nhân dân làm theo cho ñúng. Phải rèn luyện bản lĩnh vững vàng ñể có niềm tin 
vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của ðảng, dù trải qua những tình huống phức 
tạp, những bước ngoặt hiểm nghèo, trung thành với ðảng, với sự nghiệp cách 
mạng, bảo vệ nền ñộc lập dân tộc và xây dựng xã hội tự do, ấm no, hạnh phúc 
cho nhân dân. 
 - ðể nói ñúng quan ñiểm, ñường lối của ðảng, cán bộ, ñảng viên phải 
nghiêm túc nghiên cứu, học tập lý luận Mác - Lênin. Hồ Chí Minh coi lý luận như 
cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. 
Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà ñi. 
 b) Nói ñi ñôi với làm, không ñược “nói một ñàng làm một nẻo” 
 - Theo Hồ Chí Minh, lời nói ñi ñôi với việc làm, nói ñược làm ñược, sẽ 
mang lại những hiệu quả lớn, ñược nhiều người hưởng ứng và làm theo. Khi ñề 
ra công việc, phải tránh cách nói chung chung, ñại khái và khó hiểu. Khi nói cần 
phải cụ thể, thiết thực, từ nhỏ ñến lớn, từ thấp ñến cao, từ dễ ñến khó. Cán bộ 
phải nói ñi ñôi với làm, nói trước làm trước. 
 - Không ñược nói nhiều làm ít hoặc nói mà không làm. Nếu chính mình 
tham ô mà bảo người khác liêm khiết thì không ñược. Nếu nói rằng phải cần 
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, mà bản thân lại lười biếng, không hoàn thành 
những công việc ñược giao, luôn tìm cách tham ô tiền của Nhà nước và nhân 
dân, không tiết kiệm, sống hoang phí, xa hoa trong khi cuộc sống của ñại ña số 
nhân dân còn nhiều thiếu thốn... thì những lời nói ñó sẽ không có tác dụng giáo 
dục. 
 - ðể chống việc nói một ñàng làm một nẻo còn cần xác ñịnh rõ trách nhiệm 
của mình. Mỗi người, mỗi ngành, mỗi giới, mỗi tầng lớp nhân dân ñều có những 
công việc, nhiệm vụ cụ thể. Khi nói phải gắn với công việc, nhiệm vụ cụ thể, 
không chung chung, ñại khái dẫn ñến nói chung, ai cũng nói ñược, nghe thì hay, 
nhưng không biết thực hiện thế nào. Nói ñi ñôi với làm yêu cầu phải ñi sâu ñi sát, 
kiểm tra ñôn ñốc kết quả của việc thực hiện những công việc ñã ñề ra, không thể 
làm theo lối quan liêu, như cách “tỉnh gửi giấy về huyện, huyện gửi giấy về xã. 
Giấy không thể che rét cho trâu bò ñược”. 
 c) Không ñược hứa mà không làm 
 - Lời hứa chỉ có giá trị khi ñi liền với việc làm cụ thể. “làm” ở ñây chính là 
hành ñộng, là hoạt ñộng thực tiễn, là tổ chức thực hiện, ñưa chủ trương, ñường 
lối của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, từ việc nhỏ 
ñến việc lớn mang ý nghĩa thiết thực. Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, ñảng viên ñã 
nói thì phải làm, “Nói ít, bắt ñầu bằng hành ñộng”; “Tốt nhất là miệng nói, tay làm, 
làm gương cho người khác bắt chước”. 
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 - ðối với ðảng ta, Hồ Chí Minh yêu cầu “ðảng phải luôn luôn xét lại những 
nghị quyết và những chỉ thị của mình ñã thi hành thế nào. Nếu không vậy thì 
những nghị quyết và chỉ thị ñó sẽ hóa ra lời nói suông mà còn hại ñến lòng tin 
cậy của nhân dân ñối với ðảng”. 
 - Hồ Chí Minh cho rằng, với trình ñộ giác ngộ và dân trí ngày càng cao, 
không phải cứ nghe cán bộ nói là quần chúng sẽ làm theo mà họ xem việc cán 
bộ làm. Cán bộ, ñảng viên “cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân ñi, miệng 
nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh... phải thật 
thà nhúng tay vào việc”. 
 3. T�m g��ng c�a Bác v � “nói ñi ñôi v�i làm” 
 - Nói ñi ñôi với làm là một trong những phẩm chất sáng ngời của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cho mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo. Theo các nhà 
nghiên cứu, toàn bộ cuộc ñời Hồ Chí Minh thực hành năm nội dung căn cốt nhất: 
Thực hành lý luận; thực hành dân chủ; thực hành dân vận; thực hành ñại ñoàn 
kết; thực hành ñạo ñức cách mạng và ñạo ñức làm người. Thực hành nghĩa là 
nói thống nhất với làm, chú trọng làm, nói ít làm nhiều. 
 - Hồ Chí Minh thường nhắc nhở: Nói cái gì phải cho dân tin - nói và làm 
cho nhất quán. Với quan niệm ñó, trong suốt cuộc ñời mình, Người ñã thực hiện 
một cách nghiêm túc và ñầy ñủ nói ñi ñôi với làm. Ở Hồ Chí Minh, lời nói ñi ñôi 
với hành ñộng, lý luận ñi ñôi với thực tiễn, nói là ñể mà làm, làm phải ñúng như 
ñiều ñã nghĩ, ñã nói. Hơn nữa, Người nói ít, nhưng làm nhiều, có những vấn ñề 
ñạo ñức Người không nói mà chỉ làm. Thống nhất giữa lời nói và việc làm là 
nguyên tắc ñạo ñức của Hồ Chí Minh, là sự thể hiện tấm gương thực hành ñạo 
ñức của bản thân Người. 
 - Sức thuyết phục mạnh mẽ trong tấm gương ñạo ñức của Hồ Chí Minh là 
ở chỗ, nói luôn luôn ñi ñôi với làm, dù việc lớn hay nhỏ, tự mình phải làm gương 
trước. Người quan niệm: “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước 
cho người ta bắt chước...”; “tự mình phải chính trước, mới giúp người khác 
chính, mình không chính mà muốn người khác chính là vô lý”. “Nếu chính mình 
tham ô bảo người ta liêm khiết có ñược không? Không ñược. Mình trước hết 
phải siêng năng, trong sạch thì mới bảo người ta trong sạch, siêng năng ñược”. 
Tấm gương nói ñi ñôi với làm của Hồ Chí Minh bắt nguồn từ quan niệm của 
Người, từ lòng dạ trong sáng, chính tâm, thật sự nêu gương của Người. 
 - Trong cuộc ñời của Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã có bao nhiêu câu chuyện 
cảm ñộng về việc nêu gương, nói ñi ñôi với làm, tự mình làm trước. Năm 1945, 
trước nạn ñói trên miền Bắc, Người ñề xuất toàn dân tiết kiệm gạo ñể giúp ñồng 
bào bị ñói và Người kêu gọi: “Tôi xin ñề nghị với ñồng bào cả nước, và tôi xin 
thực hành trước: Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. ðem gạo 
ñó (mỗi bữa một bơ) ñể cứu dân nghèo”. 
 Những năm Hồ Chí Minh sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch, khi kinh tế khó 
khăn, ñời sống của nhân dân còn nghèo khó, mọi người ăn cơm ñộn ngô, khoai, 
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sắn, Người ñề nghị nhà bếp là: Cán bộ, nhân dân ăn ñộn bao nhiêu phần trăm, 
nấu cơm ñộn cho Người từng ấy, giống như cán bộ, nhân dân. 
 Trong nhiều chuyến thăm các ñịa phương, nhất là các chuyến ñi trong 
ngày, Hồ Chí Minh mang theo cơm nắm với muối vừng. Người nói: Người ta dọn 
ra một bữa cơm sang, có khi Bác chẳng ăn ñâu, nhưng rồi ñể lại cái tiếng: ðấy, 
Bác Hồ ñến thăm còn làm một bữa cơm sang, còn ñiều người này, người khác 
từ giao tế sang, chuẩn bị cả buổi. Thế là tự Bác bao che cho cái chuyện xôi thịt. 
Như thế nắm cơm theo ăn cho tiện, ăn no rồi ñến làm việc. 
 Khi ăn cơm, không bao giờ Người ñể rơi cơm, Bác bảo một hạt cơm là một 
giọt mồ hôi của người nông dân. ðồng chí Phạm Văn ðồng ñã nói: Ăn cơm với 
Cụ hàng trăm lần, lần nào cũng thấy Cụ không ñể rơi một hạt cơm. Bởi vì, Cụ 
quý và tiết kiệm công sức của người làm ra lúa gạo. Chuyện nhỏ ñức lớn hài hòa 
ở một con người. 
 - Về chỗ ở, Người khước từ ở ngôi nhà sang trọng của Toàn quyền ðông 
Dương trước ñây mà chỉ ở ngôi nhà của người công nhân phục vụ; ñi dép lốp, 
mặc áo vá vai, dùng chiếc ô tô cũ, mà coi ñó là “cái phúc của dân, ñừng bỏ cái 
phúc ñó ñi”. Mùa hè nóng bức, Hồ Chí Minh dùng chiếc quạt lá cọ, “ñể dành ñiện 
phục vụ cho sản xuất, dành ñiện phục vụ sinh hoạt cho nhân dân”. 
 - Hồ Chí Minh làm những việc như thế, ñể thực hiện ñiều Người nói: Cơm 
chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng, ñều do mồ hôi nước mắt 
của nhân dân mà ra. Vì vậy, chúng ta phải ñền bù xứng ñáng cho nhân dân. 
Muốn làm như vậy, chúng ta phải cố gắng thực hiện cần, kiệm, liêm, chính. 
Người nói: Ai chẳng muốn no cơm, ấm áo, nhưng cuộc sống vật chất hết ñời 
người là hết. Còn tiếng tăm tốt xấu truyền ñến ngàn ñời sau. Cán bộ, ñảng viên 
nếu làm theo ñược những việc như trên sẽ thật sự quan liêm - mà quan liêm thì 
dân hạnh phúc và sẽ ñẩy thuyền ñi; và sẽ chẳng có những loại quan tham - mà 
quan tham nhiều thì dân khổ, nước nguy. 
 Trong cuộc ñời hoạt ñộng cách mạng của mình, Hồ Chí Minh ñã thấm 
nhuần sâu sắc ñặc trưng truyền thống văn hóa phương ðông là “một tấm gương 
sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” nên nhiều khi Người 
ñã giải thích lý luận bằng thực tiễn, bằng hành ñộng, bằng việc làm, thấy làm 
ñúng, làm phải, mọi người khắc làm theo. Thủ tướng Phạm Văn ðồng lúc sinh 
thời ñã nhận xét: “Mọi lời nói, việc làm của Hồ Chí Minh ñều thiết thực và cụ thể”. 
Nói là làm, thường là làm nhiều hơn nói, có khi làm mà không cần nói, tư tưởng 
thể hiện trong hành ñộng. 
 Phẩm chất nói ñi ñôi với làm của Hồ Chí Minh ñã dạy chúng ta về lẽ sống 
“thật”, ñối lập với giả, với dối như Người ñã cảnh báo: “Có những người miệng 
thì nói: Phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, nhưng bị vật chất dỗ dành mà 
phạm vào tham ô, lãng phí, hại ñến Tổ quốc, nhân dân”. 
 4. N�i dung h �c t�p và làm theo t �m g��ng ñ	o ñ
c H� Chí Minh v � 
nói ñi ñôi v�i làm 
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 - Hiện nay trong ðảng và xã hội ta, tình trạng “nói không ñi ñôi với làm”, 
“nói một ñàng làm một nẻo”, “nói mà không làm”, “nghĩ một ñằng, nói một ñằng”, 
“nói với cấp trên khác, nói với cấp dưới khác” ñang diễn ra ở nhiều nơi, ở không 
ít người. Bệnh nói dối, làm sai, dối cấp trên, dối dân ñể bớt xén vì lòng tham, bao 
che khuyết ñiểm cho nhau, hình thành phe phái, cánh hẩu... ñang gây bức xúc 
trong xã hội, làm mất niềm tin trong nhân dân. 
 - Thực hiện “nói ñi ñôi với làm” là phát huy truyền thống ñạo ñức quý báu 
của dân tộc, là thực hành ñạo ñức cách mạng. Thực hiện “nói ñi ñôi với làm” hiện 
nay, trước hết, phải từ trên xuống dưới, từ người lãnh ñạo cấp cao ñến cán bộ, 
ñảng viên, công chức ở cơ sở. Phải kiên quyết xóa bỏ các cơ chế quản lý ñã lỗi 
thời buộc mọi người gần như ñồng tình với việc khai man, biến báo, nhận một 
lần tiền phải ký hai, ba chữ ký. Phải thực hiện công khai minh bạch, trước hết là 
chức trách của mỗi người ñể có sự kiểm tra, giám sát của tổ chức, của nhân 
dân. Trong giải pháp ñể thực hiện “nói ñi ñôi với làm”, rất cần sự giáo dục lòng tự 
trọng, tinh thần trách nhiệm của mỗi người, chống chủ nghĩa cá nhân trong chính 
con người mình. 
 Nói ñi ñôi với làm là ñể hướng dẫn nhân dân làm theo, ñặc biệt là với thế 
hệ trẻ. Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã từng căn dặn: “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình 
phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Nói ñi ñôi với làm phải gắn với nêu 
cao tinh thần trách nhiệm và chống chủ nghĩa cá nhân. Chỉ trên cơ sở này, cán 
bộ, ñảng viên mới thu phục ñược quần chúng, mới cảm hóa, lôi kéo họ tạo thành 
phong trào thực tiễn rộng lớn ñể xây dựng, phát triển ñất nước, thực hiện nghị 
quyết của ðảng. 
                                                   (www.tuyengiaokontum.org.vn - Ngày 3/31/2014) 
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QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ LỜI NÓI ĐI ĐÔI VỚI VIỆC L@M  
V@ SỰ VẬN DỤNG ĐỂ RÈN LUYỆN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY 

 

 1. Quan ñi�m c�a Ch� t�ch H� Chí Minh v � li nói ñi ñôi v�i vi �c làm 
 Trong hoạt ñộng chính trị, việc làm là quá trình tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị ñã nêu ra trong nghị quyết bằng các giải pháp cụ thể ñể ñạt 
hiệu quả nhất ñịnh, ở ñây có hai loại việc làm: Việc làm của tổ chức chính trị và 
việc làm của cá nhân trong hệ thống chính trị. Việc làm của tổ chức chính trị 
ñược ñánh giá ở quá trình triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và 
kết quả của quá trình ñó. Việc làm của cá nhân ñược xác ñịnh ở nhiệm vụ của cá 
nhân ñối với công việc ñược giao và chất lượng, hiệu quả của thực hiện công 
việc. Xét cả trong trường hợp là tổ chức chính trị hay cá nhân trong tổ chức của 
hệ thống chính trị, muốn tổ chức thực tiễn giỏi thì cán bộ, ñảng viên chẳng những 
phải là người lãnh ñạo quần chúng, có khả năng tuyên truyền, vận ñộng quần 
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chúng rất giỏi bằng lời nói mà còn phải là người lính xung kích, người cán bộ, 
ñảng viên rất gương mẫu, tiên phong trong hành ñộng thực tế. Nếu chỉ nói mà 
không làm, không thể hiện bằng hành ñộng cụ thể thì không thể nào ñộng viên, 
tổ chức ñược quần chúng thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, ñường lối của 
ðảng. Muốn quần chúng, ñảng viên cấp dưới làm theo chủ trương, ñường lối, 
nghị quyết thì cán bộ, ñảng viên cấp trên phải gương mẫu làm trước, thực hiện 
trước, ñó mới thực sự là phương pháp tuyên truyền có hiệu quả cao. Trong 
tuyên truyền giáo dục không thể chỉ bằng lời nói khô khan, bằng lý thuyết chung 
chung, những khẩu hiệu trừu tượng mà chính phải bằng hành ñộng thực tế, bằng 
sự gương mẫu ñến mực thước của bản thân những người cán bộ, ñảng viên mới 
có thể làm cho lời nói của mình có nội dung sắc bén, có sức thuyết phục mạnh. 
 Khi bàn về vấn ñề tổ chức thực hiện ñể lời nói ñi ñôi với việc làm, ngay từ 
rất sớm Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã khẳng ñịnh rằng: “Nói chung thì các dân tộc 
phương ðông ñều giàu tình cảm, và ñối với họ một tấm gương sống còn có giá 
trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Từ nhận thức sâu sắc, hiểu rõ giá trị 
của việc nói ñi ñôi với làm, nêu gương trong hành ñộng mà: “Cả cuộc ñời vĩ ñại 
của Hồ Chủ tịch là tấm gương mãi mãi sáng ngời chí khí cách mạng kiên cường, 
tinh thần ñộc lập tự chủ, lòng yêu nhân dân thắm thiết, ñạo ñức chí công vô tư, 
tác phong khiêm tốn, giản dị”. Người ñã dành cả cuộc ñời của mình ñể thực hiện 
một ham muốn, một ham muốn tột bậc, ñó là: ðồng bào tôi ai cũng có cơm ăn, 
áo mặc, ai cũng ñược học hành, ở Người lời nói luôn ñi ñôi với việc làm, tất cả 
những câu nói của Người, ngoài sức thuyết phục của tính khoa học, tính cách 
mạng, tính lý luận, còn có sức thuyết phục vô cùng mạnh mẽ từ chính những 
hành ñộng, việc làm gương mẫu của Người. 
 Hành ñộng bao giờ cũng ñược tiến hành trên cơ sở một ñịnh hướng do 
nhận thức tạo ra. Nhận thức ñúng là cơ sở ñể dẫn ñến hành ñộng ñúng, vì trong 
quá trình hành ñộng, có thể có những yếu tố tác ñộng làm chệch hướng ñi, dẫn 
ñến kết quả của hành ñộng không ñúng. Vì vậy, nhận thức ñúng là ñiều kiện ñầu 
tiên ñể dẫn ñến hành ñộng ñúng. Nhưng muốn hành ñộng ñúng thì ngoài ñiều 
kiện có nhận thức ñúng, cần phải có bản lĩnh, ý chí ñể thực hiện mục tiêu của 
nhận thức ñã ñặt ra. Hành ñộng và việc làm vừa là mục tiêu, vừa là kết quả của 
nhận thức và lời nói. Hành ñộng cách mạng là quá trình tổ chức và triển khai các 
nhiệm vụ cụ thể trong ñời sống xã hội ñể thực hiện những nhiệm vụ chính trị nhất 
ñịnh. ðồng thời, ñây cũng là trách nhiệm chính trị, quyết tâm chính trị và nghĩa vụ 
ñạo ñức của cán bộ, ñảng viên trước ðảng và nhân dân. 
 Nhận thức lý luận ñược biểu hiện cụ thể ở lời nói, hành ñộng ñược biểu 
hiện cụ thể ở việc làm. Việc làm là quá trình biến nhận thức, biến lời nói thành 
hiện thực. Việc làm - hành ñộng là con ñường ñể thực hiện mục tiêu. Nếu không 
thông qua hành ñộng, không thông qua việc làm thì mọi lý tưởng chính trị, mọi lý 
luận ñều trở nên trống rỗng và vô nghĩa. Tư tưởng lý luận chỉ có sức mạnh khi 
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nó xâm nhập vào phong trào cách mạng của quần chúng ñể cải tạo hiện thực. 
Hành ñộng và việc làm vừa là con ñường ñể thực hiện mục tiêu, vừa là cơ sở ñể 
kiểm chứng tính ñúng ñắn của nhận thức, của lời nói. Vì vậy, cần có sự thống 
nhất giữa lời nói với hành ñộng, việc làm. 
 ðối với cán bộ, ñảng viên, Hồ Chí Minh yêu cầu phải khắc phục tình trạng 
nói một ñằng, làm một nẻo; nói nhiều làm ít; hoặc nói mà không làm. Người 
khẳng ñịnh: “Sở dĩ ðảng ta có thể lãnh ñạo giai cấp công nhân và toàn dân tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, là vì ðảng ta có chính sách ñúng ñắn và lãnh ñạo thống 
nhất. Mà lãnh ñạo thống nhất là vì toàn thể ñảng viên tư tưởng nhất trí và hành 
ñộng nhất trí. Nếu ñảng viên tư tưởng và hành ñộng không nhất trí, thì khác nào 
một mớ cắt rời, “trống ñánh xuôi, kèn thổi ngược”. Như vậy, thì không thể lãnh 
ñạo quần chúng, không thể làm cách mạng. Lời nói và việc làm của ñảng viên rất 
quan hệ ñến sự nghiệp cách mạng, vì nó ảnh hưởng lớn ñến quần chúng”. 
 “ðạo ñức cách mạng, là hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần 
chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Do lời nói và việc 
làm, ñảng viên, ñoàn viên và cán bộ làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, ñoàn 
kết quần chúng chặt chẽ chung quanh ðảng, tổ chức, tuyên truyền và ñộng viên 
quần chúng hăng hái thực hiện chính sách và nghị quyết của ðảng”. 
 Quan ñiểm của Hồ Chí Minh về tính thống nhất giữa lời nói và hành ñộng 
của cán bộ, ñảng viên là rất rõ ràng. Từ những quan ñiểm này, chúng ta còn thấy 
không chỉ là lời nói gắn với việc làm, hành ñộng cụ thể mà chúng ta còn nhận 
thấy Người yêu cầu làm nhiều hơn nói. Theo Người chủ trương, ñường lối của 
ðảng ñã ñưa ra cần ñược triển khai bằng những hành ñộng cụ thể của cán bộ, 
ñảng viên trong thực tiễn công tác. Cán bộ, ñảng viên cấp trên phải bằng hành 
ñộng, việc làm cụ thể ñể cán bộ, ñảng viên cấp dưới, quần chúng nhân dân hiểu 
ñược chủ trương, ñường lối ñúng ñắn của ðảng và làm theo. Vì thế, Người yêu 
cầu: “Quyết tâm không phải ở hội trường, ở lời nói, mà phải quyết tâm trong công 
tác, trong hành ñộng”. “Mỗi lời nói, mỗi việc làm của ñảng viên và cán bộ ta ñều 
phải nhằm vào mục ñích ấy”. Người còn cho rằng: “Kế hoạch 10 phần thì biện 
pháp cụ thể phải 20 phần, chỉ ñạo thực hiện sát sao phải 30 phần. Có như thế 
mới chắc chắn hoàn thành tốt kế hoạch”. Rõ ràng, ñối với Người nghị quyết ñưa 
ra mục tiêu, phương hướng là quan trọng nhưng tổ chức thực hiện nghị quyết lại 
quan trọng gấp nhiều lần. ðây là vấn ñề của những hành ñộng cụ thể. Chỉ có thể 
bằng hành ñộng với quyết tâm gấp 20, 30 lần thì mục tiêu mới hoàn thành, có ý 
nghĩa trong thực tiễn cuộc sống. 
 Nói ñi ñôi với làm là một nguyên tắc ứng xử văn hóa của người cách 
mạng, là cơ sở ñể phân biệt giữa cán bộ cách mạng với những loại giả danh 
khác. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Bọn phong kiến ngày xưa nêu cần, kiệm, liêm, chính 
nhưng không bao giờ làm mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo ñể phụng sự 
quyền lợi của chúng. Ngày nay ta ñề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực 
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hiện làm gương cho nhân dân noi theo ñể lợi cho nước cho dân”. Người luôn yêu 
cầu cán bộ, ñảng viên là “miệng nói tay làm”, và cao hơn là mình phải làm trước, 
làm nhiều, làm gương: “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước 
cho người ta biết trước”. Những người nói nhiều làm ít, nói một ñằng làm một 
nẻo, hoặc nói mà không làm là những cán bộ dở. ðây là ñiều nguy hại của ðảng 
cầm quyền, vừa làm suy yếu sức mạnh của tổ chức ñảng, vừa làm giảm sút 
niềm tin của quần chúng nhân dân và dẫn ñến sự tha hóa của bản thân cán bộ, 
ñảng viên. 
 2. Vận dụng quan ñiểm của Hồ Chí Minh v ề nói ñi ñôi với làm vào rèn 
luyện ñội ngũ cán bộ, ñảng viên hi ện nay 
 Từ quan ñiểm của Hồ Chí Minh về thực hiện lời nói ñi ñôi với việc làm 
ñồng thời theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI của ðảng, trong xây 
dựng rèn luyện ñội ngũ cán bộ, ñảng viên hiện nay cần lưu ý ñến mấy ñiểm sau: 
 Một là, trong sử dụng, tuyển chọn, ñề bạt cán bộ, công tác này không chỉ 
mang dấu ấn của người ñứng ñầu trong một nhiệm kỳ mà còn ảnh hưởng lâu dài 
ñến phong trào của ñơn vị, ñịa phương. Công tác cán bộ thể hiện rõ nhất quan 
ñiểm, tư duy chính trị, xu hướng, khả năng dùng người, bản chất nhân văn của 
người ñứng ñầu. Văn hóa dùng người của người ñứng ñầu tác ñộng ñến cấp 
dưới, khích lệ ñộng viên hoặc gây chán nản, hoài nghi ñối với cấp dưới. Thông 
thường, trong công tác cán bộ, người ñứng ñầu trong lời nói luôn luôn thể hiện 
thái ñộ chí công vô tư, không vì tình thân mà sắp xếp công việc nhưng trong thực 
tế hành ñộng thì không hẳn như vậy. 
 Hai là, người ñứng ñầu phải sâu sát thực tiễn, hiểu rõ nhiệm vụ của ñơn vị 
cũng như năng lực của từng cán bộ trong ñơn vị ñể triển khai công việc, phân 
công nhiệm vụ ñạt hiệu quả cao nhất. 
 Không chỉ thực tiễn ñơn vị mà còn phải nắm chắc thực tiễn phát triển của 
ñất nước, của thế giới, nhìn nhận rõ những vấn ñề mới nảy sinh từ trong thực 
tiễn ñể lưu ý tổng kết, khái quát thành lý luận. Dùng chính lý luận ñó ñể ñưa ra 
những giải pháp, giải quyết các yêu cầu cho sự phát triển của ñơn vị, ñịa 
phương. Không ñề ra những chủ trương, chính sách thiếu thực tế, phi thực tế 
ñược xem như là một phần của hội nghị, làm cho có rồi bỏ ñấy. 
 Ba là, phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập thể lãnh ñạo, cá nhân phụ 
trách” trong thực tế công tác. Vừa phát huy cao nhất trí tuệ, bản lĩnh và quyền 
hạn, vừa có sự ràng buộc chặt chẽ, tương ứng về trách nhiệm chính trị và pháp 
lý của người ñứng ñầu, ngăn ngừa và hạn chế tình trạng ñộc ñoán, chuyên 
quyền, cá nhân chủ nghĩa trong việc ñưa ra các quyết sách. 
 Bốn là, ñưa ra yêu cầu gì ñối với các cá nhân trong ñơn vị, người ñứng 
ñầu phải gương mẫu thực hiện trước. Yêu cầu các cá nhân nỗ lực hoàn thành tốt 
nhiệm vụ của mình, bản thân người ñứng ñầu phải thực hiện nghiêm túc trước. 
Yêu cầu cá nhân phải thực hiện nghiêm túc nội quy của cơ quan, ñơn vị, người 
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ñứng ñầu phải gương mẫu thực hiện trước. Yêu cầu mỗi cá nhân phải ñoàn kết 
với các thành viên khác trong ñơn vị, xây dựng ñơn vị thành ñơn vị ñoàn kết, bản 
thân người ñứng ñầu phải thực hiện tốt ñầu tiên. Yêu cầu các cá nhân phải tự 
giác học tập, nâng cao trình ñộ, người ñứng ñầu cũng phải học tập không ngừng. 
 Năm là, mỗi cán bộ, ñảng viên, ñặc biệt ñảng viên là người ñứng ñầu cấp 
ủy, chính quyền các cấp phải là một người làm công tác dân vận giỏi. Phong 
cách nhất quán của công tác dân vận là phải ñi vào thực tiễn “từ trong quần 
chúng mà ra, trở lại nơi quần chúng”, nói ñi ñôi với làm và làm gương cho quần 
chúng noi theo. ðối với những người làm công tác dân vận không thể “không 
phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh”, dẫn tới “nghị quyết ñầy túi áo, thông 
cáo ñầy túi quần”, họ phải thật thà nhúng tay vào việc. 
 ðể làm tốt những lưu ý trên cần thực hiện ñồng bộ mấy giải pháp sau: 
 Thứ nhất, giải pháp về nhận thức: Cần phải tuyên truyền, giáo dục cho cán 
bộ, ñảng viên về ý thức trách nhiệm trong việc ñảm bảo sự thống nhất giữa nhận 
thức và hành ñộng, giữa lời nói và việc làm. ðây không chỉ là vấn ñề ñạo ñức 
cách mạng, mà liên quan ñến lập trường tư tưởng của ðảng, liên quan ñến tính 
ðảng cộng sản của cán bộ, ñảng viên. cấp ủy các cấp cần nghiên cứu lý luận, 
tổng kết thực tiễn ñể rút ra những nhận thức ñúng, làm cơ sở cho chỉ ñạo thực 
tiễn, cần ñổi mới công tác nghiên cứu lý luận. Công tác nghiên cứu lý luận phải 
vừa bám sát yêu cầu của sự nghiệp ñổi mới, vừa mang tính dự báo ñể ñịnh 
hướng cho sự phát triển. 
 Mỗi cán bộ, ñảng viên cần phải bảo ñảm sự thống nhất giữa lời nói và việc 
làm, giữa nhận thức và hành ñộng, ñề cao sự trung thực, nhất quán trong hành 
ñộng, coi ñây là thước ño cả về ñạo ñức và nhân cách, cả về phẩm chất tư 
tưởng chính trị của cán bộ, ñảng viên trong sự nghiệp ñổi mới hiện nay. 
 Thứ hai, giải pháp về luật pháp: Trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ðảng và Nhà nước phải chú trọng nâng cao 
chất lượng của hệ thống luật pháp, xây dựng môi trường pháp luật lành mạnh ñể 
tạo ñộng lực cho sự phát triển; ñồng thời, ñẩy mạnh giáo dục ý thức công dân, 
tinh thần sống và làm việc theo pháp luật trong xã hội. ðạo ñức của cán bộ, ñảng 
viên trước hết phải ñược thể hiện ở việc chấp hành luật pháp và các văn bản quy 
phạm pháp luật khác. Hệ thống luật pháp phải tham gia vào ñiều chỉnh mối quan 
hệ giữa nhận thức và hành ñộng, giữa lời nói và việc làm của cán bộ, ñảng viên, 
trước hết là ở các cơ quan công quyền. 
 Thứ ba, giải pháp về tự tu dưỡng, rèn luyện làm gương và nêu gương trong 
cán bộ, ñảng viên: Xét cho cùng, mọi sự tác ñộng của môi trường bên ngoài ñối 
với cá nhân ñều bị những giới hạn nhất ñịnh, vì nhân tố chủ quan có ý nghĩa 
quyết ñịnh. Vì vậy, ñể ñảm bảo tính thống nhất giữa lời nói và việc làm cần phải 
nâng cao tính tự giác trong việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng thường xuyên của 
mỗi cán bộ, ñảng viên; phải tiến hành tự phê bình và phê bình một cách nghiêm 
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túc; phải gắn bó với quần chúng nhân dân, nắm vững tình hình biến ñộng trong 
ñời sống nhân dân, phấn ñấu làm gương cho nhân dân noi theo. Tấm gương 
trong học tập, công tác và sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, ñảng viên của tổ 
chức ñảng và cơ quan Nhà nước vừa là một nội dung vừa là một phương thức 
ñảm bảo sự lãnh ñạo của ðảng trong sự nghiệp ñổi mới và hội nhập hiện nay. 
 Tóm lại, vấn ñề ñảm bảo sự thống nhất giữa nhận thức và hành ñộng, 
giữa lời nói và việc làm là vấn ñề bức thiết, vừa phản ánh trình ñộ và năng lực 
lãnh ñạo cách mạng của ðảng, vừa thể hiện nhân cách, phẩm chất ñạo ñức của 
mỗi cán bộ, ñảng viên. Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh, 
vận dụng quan ñiểm của Hồ Chí Minh về nói ñi ñôi với làm cần phải trở thành 
một yêu cầu, một nhu cầu thường xuyên ñối với mỗi cán bộ, ñảng viên hiện nay. 
Chỉ có làm ñược như vậy thì cán bộ, ñảng viên mới ñược dân tin, dân phục, dân 
yêu, củng cố vị thế của ðảng ngày càng vững chắc trong lòng dân. 
                                                                        Ths. Yên Ngọc Trung  
                                                 (Tạp chí Giáo dục lý luận số 208 - Tháng 02/2014) 
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