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Lời giới thiệu 
 

Vào những ngày ñầu thu 45 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu ñã 
về với “thế giới của các bậc thánh hiền”, ñể lại cho nhân dân, Tổ quốc ta một bản 
Di chúc lịch sử, gửi lại muôn vàn tình yêu thương của một con người suốt ñời “hết 
lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”. Di chúc của Bác Hồ là tài sản 
tinh thần vô giá, chứa ñựng giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc; là những chỉ dẫn 
quý báu, ñộng lực tinh thần ñể dân tộc Việt Nam vượt qua khó khăn, tận dụng thời 
cơ, chấp nhận thách thức ñể tiến tới con ñường phát triển bền vững. 

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn ñối 
với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ta trên nhiều 
phương diện, nó vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và 
trong tương lai; ñặc biệt khi hệ thống chủ nghĩa xã hội có nhiều biến ñổi, nhất là 
những diễn biến phức tạp trong khu vực và thế giới gần ñây càng cho chúng ta thấy 
Di chúc của Người có ý nghĩa thời sự sâu sắc. 

Sau 45 năm, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng rõ tầm nhìn thời 
ñại và vẹn nguyên giá trị. ðó không chỉ là những lời căn dặn cuối cùng của Người 
mà còn là văn kiện lịch sử, kết tinh những tinh hoa ñạo ñức và tâm hồn cao ñẹp, 
những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh, mãi mãi soi sáng con ñường 
cách mạng Việt Nam. 

Nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969 - 2014) Thư viện 
tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn ñọc thông tin khoa học chuyên ñề “Di 
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi sáng soi”. 

Trân trọng giới thiệu! 

 BAN BIÊN SOẠN 
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VÌ NỀN ĐỘC LẬP TỰ DO CỦA ĐẤT NƯỚC, VÌ SỰ TO�N VẸN LÃNH THỔ THIÊNG LIÊNG CỦA TỔ QUỐC, 
XỨNG ĐÁNG VỚI SỰ TIN CẬY V� ỦY THÁC CỦA NHÂN DÂN 

 

 Sáu mươi chín năm trước, vào mùa thu năm 1945, nhân dân Việt Nam, 

dưới ngọn cờ của ðảng, ñã làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ ñại trong lịch 

sử nước nhà: ðập tan xiềng xích của chế ñộ thực dân, phong kiến; giành lại nền 

ñộc lập dân tộc; khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước của 

nhân dân và vì nhân dân; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm 

chủ ñất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh ñã trịnh trọng tuyên bố với thế giới về sự ra ñời của nước Việt Nam ñộc lập, 

tự do và khẳng ñịnh toàn thể dân tộc Việt Nam quyết ñem tất cả tinh thần và lực 

lượng, tính mạng và của cải ñể bảo vệ nền tự do, ñộc lập ấy. Gần 70 năm qua, 

nhân dân ta ñã vượt qua biết bao khó khăn, thử thách ñể xây dựng, phát triển 

ñất nước, nâng cao ñời sống nhân dân, như lời Bác Hồ dạy: Nước ñược ñộc lập 

mà dân không ñược hưởng tự do, hạnh phúc thì ñộc lập cũng không có ý nghĩa 

gì. ðồng thời, nhân dân ta cũng ñã phải hy sinh biết bao xương máu, ñánh bại 

mọi kẻ thù xâm lược ñể bảo vệ nền ñộc lập tự do, chủ quyền, thống nhất, toàn 

vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

 Ngày nay, trong một thế giới ñang diễn ra mạnh mẽ quá trình toàn cầu 

hóa, ñan xen nhiều mối quan hệ phức tạp, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, ñấu 

tranh gay gắt giữa các nước, giữa các nền chính trị, kinh tế và văn hóa khác 

nhau, sự hưng thịnh hay tồn vong của mỗi quốc gia, dân tộc không còn chỉ là 

chuyện riêng của từng quốc gia hay dân tộc. ðiều ñó ñã tạo ra cả thời cơ và 

thách thức với mọi quốc gia, nhất là với các nước nhỏ trong việc bảo vệ lợi ích, 

bảo vệ ñộc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của ñất nước. Trong 

bối cảnh ñó, ñặc biệt là trước diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và trên 

thế giới trong những năm gần ñây, hơn bao giờ hết, ñòi hỏi ñất nước ta phải phát 

triển nhanh, bền vững, nâng cao sức mạnh tổng hợp, nội lực của ñất nước về 

mọi mặt; ñồng thời phải luôn nêu cao cảnh giác, kiên quyết bảo vệ vững chắc 

ñộc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong bất cứ hoàn 

cảnh nào. ðây là nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả của chúng ta hôm nay trước tổ 

tiên và các thế hệ cha anh ñi trước, như lời Bác Hồ dạy: “Các Vua Hùng ñã có 

công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” và trước các thế hệ 

con cháu muôn ñời sau. 

 Nước Việt Nam ta ñộc lập! Non sông gấm vóc Việt Nam ta thống nhất, 

toàn vẹn từ cao nguyên ðồng Văn ñến mũi Cà Mau, từ dãy núi rừng Trường Sơn 
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hùng vĩ ñến các quần ñảo Hoàng Sa, Trường Sa hiên ngang trong sóng gió biển 

ðông! ðất nước Việt Nam, do ông cha ñể lại, dọc ba miền Bắc - Trung - Nam liền 

một dải, ñẹp ñẽ vô cùng và thiêng liêng vô giá. ðồng bào Việt Nam ta dù ở miền 

xuôi hay miền ngược, ñang ở trong nước hay ở nước ngoài ñều là ñồng bào con 

Lạc, cháu Hồng, cùng chung tay xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thịnh 

vượng và giữ gìn vững chắc non sông gấm vóc của Tổ quốc. 

 Thời nào cũng thế, nhân dân ta không dung thứ bất cứ ai, bất cứ hành 

ñộng nào làm xâm hại lợi ích của ñất nước, của dân tộc. ðó chính là ñạo lý 

thiêng liêng nhất và là pháp lý công minh nhất! Ai vi phạm hoặc làm vấy bẩn ñiều 

vô giá ñó, người ấy không xứng ñáng là người con ñất Việt. ðiều nhân dân ta 

cần và tôn vinh là những người yêu nước chân chính, sẵn sàng hy sinh lợi ích 

riêng của mình vì lợi ích chung của ñất nước, thể hiện lòng yêu nước bằng 

những việc làm thiết thực, cụ thể có lợi cho dân, cho nước như lời Bác Hồ dạy: 

Cái gì có lợi cho dân, cho nước thì cố hết sức làm, cái gì có hại cho dân, cho 

nước thì cố hết sức tránh. Vì vậy, ñể góp phần giữ vững ñộc lập, chủ quyền, 

thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, mỗi người chúng ta, dù làm gì, ở bất 

kỳ vị trí làm việc, công tác nào, cũng phải làm hết sức mình ñể hoàn thành tốt 

nhất nhiệm vụ, chức trách của mình, tích cực ñấu tranh ngăn chặn, ñẩy lùi các 

thói hư, tật xấu, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm. Chúng ta 

không thể chấp nhận những người miệng nói yêu nước nhưng vì lợi ích cá nhân, 

“lợi ích nhóm” mà tham nhũng, lãng phí, làm tổn hại ñến lợi ích của ñất nước, 

làm nghèo, suy yếu ñất nước. ðây là “giặc nội xâm”, là những “khối u” trên cơ thể 

ñất nước cần phải cắt bỏ. 

 ðể bảo vệ ñộc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ ñất nước ñòi 

hỏi phải có tầm nhìn xa, bản lĩnh vững vàng, kiên ñịnh về nguyên tắc nhưng tỉnh 

táo, linh hoạt, khôn khéo trong sách lược, “dĩ bất biến ứng vạn biến”. Những bài 

học giữ nước của cha ông ta ñể lại là hết sức quý giá với chúng ta ngày nay. 

Những cảnh báo của nhà bác học Lê Quý ðôn về những nguy cơ làm mất nước: 

“Một, trẻ không kính già; hai, trò không trọng thầy; ba, binh kiêu tướng thoái; bốn, 

tham nhũng tràn lan; năm, sỹ phu ngoảnh mặt” là ñiều chúng ta cần phải suy 

ngẫm; hay những lời nói của Quốc công Tiết chế Hưng ðạo Vương Trần Quốc 

Tuấn: Phải biết chủ ñộng “rút củi ñáy nồi”, “phải kiềng canh nóng mà thổi rau 

nguội” trong xử lý quan hệ với kẻ thù; “vua tôi ñồng lòng, anh em hòa mục, cả 

nước góp sức, giặc phải bị bắt”, xây dựng “quân ñội một lòng như cha con thì 

mới dùng ñược”, “phải khoan thư sức dân ñể làm kế sâu rễ bền gốc là thượng 

sách giữ nước”... vẫn còn nguyên giá trị với chúng ta hôm nay. 
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 Ngày nay, kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, bất khuất, kiên 

cường của dân tộc, những bài học giữ nước của cha ông, bằng sự nỗ lực phấn 

ñấu không ngừng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế ñộc lập, tự chủ, 

nâng cao sức mạnh tổng hợp và uy tín quốc tế của ñất nước, phát huy sức mạnh 

ñoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh quốc tế, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc 

làm mục tiêu cao nhất, nhân dân ta nhất ñịnh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử 

thách, giữ vững môi trường hòa bình, ổn ñịnh ñể phát triển ñất nước, bảo vệ 

vững chắc non sông gấm vóc do cha ông ñể lại ñể trao truyền cho muôn ñời con 

cháu mai sau. 

 Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của gần 30 năm ñổi mới mà 

nhân dân ta ñạt ñược khiến chúng ta hãnh diện và tự hào, bạn bè quốc tế 

ngưỡng mộ. Nhưng, chúng ta vẫn luôn ñau ñáu vì nền kinh tế nước ta còn tụt 

hậu, cuộc sống của ñồng bào ta ở nhiều vùng, nhiều ñối tượng còn rất khó khăn; 

vẫn còn tệ tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm, thói quan liêu hống hách cửa 

quyền với nhân dân, tình trạng trù dập, ức hiếp người dân lương thiện, gây ra 

bao nỗi oán thán, bất bình trong nhân dân. Chúng ta vẫn còn phải trăn trở, ñau 

lòng khi nghe những câu truyền miệng lâu nay trong nhân dân: “Nhất hậu duệ, 

nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ...” trong công tác cán bộ và những nhận xét về 

thứ “ñạo ñức bốn mặt” (trước mặt, sau lưng, trước cấp trên và trước ñồng bào 

mình) ñang là phương thức hành xử của không ít cán bộ, ñảng viên, cũng như 

trước tình trạng không ít cán bộ “tay ñã nhúng chàm” bị dư luận xã hội lên án 

hoặc ñã và ñang bị truy tố, xét xử. ðây chính là những ñiều ñã làm xói mòn lòng 

tin của nhân dân ñối với ðảng, Nhà nước, chế ñộ ta, là mầm họa ñối với ñộc lập, 

chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

 Người xưa nói: Không biết xấu hổ thì không thành người ñược! Ấy là liêm 

sỉ ở ñời! Không trừ một ai, dù là cán bộ lãnh ñạo, người ñứng ñầu các tổ chức, 

cơ quan, ñơn vị hay một công dân bình thường luôn phải tự vấn về nghĩa vụ và 

trách nhiệm của mình, luôn phải biết tự hổ thẹn với lương tâm về ñạo lý làm 

người! Không trừ một ai, ở bất kỳ cấp nào, có việc làm hại cho dân cho nước, 

làm nhân dân bất bình, nếu ñạo lý, lương tâm không ñủ thức tỉnh, răn ñe thì pháp 

lý phải ñược triệt ñể áp dụng. Ai vi phạm thì khuyên răn, nếu vẫn chưa thức tỉnh 

thì cần thiết phải nghiêm trị, “xây” phải ñi ñôi với “chống”, ñể giữ gìn, củng cố 

lòng tin của nhân dân, củng cố và tăng cường khối ñại ñoàn kết toàn dân tộc. Bởi 

vì “dân là gốc”; Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã từng nói: “Gốc có vững, cây mới bền. 

Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”, cũng như người Anh hùng dân tộc, Danh 

nhân văn hóa Nguyễn Trãi ñã từng viết: “Làm lật thuyền mới biết sức dân mạnh 
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như nước”. Vì vậy, ñể có ñủ sức mạnh vượt qua mọi chướng ngại, chông gai 

trên con ñường bảo vệ nền ñộc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, 

thì mối quan hệ máu thịt, sinh tử giữa ðảng với nhân dân lại ñòi hỏi phải ñược 

chăm lo ở một tầm cao mới, với chất lượng mới. Chúng ta không sợ bất cứ một 

thế lực nào, dù là hung bạo nhất. Chúng ta chỉ sợ nhân dân mất niềm tin vào 

ðảng, Nhà nước, chế ñộ ta. Khối ñoàn kết, thống nhất, ñồng tâm hiệp lực của 

hơn 90 triệu ñồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ là sức mạnh 

vô ñịch ñể giữ gìn, bảo vệ non sông ñất nước Việt Nam mãi mãi trường tồn. 

 Bảo vệ vững chắc ñộc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của 

Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên, hằng ngày, hằng giờ không ñược phép sao 

nhãng, lơ là, nhưng cũng là cuộc ñấu tranh lâu dài, kiên trì, bền bỉ với những khó 

khăn, thử thách to lớn. ðây là sự nghiệp của toàn dân, của mọi người Việt Nam, 

nhưng ðảng và Nhà nước ta, những người lãnh ñạo và quản lý ñất nước, có vai 

trò và trách nhiệm to lớn. Tháng 9 năm nay tròn 45 năm toàn ðảng, toàn dân và 

toàn quân ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta 

phải tiếp tục học tập và làm theo những lời dạy trong Di chúc của Bác: “Việc cần 

phải làm trước tiên là chỉnh ñốn ðảng, làm cho mỗi ñảng viên, mỗi chi bộ ñều ra 

sức làm tròn nhiệm vụ ðảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân 

dân”, “phải giữ gìn ðảng ta thật trong sạch, phải xứng ñáng là người lãnh ñạo, là 

người ñầy tớ của nhân dân”, “mỗi ñảng viên, cán bộ phải thấm nhuần ñạo ñức 

cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; phải giữ gìn sự ñoàn 

kết thống nhất trong ðảng như “giữ gìn con ngươi của mắt mình”; ñoàn kết trên 

cơ sở cương lĩnh, ñiều lệ, quan ñiểm, ñường lối, nguyên tắc tổ chức và hoạt 

ñộng của ðảng, trên cơ sở bảo vệ lợi ích của dân tộc, của ñất nước, vì sự ấm 

no, hạnh phúc của nhân dân. Trên tinh thần ñó, các cấp ủy, tổ chức ñảng, mọi 

cán bộ, ñảng viên cần phải tiếp tục thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương 4 Khóa XI “Một số vấn ñề cấp bách về xây dựng ðảng hiện nay” gắn với 

thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011, của Bộ Chính trị về tiếp tục ñẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh; kiên quyết ñẩy 

lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, ñạo ñức, lối sống, chống quan liêu, tham 

nhũng, lãng phí, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ 

cán bộ, ñảng viên, công chức, viên chức; phải dựa vào nhân dân ñể xây dựng 

ðảng, ñể giám sát các cấp ủy, tổ chức ñảng, ñể ñánh giá cán bộ, ñảng viên. Trên 

cơ sở ñó, triển khai thực hiện Hiến pháp sửa ñổi vừa mới ñược Quốc hội thông 

qua, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước ta thật sự là Nhà nước của nhân dân, do 
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nhân dân và vì nhân dân, ñược toàn dân tin cậy, ủng hộ. Làm ñược như vậy thì 

dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy, chúng ta cũng nhất ñịnh thắng lợi. 

 Phát huy tinh thần và truyền thống vẻ vang của cuộc Cách mạng tháng 

Tám vĩ ñại, tiếp tục học tập và thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, toàn ðảng, toàn dân, toàn quân ta ñoàn kết một lòng thành một khối vững 

chắc, nỗ lực phấn ñấu, nhất ñịnh sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng 

nước ta “ñàng hoàng hơn, to ñẹp hơn”, sánh vai với các cường quốc năm châu 

và bảo vệ vững chắc ñộc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 

quốc, ñể dân tộc ta, ñất nước ta phồn vinh, mãi mãi trường tồn. ðó cũng là thước 

ño lòng yêu nước của mỗi chúng ta lúc này. 

                                                                               Trương Tấn Sang 
                                                                  Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước  
                                                           Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
                                                        (www.tapchicongsan.org.vn - Ngày 10/8/2014) 
 
 
 

DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH MÃI MÃI SÁNG SOI 
 

 Sau 45 năm công bố, Di chúc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng 
rõ tầm nhìn thời ñại và vẹn nguyên 
giá trị. Di chúc của Người vẫn là 
những chỉ dẫn quý báu, ñộng lực tinh 
thần giúp chúng ta vượt qua khó 
khăn, tận dụng thời cơ, chấp nhận 
thách thức ñể tiến tới con ñường 
phát triển bền vững. 
 Vài nét v ề quá trình Bác vi ết 
Di chúc 
 Nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, 
sáng ngày 10/5/1965, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh viết những dòng ñầu tiên 
của bản Di chúc. ðến ngày 15/5, bản 
Di chúc ñầu tiên này hoàn thành, dài 
gần 3 trang, do chính Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ñánh máy, có chữ ký của Người 
và chữ ký chứng kiến của ñồng chí 
Lê Duẩn - lúc ñó là Bí thư Thứ nhất 
Ban Chấp hành Trung ương ðảng. 

Từ ngày 10/5/1965 ñến lúc kết thúc 
viết Di chúc ngày 10/5/1969, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nhiều lần chỉnh sửa, bổ 
sung và viết lại. Năm 1966 và 1967, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh không có bản 
viết riêng, chỉ có hai bản bổ sung vào 
Di chúc năm 1965. Năm 1968, Người 
viết bổ sung một ñoạn gồm 6 trang 
viết tay, ngày 10/5/1969 viết lại toàn 
bộ phần mở ñầu Di chúc, gồm 1 
trang viết tay.  
 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh lần ñầu tiên ñược công bố trong 
Lễ tang của Người tháng 9/1969, 
gồm 4 trang in khổ 14,5cm x 22cm. 
Ngày 19/8/1989, Bộ Chính trị ra 
Thông báo số 151-TB/TW Về một số 
vấn ñề liên quan ñến Di chúc và ngày 
qua ñời của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
khẳng ñịnh Di chúc công bố chính 
thức năm 1969 ñảm bảo trung thành 
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với bản gốc của Người. Nội dung chủ 
yếu dựa theo bản Bác viết năm 1965, 
trong ñó ñoạn mở ñầu là của bản viết 
năm 1969, ñoạn về việc riêng là của 
bản viết năm 1968. Lúc ñầu, vì 
những lý do nhất ñịnh, nên một số 
vấn ñề trong Di chúc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh chưa ñược công bố, như: 
Việc căn dặn của Người về hỏa táng 
thi hài; việc cần làm sau khi cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
thắng lợi; miễn giảm thuế nông 
nghiệp một năm cho các hợp tác xã 
nông nghiệp... Trong dịp kỷ niệm 100 
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương ðảng (Khóa VI) ñã quyết ñịnh 
công bố toàn bộ các bản viết Di chúc 
của Người.  
 Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ñược viết trong bối cảnh 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước của dân tộc ta ở vào giai ñoạn 
ác liệt, song ñang trên ñà thắng lợi, 
ñòi hỏi sự ñoàn kết chặt chẽ, chiến 
ñấu bền bỉ của toàn ðảng, toàn dân, 
toàn quân hai miền Nam - Bắc với 
niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối 
cùng. ðế quốc Mỹ sau thất bại trong 
chiến lược “Chiến tranh ñặc biệt”, 
chúng tiến hành chiến lược “Chiến 
tranh cục bộ” ở miền Nam, ñồng thời 
leo thang “Chiến tranh phá hoại” miền 
Bắc lần thứ nhất; Hội nghị lần thứ 11 
Ban Chấp hành Trung ương ðảng 
Khóa III tháng 3/1965 ñã hạ quyết 
tâm chiến thắng giặc Mỹ xâm lược. 
Sau khi ñánh bại cuộc phản công 
chiến lược mùa khô 1965 - 1966 và 
1966 - 1967, chúng ta mở cuộc Tổng 
tiến công, nổi dậy Tết Mậu Thân 

1968, buộc ñế quốc Mỹ phải tuyên bố 
ngừng ném bom miền Bắc, chấp 
nhận ñàm phán với ta ở Hội nghị Pa-ri. 
 Giá tr ị to l ớn của Di chúc 
 Di chúc là tâm nguyện, tình 
cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, 
nhân dân và sự nghiệp cách mạng. 
 Di chúc thể hiện sự tự nhận 
thức sâu sắc về bản thân của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Người ñón nhận 
quy luật cuộc sống bằng phong thái 
ung dung, tự tại, chuẩn bị việc ra ñi 
của mình bằng những lời tâm huyết 
dặn lại. Tâm nguyện của Người: 
“Suốt ñời tôi hết lòng hết sức phục vụ 
Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục 
vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế 
giới này, tôi không có ñiều gì phải hối 
hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không ñược 
phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn 
nữa”. Ý chí, niềm tin, tinh thần lạc 
quan cách mạng, trách nhiệm với 
nhân dân của Người thể hiện sâu sắc 
ở dự báo về thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ và ngày thống 
nhất ñất nước, ở những chỉ dẫn về 
công việc của sự nghiệp cách mạng 
còn dang dở. Di chúc là tâm sự của 
một người ñã suốt ñời hy sinh hạnh 
phúc riêng tư, hiến dâng trọn cuộc 
ñời cho Tổ quốc và nhân dân; là tấm 
lòng chung thủy với “các nước anh 
em” và “bầu bạn khắp năm châu”.  
 Di chúc là công trình lý luận về 
xây dựng ðảng cầm quyền 
 Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh khẳng ñịnh “ðảng ta là ðảng 
cầm quyền”. ðể ñáp ứng ñược nhiệm 
vụ lãnh ñạo xã hội, ðảng phải luôn 
vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ 
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chức và gắn bó máu thịt với nhân 
dân, không ngừng nâng cao bản chất 
giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa 
Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, 
làm kim chỉ nam cho mọi hoạt ñộng 
của mình. Di chúc nêu những vấn ñề 
cốt yếu của công tác xây dựng ðảng, 
ñó là: Giữ gìn mối ñoàn kết trong 
ðảng, thực hiện nguyên tắc tập trung 
dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và 
phê bình, rèn luyện ñạo ñức cách 
mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
hết lòng phục vụ nhân dân của mỗi 
cán bộ, ñảng viên. Công tác chỉnh 
ñốn ðảng là nhiệm vụ chiến lược, là 
công việc thường xuyên ñể giữ vững 
vai trò lãnh ñạo và cầm quyền của 
ðảng. 
 Sự nghiệp cách mạng là một 
sự nghiệp bền bỉ, dài lâu, tiếp nối từ 
thế hệ này sang thế hệ khác. ðảng 
cầm quyền phải chăm lo phát triển 
lực lượng cho hiện tại và chuẩn bị 
cho tương lai một thế hệ trẻ vừa 
“hồng” vừa “chuyên”, có như vậy mới 
thực hiện thành công lý tưởng xây 
dựng một xã hội mới, tiến bộ, văn 
minh. Bác dặn: “Bồi dưỡng thế hệ 
cách mạng cho ñời sau là một việc 
rất quan trọng và rất cần thiết”, ñó là 
công việc bồi dưỡng lý tưởng cộng 
sản, giáo dục truyền thống yêu nước, 
ý thức rèn luyện ñạo ñức cách mạng, 
ñào tạo nguồn nhân lực kế tục sự 
nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. 
 Cách mạng Việt Nam không 
thể tách rời cách mạng thế giới. Sự 
vững mạnh của ðảng còn ñược 
khẳng ñịnh trong mối quan hệ ñoàn 
kết chặt chẽ với các ñảng cộng sản 
và bè bạn quốc tế. ðiều Bác dặn 

trong Di chúc “về phong trào cộng 
sản thế giới” chỉ dẫn ñịnh hướng 
quan trọng cho quan hệ ñối ngoại của 
ðảng, ñó là nguyên tắc ñoàn kết 
quốc tế dựa trên “nền tảng chủ nghĩa 
Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô 
sản, có lý có tình”. 
 Di chúc là tác phẩm bàn về xây 
dựng xã hội XHCN ở Việt Nam, là 
phác thảo lý luận sự nghiệp ñổi mới ở 
nước ta 
 Di chúc là ñiểm kết tinh tư 
tưởng của Bác về ñộc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, vận dụng chủ nghĩa 
Mác - Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam, 
mối quan hệ giữa công bằng và tiến 
bộ xã hội, mối quan hệ giữa tăng 
trưởng kinh tế và phát triển văn hóa 
trong xây dựng xã hội mới, sức mạnh 
ñại ñoàn kết dân tộc và sức mạnh 
thời ñại, ñộng lực lợi ích và chăm lo 
chu ñáo tới cuộc sống con người, tư 
tưởng trọng dân, coi dân là gốc, là 
chủ thể của sự nghiệp xây dựng và 
ñổi mới ñất nước.  
 Di chúc như một kế hoạch, một 
chương trình hành ñộng của toàn 
ðảng, toàn dân về sự nghiệp xây 
dựng ñất nước sau chiến tranh với 
những chỉ dẫn về quản lý xã hội như: 
ðào tạo nguồn nhân lực cho sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; 
sửa ñổi chế ñộ giáo dục cho phù hợp 
hoàn cảnh mới; khôi phục và mở 
rộng các ngành kinh tế; phát triển 
công tác vệ sinh, y tế; chính sách 
miễn thuế nông nghiệp cho nông dân; 
chính sách xã hội, công bằng xã hội...  
 Giá trị văn hóa của Di chúc rất 
lớn lao, trong ñó Bác chỉ dẫn con 
ñường, mục tiêu phát triển của nền 
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văn hóa Việt Nam; trù tính, dự liệu về 
những cuộc vận ñộng lớn giáo dục 
văn hóa trong toàn dân, toàn xã hội, 
lấy văn hóa chính trị của ðảng Cộng 
sản cầm quyền và văn hóa trong thể 
chế nhà nước - một nhà nước dân 
chủ pháp quyền của dân, do dân, vì 
dân làm sức mạnh tiêu biểu nêu 
gương thuyết phục nhân dân. Qua lời 
dặn dò về việc riêng, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh còn ñề cập ñến việc xây dựng 
một ñời sống văn hóa mới; một lối 
sống tiết kiệm, không lãng phí; mối 
quan hệ giữa con người với thiên 
nhiên, môi trường sinh thái. 
 Di chúc phác thảo những vấn 
ñề quan trọng của sự nghiệp ñổi mới 
ñất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh quan 
niệm, ñổi mới là một tất yếu ñể phát 
triển; ñổi mới là một cuộc ñấu tranh 
bền bỉ, một quá trình xây dựng gian 
khổ, “là một công việc cực kỳ to lớn, 
nặng nề và phức tạp”, là “cuộc chiến 
ñấu chống lại những gì ñã cũ kỹ, hư 
hỏng, ñể tạo ra những cái mới mẻ, tốt 
tươi”. Người yêu cầu, ðảng cần phải 
có kế hoạch thật tốt ñể phát triển kinh 
tế và văn hóa, nhằm không ngừng 
nâng cao ñời sống của nhân dân. 
 Theo Hồ Chí Minh, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh, 
ñiều kiện nước ta phải ñặc biệt chú 
trọng phát huy khả năng sáng tạo của 
dân, “ñộng viên toàn dân, tổ chức và 
giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng 
vĩ ñại của toàn dân”. 
 Ý ngh ĩa sâu s ắc của Di chúc  
 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to 
lớn ñối với quá trình cách mạng và 
sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 

ta trên nhiều phương diện, nó vạch ra 
phương hướng cho cách mạng Việt 
Nam cả hôm nay và trong tương lai, 
ñặc biệt là quan hệ với các ñảng 
cộng sản anh em, các nước xã hội 
chủ nghĩa. Ở vấn ñề này, khi hệ 
thống chủ nghĩa xã hội có nhiều biến 
ñổi, nhất là những diễn biến phức tạp 
trong khu vực và thế giới gần ñây 
càng cho chúng ta thấy Di chúc của 
Người có ý nghĩa thời sự sâu sắc.  
 Di chúc vừa là văn kiện của 
một nhà chính trị lớn, lãnh tụ cao 
nhất của ðảng và dân tộc, người ñã 
sáng tạo ra thời ñại mới, “thời ñại Hồ 
Chí Minh”, thời ñại của ñộc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội của dân tộc 
Việt Nam; vừa là tác phẩm nghệ 
thuật tầm cỡ của một nhà văn hóa 
lớn. ðây là sự phản ánh thống nhất, 
cô ñọng nhất về toàn bộ cuộc ñời, sự 
nghiệp, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh; thể hiện phẩm chất ñạo ñức 
sáng ngời suốt ñời phục vụ cách 
mạng, phục vụ Tổ quốc và nhân dân 
của người chiến sĩ cộng sản kiệt 
xuất; thể hiện mong muốn cuối cùng 
của Người. 
 Di chúc thể hiện cô ñọng và 
sâu sắc những tư tưởng ñổi mới của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp 
xây dựng ñất nước Việt Nam, xuất 
phát từ thực tiễn Việt Nam. Người ñã 
căn dặn toàn ðảng, toàn dân ta 
những việc to lớn, hệ trọng, cần làm 
sau khi ñất nước thống nhất. 
 45 năm qua, Di chúc thiêng 
liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn 
là nguồn cổ vũ, ñộng viên toàn ðảng, 
toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh 
thần yêu nước, ñại ñoàn kết toàn dân 
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tộc, vượt qua thử thách, giành những 
thắng lợi vẻ vang, ñưa cả nước bước 
vào thời kỳ mới, thời kỳ ñẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện ñại hóa và hội 
nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực 
hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là một dịp ñể chúng ta tiếp tục 
ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối 
cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng 
dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới 
trước lúc ñi xa.  
 Với tất cả tình cảm kính yêu vô 
hạn và niềm tin tuyệt ñối vào lời căn 
dặn của Người, toàn ðảng, toàn dân, 

toàn quân ta ñồng lòng quyết tâm 
thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng 
liêng và con ñường cách mạng mà 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và ðảng ta ñã 
lựa chọn, xây dựng một nước Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, 
thống nhất, ñộc lập, dân chủ và giàu 
mạnh. 

Hùng V ăn                                                 
(www.xaydungdang.org.vn  

 Ngày 23/8/2014) 

 

������ 
DI CHÚC CỦA BÁC HỒ L “CẨM NANG THẦN KỲ” 

Những ngày ñầu thu năm nay, cả dân tộc ta lại ñược sống trong không khí 
tự hào: Kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. 
Hướng về Quảng trường Ba ðình lịch sử của Thủ ñô Hà Nội, ta nhớ không nguôi 
hình ảnh người Cha già dân tộc. 

Chính nơi ñây, Chủ tịch Hồ Chí Minh ñọc Tuyên ngôn ðộc lập, khai sinh 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cũng chính nơi ñây, 45 năm trước, Bác Hồ ñi 
xa, về với tổ tiên và thế giới người hiền, ñể lại cho chúng ta bản Di chúc lịch sử. 

Theo Di chúc của Bác Hồ, toàn ðảng, toàn quân và toàn dân ta ñã giành 
ñược thắng lợi to lớn: Hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng miền Nam, thu 
giang sơn về một mối, ñưa cả nước thống nhất ñi lên theo con ñường xã hội chủ 
nghĩa. Cũng giống như năm 1945, sau Cách mạng tháng Tám, tưởng hết họa 
ngoại xâm, ñất nước sẽ có hòa bình, toàn dân ta sẽ bắt tay xây dựng cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc. 

Nhưng, cay cú trước thất bại, các thế lực thù ñịch quốc tế câu kết với 
nhau, tiến hành bao vây, cấm vận triệt ñể, toàn diện, gây nên các ñiểm nóng 
chống phá từ bên trong, tiến hành hai cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam và 
biên giới phía Bắc. Âm mưu của họ là muốn ñảo ngược tình thế, kiềm chế và cản 
trở con ñường ñi lên giàu mạnh của dân tộc Việt Nam. Ngót mười năm, sau giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, cả dân tộc ta vẫn phải vừa hàn gắn vết thương 
chiến tranh, vừa gồng mình chống thù trong giặc ngoài. Nhưng nhìn vào tiền ñồ 
tươi sáng, nhân dân ta ñã ñồng tâm hợp lực, chịu ñựng ñói khổ, khó khăn, vững 
tin vào Trung ương ðảng, tiếp tục chấp nhận sự hy sinh to lớn, ñánh bại hai cuộc 
chiến tranh xâm lược ở hai ñầu biên giới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu, 
ñồng thời kiên trì và dũng cảm phá thế bao vây. 
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Trong khó khăn, tận ñáy, tận chân tường, dưới sự lãnh ñạo của ðảng và 
sự sáng tạo của nhân dân “tự cứu mình”, cách mạng Việt Nam vượt qua hiểm 
nghèo, nhảy vọt bằng chiếc cầu ñổi mới toàn diện ñất nước. Chính bằng bước 
nhảy vọt này, ñã tạo thế và lực ñể Việt Nam vững vàng trước cơn cuồng phong 
bão táp Liên Xô tan rã, chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô Viết sụp ñổ ở các nước 
ðông Âu. Sự sụp ñổ này tác ñộng mạnh mẽ, sâu sắc ñến toàn thế giới, làm ñảo 
lộn các thế cờ, sắp xếp lực lượng; ñồng thời tạo ra “thời cơ vàng” cho các cuộc 
tiến công nhiều phía vào chủ nghĩa Mác - Lênin, vai trò lãnh ñạo của ñảng cộng 
sản; làm thay ñổi cả thế giới quan, nhân sinh quan, quan ñiểm, lập trường, các 
ranh giới, chuẩn mực, ñồng minh, bạn - thù ở không ít người nhân danh cộng 
sản,... 

Sự vững vàng, kiên ñịnh, hướng ñúng, ở những thời ñiểm này, ñáng quý 
biết bao! “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Sức bền và bản lĩnh cách mạng của 
ðảng ta lại ñang ñứng trước thử thách mới. ðổi mới có nhiều thành tựu to lớn, 
làm thay ñổi bộ mặt ñất nước và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, nhưng 
cũng ñan xen vô vàn thử thách, cam go. Nền ñộc lập của dân tộc, sự toàn vẹn 
của lãnh thổ quốc gia bị ñe dọa, ñòi hỏi chúng ta phải luôn luôn cảnh giác, ñề 
phòng. 

Nhiệm vụ xây dựng ñất nước và bảo vệ Tổ quốc, dựng nước và giữ nước 
chưa bao giờ gắn bó chặt chẽ với nhau như lúc này. Chưa bao giờ vận nước, 
vận dân và vận ðảng ñứng trước những thách thức lớn lao như hiện nay. Vai trò 
của ñảng cầm quyền trong hoàn cảnh khó khăn, phức tạp của ñất nước và thế 
giới ñòi hỏi ðảng ta phải có bước nhảy vọt mới, ñưa cách mạng Việt Nam tiếp 
tục tiến lên, thực hiện bằng ñược mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh như Di chúc của Bác Hồ căn dặn. Khó khăn chồng chất lên khó 
khăn. Nhưng, dân có ðảng, ðảng có dân, bằng thế và lực của thời cơ mới, nhất 
ñịnh ñất nước ta sẽ vượt qua mọi trở ngại. Niềm tin lớn lao ñó của toàn ðảng, 
toàn dân ta có căn cứ khoa học, có thực tiễn chứng minh. 

Nhìn lại chặng ñường gần 85 năm qua, ñi cùng dân tộc, ñịnh hướng ñi cho 
cả dân tộc, ñường lối, chủ trương của ðảng cơ bản ñúng ñắn, ñược toàn dân 
thừa nhận. Tất nhiên, trong quá trình lãnh ñạo, chỉ ñạo cách mạng, có khi ðảng 
ta cũng không tránh khỏi sai lầm khuyết ñiểm, thậm chí nghiêm trọng. Nhưng, với 
lý tưởng cách mạng, tất cả vì Tổ quốc và nhân dân, ðảng ta ñã nhận ra khuyết 
ñiểm sai lầm và kiên quyết sửa chữa. Một quan ñiểm, một lập trường, một thái 
ñộ như thế chỉ có thể có ñược ở một ñảng chân chính, nên ñược nhân dân ñồng 
tình, cảm thông, sẻ chia. 

Qua thử thách và những cuộc ñổi ñời thật sự, nhân dân ta vẫn chờ ñợi, 
trông mong vào sự dẫn dắt của ðảng trên con ñường tiến lên của dân tộc. 

Bằng những gì ðảng của giai cấp cần lao, ðảng của dân tộc ñã ñem lại 
cho dân tộc, nhân dân ta vững tin hơn về những thứ mình ñã có và ðảng ñang 
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cùng dân tộc phấn ñấu. Bằng trải nghiệm của lịch sử dân tộc, dân trí cao hơn ñể 
mở tầm nhìn ra thế giới, ñảng viên ta, nhân dân ta không dễ ñể ñánh mất mình 
trước những thứ mơ hồ “giả thiết”, “nếu như” và cả những thứ bánh vẽ xa vời, 
“những miền ñất hứa”. 

Theo Di chúc của Bác, “trước hết nói về ðảng”, các thế hệ lãnh ñạo, các 
học trò, cháu con của Bác, ñã luôn luôn quan tâm công tác xây dựng ðảng. Cùng 
với các trụ cột phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác xây dựng ðảng ñược 
xác ñịnh là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên. 

Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Cùng trong tháng ấy, ngày 
29/9/1969, Bộ Chính trị Trung ương ðảng ra Chỉ thị về ñợt sinh hoạt chính trị 
“Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch”. Ngày 6/3/1970, Bộ Chính trị ra 
tiếp Nghị quyết về cuộc vận ñộng nâng cao chất lượng ñảng viên và kết nạp 
ñảng viên lớp Hồ Chí Minh. Ngay từ ngày ấy, Trung ương ñã chỉ rõ: “Toàn ðảng 
cần nhận rõ việc xây dựng, củng cố và phát triển ðảng là một nhiệm vụ cơ bản 
hàng ñầu có tầm quan trọng quyết ñịnh ñối với mọi thắng lợi của cách mạng”. 

Từ khi tiến hành sự nghiệp ñổi mới, cầm quyền trong ñiều kiện kinh tế thị 
trường, chủ ñộng và tích cực hội nhập quốc tế, các thế hệ lãnh ñạo trong Bộ 
Chính trị ðảng ta và Ban Chấp hành Trung ương càng ñặc biệt chăm lo cho công 
tác này, mong muốn toàn ðảng ta phấn ñấu vươn lên ngang tầm nhiệm vụ, xứng 
ñáng là ñội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao ñộng và toàn 
dân tộc. Một loạt nội dung cốt lõi của công tác xây dựng ðảng ñược các ñại hội 
của ðảng, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra nghị 
quyết, tập trung ñẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ then chốt này, coi ñó là nhiệm vụ 
sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta. 

Trong hàng loạt các nghị quyết ñại hội, hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị ở 
thời kỳ ñổi mới, nổi bật là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần hai) Khóa VIII, 
tháng 2/1999: “Một số vấn ñề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng ðảng” 
và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khóa XI, tháng 12/2011: “Một số vấn ñề 
cấp bách về xây dựng ðảng hiện nay”. Hai nghị quyết này thể hiện tập trung cao 
nhất trí tuệ, công sức của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan tham mưu của 
ðảng. Sau hai hội nghị, Bộ Chính trị ngày ấy và hiện nay ñã quyết ñịnh mở các 
ñợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ðảng. ðặc biệt, việc học tập và làm 
theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh ñang ñược kiên trì và ñẩy mạnh trong toàn 
xã hội. 

Nhưng, một ñiều day dứt ñặt ra cho toàn ðảng ta là vì sao những cố gắng 
ấy, sự tập trung cao ñộ ấy mà công tác xây dựng, chỉnh ñốn ðảng mới chỉ ñạt 
ñược một số kết quả, còn nhiều hạn chế, yếu kém, chậm ñược khắc phục? ðây 
không phải chỉ là câu hỏi ñặt ra cho ðảng, mà còn là những ñiều bức xúc trong 
dân. 

Chặng ñường 45 năm qua, toàn ðảng, toàn quân, toàn dân ta ñã thực hiện 
ñược rất nhiều ñiều Bác Hồ căn dặn. ðó là niềm tự hào, cổ vũ chúng ta. Nhưng, 
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còn những ñiều chưa làm ñược trong Di chúc, nhất là “nói về ðảng”, ñang ñòi hỏi 
toàn ðảng ta sự hợp sức, chung lòng, ñòi hỏi rất nhiều ở trách nhiệm mỗi ñảng 
viên chúng ta. 
                                                                                        ðức Lượng 
                                                               (www.nhandan.com.vn - Ngày 02/9/2014) 
 

 

 

T�I SẢN TINH THẦN VÔ GIÁ 
 Di chúc của Bác Hồ là tài sản tinh thần vô giá, chứa ñựng giá trị lý luận và 
thực tiễn sâu sắc. Di chúc thể hiện tấm lòng cao cả, tình thương yêu của Người 
ñối với cán bộ, ñảng viên và nhân dân, không chỉ là những lời căn dặn cuối cùng 
mà còn là văn kiện lịch sử kết tinh những tinh hoa ñạo ñức và tâm hồn cao ñẹp, 
những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh, mãi mãi soi sáng con ñường 
cách mạng Việt Nam hiện nay và mai sau. 
 Từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra ñời, ðảng ta trở thành ðảng 
cầm quyền, lãnh ñạo Nhà nước và xã hội. Trở thành ðảng cầm quyền, ñiều kiện 
hoạt ñộng và nhiệm vụ chính trị của ðảng thay ñổi căn bản: Trọng trách của 
ðảng trước dân tộc nặng nề hơn, phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về 
những quyết ñịnh của mình. ðảng lãnh ñạo Nhà nước nhưng không làm thay 
Nhà nước mà phải tôn trọng, phát huy vai trò của Nhà nước, lãnh ñạo xây dựng 
Nhà nước vững mạnh. Các tổ chức của ðảng và ñảng viên phải hoạt ñộng trong 
khuôn khổ hiến pháp, pháp luật... 
 Tuy nhiên, khi cầm quyền, ðảng cũng ñứng trước nhiều khó khăn, thách 
thức, nguy cơ như sai lầm về ñường lối; sự thoái hóa, biến chất, tham nhũng của 
cán bộ, ñảng viên; bệnh quan liêu, xa rời nhân dân, vi phạm quyền làm chủ của 
nhân dân. Những nguy cơ ñó nếu không ñược phòng ngừa, khắc phục sẽ làm 
cho dân giảm sút lòng tin vào ðảng, làm cho ðảng suy yếu. Sinh thời, Bác Hồ ñã 
nhiều lần cảnh báo các nguy cơ ñó, theo Người, nguyên nhân sâu xa của tình 
trạng này là chủ nghĩa cá nhân, là “giặc nội xâm”. Cho nên vào cuối ñời, nỗi bận 
tâm lớn nhất của Người vẫn là làm sao “quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao 
ñạo ñức cách mạng”. Vì vậy, trước khi ñi xa, Người vẫn tiếp tục căn dặn “mỗi 
ñảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần ñạo ñức cách mạng, thật sự cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” - ñó là tiêu chuẩn ñạo ñức của người cán bộ 
cách mạng. 
 Thấm nhuần lời dạy của Người trong Di chúc “Việc cần phải làm trước tiên 
là chỉnh ñốn lại ðảng”, ðảng ta luôn luôn quan tâm, coi trọng công tác xây dựng 
ðảng. ðảng xác ñịnh xây dựng ðảng là nhiệm vụ then chốt. ðảng ñã ban hành 
nhiều nghị quyết về xây dựng ðảng, tổ chức nhiều cuộc vận ñộng về xây dựng 
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ðảng, về tự phê bình và phê bình trong ðảng, về học tập và làm theo tấm gương 
ñạo ñức Hồ Chí Minh. Nghị quyết Trung ương 6 (lần II) Khóa VIII và các nghị 
quyết, chỉ thị của Trung ương ðảng về công tác xây dựng ðảng ñã ñặt công tác 
xây dựng ðảng thành một nhiệm vụ thường xuyên, vừa lâu dài vừa cấp bách. 
 Song, bên cạnh kết quả ñạt ñược, thì như Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 
XI về “Một số vấn ñề cấp bách về xây dựng ðảng hiện nay” ñã nhận ñịnh: “Công 
tác xây dựng ðảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu 
kém, khuyết ñiểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm ñược khắc phục, làm giảm 
sút lòng tin của nhân dân ñối với ðảng”. Nghị quyết ñã thẳng thắn chỉ ra tình 
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và ñạo ñức, lối sống của một bộ phận không 
nhỏ cán bộ, ñảng viên, trong ñó có những ñảng viên giữ vị trí lãnh ñạo, quản lý, 
kể cả một số cán bộ cao cấp. ðể tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây 
dựng ðảng, nghị quyết yêu cầu phải thực hiện tốt ba vấn ñề cấp bách với bốn 
nhóm giải pháp, trong ñó có các giải pháp mang tính ñột phá. Sau hơn hai năm 
thực hiện nghị quyết, ñã tạo ñược những chuyển biến bước ñầu ñáng khích lệ. 
 Trong Di chúc, Bác Hồ không chỉ quan tâm về ðảng mà còn quan tâm về 
dân, về con người. Người viết: “ðầu tiên là công việc ñối với con người”. Tư 
tưởng về DÂN của Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã thấm sâu trong Di chúc của Người. 
ðó là tư tưởng thân dân, tin dân, vì dân, trọng dân, gắn bó với dân, “dân là chủ” 
và “dân làm chủ”, “mọi quyền hành và lực lượng ñều ở nơi dân”, “cán bộ là công 
bộc của dân”. Vì vậy, Người yêu cầu phải chăm lo ñời sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân, phải có chính sách ñối với từng tầng lớp nhân dân, từng ñối tượng 
cụ thể (thương binh, gia ñình liệt sĩ, nông dân, lực lượng vũ trang, phụ nữ, thanh 
niên, thiếu niên...), phải có chính sách khoan thư sức dân (miễn thuế nông 
nghiệp cho nông dân) sau khi kết thúc chiến tranh. 
 Trong những năm ñổi mới, ðảng và Nhà nước xác ñịnh phát triển kinh tế là 
trung tâm, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. ðảng và Nhà nước 
ñã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và luật pháp về nâng cao ñời sống 
nhân dân, thực hiện xóa ñói, giảm nghèo, giải quyết lao ñộng - việc làm, an sinh 
xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ưu ñãi người có công với cách mạng, bảo 
ñảm mức tối thiểu về cung ứng một số dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, y tế, 
nhà ở, nước sạch, thông tin, ñặc biệt quan tâm tới quản lý, phát triển các lĩnh vực 
văn hóa, xã hội, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phù 
hợp với sự phát triển kinh tế. Những thành tựu về phát triển kinh tế, giải quyết 
các vấn ñề xã hội của Việt Nam ñã ñược quốc tế ñánh giá cao. 
 Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua 45 năm, nhất là gần 30 
năm thực hiện ñường lối ñổi mới, toàn ðảng, toàn quân, toàn dân ta ñã ñạt ñược 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. ðó cũng chính là thắng lợi của quan 
ñiểm, ñường lối, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra trong Di chúc thiêng 
liêng của Người. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục cổ vũ toàn ðảng, 
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toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn ñấu ñẩy mạnh sự nghiệp ñổi mới theo ñịnh 
hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta phải kiên ñịnh 
vai trò lãnh ñạo của ðảng, kiên ñịnh mục tiêu ñộc lập dân tộc và CNXH, kiên trì 
ñường lối ñổi mới, không dao ñộng trong bất kỳ tình huống khó khăn nào. Phải 
vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
phù hợp với thực tiễn ñất nước và xu thế biến ñổi của thế giới, coi trọng tiếp thu 
có chọn lọc những giá trị tinh hoa của văn hóa nhân loại. Phải bám sát thực tiễn 
ñất nước và thế giới, dự báo tình hình, ñiều chỉnh kịp thời các chủ trương, giải 
pháp khi tình hình thay ñổi, chỉ ñạo thực hiện ñường lối ñổi mới một cách quyết 
liệt với những bước ñi, hình thức, biện pháp phù hợp, hiệu quả. 
                                                                            GS, TS. Lê Hữu Ngh ĩa 
                                                               (www.nhandan.com.vn - Ngày 01/9/2014)  

��������� 
GIÁ TRỊ LÝ LUẬN V� THỰC TIỄN CỦA DI CHÚC 

 Di chúc c �a Ch� t�ch H� Chí Minh là s � h�i t trí tu �, truy 	n th�ng t�t 
ñ�p c�a văn hóa dân t �c v�i tinh hoa v ăn hóa c �a nhân lo �i. Cùng v �i th�i 
gian, ð�ng và nhân dân ta ngày càng nh �n th�c sâu s �c hơn v	 giá tr � lý 
lu�n và th �c ti �n c�a b�n Di chúc mà Ng ư�i ñ� l�i cho h �u th�. 
 Bản Di chúc là sản phẩm kết tinh tư tưởng, ñạo ñức và tâm hồn cao ñẹp 
của người Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh. Di 
chúc trở thành nguồn ñộng viên, cổ vũ to lớn, là sự chỉ dẫn quan trọng, ñể quân 
và dân ta tiến lên giành những thắng lợi vĩ ñại trong sự nghiệp giải phóng miền 
Nam, thống nhất Tổ quốc, ñưa cả nước ñi lên chủ nghĩa xã hội; là những chỉ dẫn 
cơ bản về ñường hướng phát triển của cách mạng Việt Nam trong các giai ñoạn 
tiếp theo. 
 Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ñề cập trước tiên ñến công tác xây 
dựng và chỉnh ñốn ðảng, ñể ðảng ta trở thành một ñảng cầm quyền trong sạch 
vững mạnh, trong ñó vấn ñề ñoàn kết trong ðảng phải ñặt lên hàng ñầu. 
 Trong Di chúc, Người viết: “ðoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu 
của ðảng và của dân ta. Các ñồng chí từ Trung ương ñến các chi bộ cần giữ gìn 
sự ñoàn kết nhất trí của ðảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Sự ñoàn 
kết nhất trí ñó chỉ có thể bắt nguồn từ một ðảng có ñường lối chính trị ñúng ñắn, 
sự lãnh ñạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương và mỗi ñảng viên của 
ðảng phải kiên quyết “một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc và nhân dân”. ðoàn 
kết trong ðảng chính là hạt nhân quan trọng ñể xây dựng, củng cố và phát triển 
khối ñại ñoàn kết dân tộc và ñoàn kết quốc tế. 
 Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 45 năm qua, ðảng 
ta hết sức chú trọng nhiệm vụ xây dựng ðảng, xác ñịnh ñó là nhiệm vụ then chốt; 
thường xuyên nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong ðảng, coi ñó là 



    

Di chúc của Chủ  tịch Hồ Chí Minh mãi mãi sáng soi                                                                    

6Created by Thanh An - 15 -Thanh An Page 15

 9/23/2014 

 

 

Thông tin khoa học chuyên ñề số 9/2014 15 

nguyên tắc tồn tại của ðảng, là nhân tố bảo ñảm thắng lợi của sự nghiệp cách 
mạng. 
 Sinh thời, Bác Hồ ñặc biệt quan tâm, chăm lo ñào tạo, bồi dưỡng thế hệ 
trẻ, trong Di chúc, ngay sau phần nói về ðảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: 
“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho ñời sau là một việc rất quan trọng và rất cần 
thiết”. Người yêu cầu: ðảng cần phải chăm lo giáo dục ñạo ñức cách mạng cho 
họ, ñào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa 
“hồng” vừa “chuyên”. 
 Thực hiện lời di huấn của Người, ðảng ta luôn chú trọng công tác giáo 
dục, bồi dưỡng, chăm sóc thanh thiếu niên, coi thanh niên là lực lượng xung kích 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác thanh niên luôn ñược ñặt 
ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người. 
ðảng luôn ñặt niềm tin vững chắc vào thanh niên trong sự nghiệp ñổi mới ñất 
nước, chú trọng chỉ ñạo xây dựng tổ chức ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng ñáng là cánh tay ñắc lực 
và ñội hậu bị tin cậy của ðảng. 
 Một tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phần nói về con người: “ðầu 
tiên là công việc ñối với con người”. Người ñề nghị ðảng, Nhà nước phải xác 
ñịnh chiến lược con người là một mục tiêu của sự nghiệp cách mạng. Tình cảm 
của Người ñược thể hiện bằng câu nói nổi tiếng: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham 
muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta ñược hoàn toàn ñộc lập, dân ta ñược hoàn 
toàn tự do, ñồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng ñược học hành”. 
 Trong Di chúc, Người căn dặn cụ thể về những chính sách xã hội ñối với 
con người sau chiến tranh: “ðảng cần phải có kế hoạch thật tốt ñể phát triển kinh 
tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao ñời sống của nhân dân”. 
 Từ năm 1986, ðảng ta khởi xướng công cuộc ñổi mới, ñưa nước ta thoát 
khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, trước hết là ổn ñịnh, nâng cao ñời sống nhân 
dân. Năm 1989, nông dân ñược miễn thuế nông nghiệp theo ñúng lời dặn trong 
Di chúc của Bác Hồ. 
 Nhà nước có chính sách hỗ trợ thủy lợi phí và khuyến khích ñầu tư, tạo 
ñiều kiện ñể nông dân làm giàu chính ñáng. 
 Công tác xóa ñói, giảm nghèo ñạt ñược những thành tựu quan trọng ñược 
thế giới công nhận, các ñối tượng chính sách, con em các gia ñình thương binh, 
liệt sĩ ñược hưởng chính sách xã hội ngày càng cao, mức hưởng thụ ñời sống 
tinh thần của nhân dân cũng ngày một nâng lên. 
 Từ một nước có tốc ñộ phát triển rất thấp sau những năm chiến tranh, 
nước ta trở thành một trong những nước có tốc ñộ phát triển cao và ổn ñịnh ở 
khu vực, ñời sống nhân dân không ngừng ñược cải thiện cả về vật chất và tinh 
thần, trình ñộ dân trí và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân từng bước nâng 
cao, ñó là những thành tựu hết sức quan trọng. 
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 Tuy nhiên, nước ta hiện nay vẫn là một nước chậm phát triển, khoảng 
cách phát triển giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới còn lớn. 
Kinh tế có bước phát triển nhanh, nhưng chưa vững chắc, khoảng cách giàu 
nghèo ngày một gia tăng, nhiều vấn ñề xã hội còn bức xúc. Nguy cơ tụt hậu về 
kinh tế ñang ñặt ra cho toàn ðảng, toàn dân ta những trách nhiệm nặng nề, ñòi 
hỏi phải phát huy mạnh mẽ hơn sức mạnh nội lực của toàn dân tộc, tận dụng các 
cơ hội ñể vượt qua thách thức, xây dựng ý chí tự cường dân tộc, ñộng viên mọi 
người vươn lên làm giàu chính ñáng cho mình, cho cộng ñồng và toàn xã hội, 
quyết tâm thoát khỏi ñói nghèo, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng ñất 
nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. 
 Về vấn ñề ñoàn kết quốc tế, theo quan ñiểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
“cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới”. Thực hiện Di 
chúc của Người, ðảng ta ñã xây dựng ñường lối ñối ngoại ñoàn kết rộng mở, 
phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời ñại, thu ñược những 
thắng lợi to lớn, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất ñất 
nước. Trong bối cảnh và tình hình mới, ðảng ta ñã vận dụng sáng tạo tư tưởng 
của Người về ñoàn kết quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
ñại; xây dựng ñường lối ñối ngoại rộng mở, ña phương hóa, ña dạng hóa, hợp 
tác, hội nhập và ñã ñạt ñược những thành tựu quan trọng. Những thành tựu ñó 
không chỉ ñánh dấu sự lớn mạnh của Việt Nam, mà còn thể hiện sự ghi nhận của 
cộng ñồng quốc tế về vị thế của nước ta trên trường quốc tế. 
 ðồng thời, là minh chứng sinh ñộng về thắng lợi của sự nghiệp ñổi mới, 
khẳng ñịnh tính ñúng ñắn, linh hoạt, phù hợp của ñường lối ñối ngoại của ðảng 
và giá trị trường tồn của bản Di chúc mà Người ñã ñể lại cho ðảng và nhân dân 
ta. 
                                                                      PGS, TS. Trần Minh Tr ưởng 
                                                               (www.nhandan.com.vn - Ngày 30/8/2014)         

------------------------------------------ 
LỜI DẶN KHIÊM NHƯỜNG CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN 

 

 Dù ñã ñi xa, song cuộc ñời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương ñạo ñức, sự 
mưu cầu hạnh phúc cho hết thảy mọi người của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản Di 
chúc của Người vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng cho hậu thế. 
 Trong suốt cuộc ñời hoạt ñộng cách mạng của mình, Hồ Chí Minh không 
chỉ là một người cộng sản Việt Nam mẫu mực, Người còn là chiến sĩ cộng sản 
quốc tế trong sáng, thủy chung, luôn quan tâm ñến sự phát triển chung của 
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 
 Trong Di chúc, khi viết về phong trào cộng sản quốc tế, Hồ Chí Minh viết: 
“Là một người suốt ñời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của 
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng ñau lòng bấy 
nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các ñảng anh em”. 
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 Theo Người, những bất ñồng, chia rẽ ñó không chỉ làm giảm ñi nguồn sức 
mạnh của sự nghiệp ñấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng con người mà còn 
chia rẽ khối ñoàn kết, nhất trí của các lực lượng dân chủ, yêu chuộng hòa bình, 
tiến bộ trên thế giới. 
 Và cũng biết rằng mình cũng sẽ ñến ngày về với các bậc tiền nhân, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh ñã gửi những tâm tư vào Di chúc và mong ước: ðó là một 
nhiệm vụ quan trọng trong hoạt ñộng ñối ngoại của ðảng, ñể “góp phần ñắc lực 
vào việc khôi phục lại khối ñoàn kết” quý báu giữa các ñảng anh em. 
 Khiêm nhường trong vị thế một nguyên thủ quốc gia, một Hồ Chí Minh 
cũng rất giản dị trên cương vị một lãnh tụ của nhân dân Việt Nam. Bao giờ và ở 
ñâu, cũng vẫn ngời sáng một Hồ Chí Minh - tấm gương của ñạo ñức cách mạng, 
chí công vô tư. 
 Suốt ñời yêu thương nhân dân, khi ra ñi tiếc nuối lớn nhất của Người là 
“suốt ñời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ 
nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có ñiều gì phải hối hận, chỉ 
tiếc là tiếc rằng không ñược phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. 
 Vì vậy, Người mong “chớ nên tổ chức linh ñình, ñể khỏi lãng phí thì giờ và 
tiền bạc của nhân dân” và yêu cầu ñược hỏa táng. Sau ñó ba phần tro cốt của 
Người ñể vào ba hộp sành, như tình yêu thương tha thiết của Người dành cho 
ñồng bào ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam... 
 ðó chính là tư tưởng, tình cảm và tấm lòng của người con luôn hướng về 
quê hương ñất nước, về con người, hướng về những ñiều tốt ñẹp, thức tỉnh mọi 
tâm hồn. 
 Với ý nghĩa ñó, những ñiều Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn lại trong Di chúc 
chứa ñựng giá trị tư tưởng và tinh thần, kết tinh từ cuộc ñời hoạt ñộng cách 
mạng không mệt mỏi của một con người “ñã trở thành huyền thoại ngay từ khi 
còn sống”. 
 Tư tưởng và tình cảm ñó không chỉ mang lại sự ñổi ñời cho dân tộc Việt 
Nam, mà còn ñem lại niềm tin tưởng mãnh liệt và khát vọng vào một ngày mai 
tươi ñẹp cho tất cả các dân tộc yêu chuộng tự do, công lý trên toàn thế giới. 
 Dùng những ngôn từ giản dị nhất ñể biểu ñạt cái lớn lao của tư tưởng, Di 
chúc Hồ Chí Minh là những lời cuối ñậm ñà bản sắc văn hóa dân tộc và thời ñại, 
hội tụ trong ñó hoài bão và tình cảm của một nhà văn hóa lớn. Phản ánh tâm hồn 
một nhà cách mạng nhân ñạo; trí tuệ, tư tưởng của một nhà hoạt ñộng cách 
mạng phi thường; lòng vô tư tuyệt ñối, tình yêu của Người ñối với nhân dân, với 
thiên nhiên trong Di chúc không có gì so sánh nổi. 
 Và dường như lời cuối của một con người biết nói lên những lời cần nói 
vào mỗi giai ñoạn lịch sử, những lời nói giản dị, ñúng mức, không văn hoa nhưng 
khắc sâu vào trái tim, khối óc của từng người, diễn ñạt ñiều mà mọi người cảm 
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thấy sâu xa nhất trong lòng mình nhưng chưa diễn ñạt ñược, ñều hội tụ trong 
bản Di chúc lịch sử của Hồ Chí Minh. 
 Mỗi ñiều Hồ Chí Minh trăn trở, dặn lại trong Di chúc ñều chứa chan tấm 
lòng một hiền nhân ñối với con người, với thiên nhiên, với quê hương ñất nước, 
phản ánh tư tưởng, tình cảm, ñạo ñức và tâm hồn một người con ưu tú của dân 
tộc Việt; hiện thân tinh thần, tài năng và tâm hồn của người dân Việt; hiện thân 
của tinh thần yêu tự do tha thiết, bình dị mà vĩ ñại, dân tộc mà thời ñại. ðó là di 
sản bất hủ, ñậm ñà bản sắc dân tộc và thời ñại, “là sự thức tỉnh của nhân tâm, 
của trí tuệ, của dũng khí” Hồ Chí Minh gửi lại cho các thế hệ mai sau. 
 Cuộc ñời Người, với những gì Người ñã ñi, ñã ñến và chiến thắng; với tất 
cả những gì Người ñã làm, ñã nêu gương và ñể lại, có lý và có tình, sẽ sống mãi 
qua các thời ñại. 
                                                              (baodientu.chinhphu.vn - Ngày 20/8/2014) 
 
 
 

Những thành tựu lịch sử qua 45 năm thực hiện Di chúc của Bác 
 

 Qua 45 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, ñất nước ñã ñạt nhiều thành 
tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. 
 Sau 6 năm, kể từ ngày Bác ñi xa, năm 1975, ðảng và nhân dân ta ñã thực 
hiện ñược lời dạy của Bác, giành thắng lợi trọn vẹn trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, mang lại sự thống nhất ñất nước sau bao năm bị thực dân, 
ñế quốc chia cắt. 
 ðó là thắng lợi của ý chí “Không có gì quý hơn ñộc lập, tự do” của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh truyền lại cho ðảng và nhân dân ta. 
 Trong hơn 10 năm, từ 1975 ñến 1986, sau ñại thắng mùa xuân năm 1975, 
giải phóng dân tộc, thống nhất ñất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc 
tế, chúng ta vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, 
vừa xây dựng những cơ sở công nghiệp lớn của nền kinh tế. 
 Những cố gắng chắt chiu trong xây dựng ñã giúp tăng thêm những nguồn 
lực phát triển trong những giai ñoạn sau này. 
 Xuất phát từ thực tiễn ñất nước, từ cơ sở, chúng ta tiến hành ñổi mới từng 
bước. 
 Sự nghiệp ñổi mới ñất nước bắt ñầu vào năm 1986. Gần 30 năm tiến hành 
công cuộc ñổi mới, công nghiệp hóa, hiện ñại hóa và hội nhập quốc tế ñưa ñất 
nước từng bước quá ñộ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới ñúng 
ñắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. 
 Nước ta là một trong số rất ít nước xã hội chủ nghĩa trước ñây giữ vững 
ñược vai trò lãnh ñạo của ðảng và kiên ñịnh con ñường ñi lên chủ nghĩa xã hội. 
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Nhờ ñổi mới, ñến cuối những năm 90 của thế kỷ trước, nước ta ñã ra khỏi tình 
trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài và trong thập kỷ ñầu tiên của thế kỷ 
20, chúng ta ñã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước 
ñang phát triển, ñời sống nhân dân có nhiều thay ñổi tích cực, sức mạnh quốc 
gia về mọi mặt ñược tăng cường. 
 Các lĩnh vực văn hóa, xã hội ñạt thành tựu quan trọng trên nhiều mặt, nhất 
là xóa ñói, giảm nghèo. ðời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ñược cải 
thiện rõ rệt; dân chủ trong xã hội tiếp tục ñược mở rộng; chính trị - xã hội ổn ñịnh; 
quốc phòng, an ninh ñược giữ vững. Công tác ñối ngoại, hội nhập quốc tế ñược 
triển khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn ñịnh và 
tăng thêm nguồn lực cho phát triển ñất nước. 
 Diện mạo của ñất nước có nhiều thay ñổi. Thế và lực của nước ta vững 
mạnh thêm nhiều. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ñược nâng lên, tạo ra 
những tiền ñề quan trọng ñể ñẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa và nâng 
cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, như căn dặn của Bác. 
 Mục tiêu của công cuộc ñổi mới hiện nay là ñưa nước ta cơ bản trở thành 
một nước công nghiệp theo hướng hiện ñại và ñến giữa thế kỷ này trở thành 
nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh. ðẩy mạnh công cuộc ñổi mới toàn diện ñang 
hiện thực hóa lời dặn của Bác: “Xây dựng ñất nước ta ñàng hoàng hơn, to ñẹp 
hơn”. 
 Công cuộc ñổi mới ngày càng ñi vào chiều sâu, càng ñòi hỏi phải có bước 
ñi, hình thức, cách làm phù hợp với thực tế Việt Nam. Bảo ñảm sự gắn kết giữa 
nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng ðảng là then chốt, không 
ngừng nâng cao văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; tạo nên sự phát triển 
ñồng bộ của ba lĩnh vực trên chính là ñiều kiện quyết ñịnh bảo ñảm cho sự phát 
triển toàn diện của ñất nước. 
                                                              (baodientu.chinhphu.vn - Ngày 20/8/2014) 
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“Lời Bác dặn trước lúc ñi xa” 
 Cách ñây 45 năm, trong bản Di chúc ñể lại trước khi về cõi vĩnh hằng, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh ñã ñể lại muôn vàn tình yêu thương cho toàn ðảng, toàn quân, 
toàn dân ta. Trong ñó, Người ñặc biệt quan tâm và ñể lại những lời di huấn quý 
báu ñối với ðảng ta, mong muốn ðảng luôn ñược củng cố, ngày càng trưởng 
thành, trong sạch vững mạnh, xứng ñáng là một ðảng vừa ñạo ñức, vừa văn 
minh. 
 Bác ñã căn dặn, nhấn mạnh và lặp lại 5 lần từ “ñoàn kết” khi nói về ðảng 
như một ñiều kiện không thể thiếu, một ñiều kiện tất yếu khi ðảng muốn xây 
dựng, phát triển trong sạch, vững mạnh. Khẳng ñịnh “ðảng ta là một ðảng cầm 
quyền”, Bác nhấn mạnh việc “một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ 
quốc” của ðảng mà ñại diện cho ðảng là từng ñảng viên, tổ chức ðảng và quan 
trọng hơn hết chính là người ñứng ñầu. 
 Trước hết, nói về ðảng, Bác Hồ dặn: “Nhờ ñoàn kết chặt chẽ, một lòng 
một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày 
thành lập ñến nay, ðảng ta ñã ñoàn kết, tổ chức và lãnh ñạo nhân dân ta hǎng 
hái ñấu tranh tiến từ thắng lợi này ñến thắng lợi khác. 
 ðoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của ðảng và của dân ta. Các 
ñồng chí từ Trung ương ñến các chi bộ cần giữ gìn sự ñoàn kết nhất trí của 
ðảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. 
 ðảng ta là một ðảng cầm quyền. Mỗi ñảng viên và cán bộ phải thực sự 
thấm nhuần ñạo ñức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 
Phải giữ gìn ðảng ta thật trong sạch, phải xứng ñáng là người lãnh ñạo, là người 
ñầy tớ thật trung thành của nhân dân. 
 Trong ðảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự 
phê bình và phê bình là cách tốt nhất ñể củng cố và phát triển sự ñoàn kết và 
thống nhất của ðảng. Phải có tình ñồng chí thương yêu lẫn nhau”. (Trích: Di 
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh). 
 Trong Di chúc, Bác Hồ ñã gợi mở cả ñiều kiện, phương pháp, cách thức tổ 
chức cho ðảng, trong ñó nhấn mạnh yếu tố then chốt là phẩm chất của người 
cán bộ, ñảng viên, bởi cán bộ là cái gốc của mọi việc. Bác yêu cầu “mỗi ñảng 
viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần ñạo ñức cách mạng, thật sự cần, kiệm 
liêm, chính, chí công vô tư”. ðạo ñức cách mạng theo tư tưởng của Người có 2 
cụm từ quan trọng: “Trung với nước, hiếu với dân” và “cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư”. ðây cũng là các cụm từ ñược Bác nhắc ñến nhiều lần nhất trong các 

 

Xây dựng Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
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bài nói, bài viết của mình về ñạo ñức cách mạng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: 
“ðạo ñức cách mạng không phải là ñạo ñức thủ cựu. Nó là ñạo ñức mới. ðạo 
ñức vĩ ñại, nó không vì danh vọng cá nhân mà là vì lợi ích chung của ðảng, của 
dân tộc, của loài người”. 
 ðạo ñức cách mạng của cán bộ ñược Chủ tịch Hồ Chí Minh ví như gốc 
của cây, ngọn nguồn của sông suối, Người nói: “Cũng như sông thì có nguồn 
mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì 
cây héo. Người cách mạng phải có ñạo ñức, không có ñạo ñức thì dù tài giỏi ñến 
mấy cũng không lãnh ñạo ñược nhân dân”. Do vậy, việc tôi luyện ñạo ñức cách 
mạng ñòi hỏi phải có sự phấn ñấu không ngừng nghỉ, phấn ñấu suốt ñời của mỗi 
cán bộ, ñảng viên. 
 Trong nhiều bài nói, bài viết của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc 
nhở, người cán bộ, ñảng viên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì trách 
nhiệm trước nhân dân chính là một trong những thước ño quan trọng về phẩm 
chất ñạo ñức của mỗi cán bộ, ñảng viên. 
 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về ñạo ñức cách mạng, thì tự phê bình và phê 
bình là một nguyên tắc không thể thiếu ñược trong xây dựng nền ñạo ñức mới - 
ñạo ñức cách mạng. 
 Trong suốt cuộc ñời hoạt ñộng cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
không chỉ luôn nhắc nhở cán bộ, ñảng viên phải quan tâm rèn luyện ñạo ñức 
cách mạng mà chính bản thân Người là tấm gương sáng ngời về ñạo ñức cách 
mạng. Người khẳng ñịnh: “Người cán bộ cách mạng phải có ñạo ñức cách mạng. 
Phải giữ vững ñạo ñức cách mạng mới là người cán bộ cách mạng chân chính”. 
Theo Người, trong bất kỳ thời ñiểm nào, làm công việc gì, muốn quy tụ và hấp 
dẫn quần chúng, người cán bộ, ñảng viên cũng phải ñặt lợi ích của ðảng ra 
trước, lợi ích cá nhân lại sau và “ñó là nguyên tắc cao nhất của ðảng, ñó là tính 
ðảng”. 
 Qua thực tiễn xây dựng và phát triển của ðảng Cộng sản Việt Nam trong 
suốt 84 năm qua cho thấy: Uy tín, sức mạnh và năng lực lãnh ñạo của ðảng phụ 
thuộc vào sự vững mạnh, trong sạch của mỗi ñảng viên và mỗi cơ sở ñảng cũng 
như lời Bác nói sự trong sạch vững mạnh của ðảng quyết ñịnh uy tín và năng 
lực lãnh ñạo của ðảng cầm quyền. Trong sạch ñược thể hiện trước hết và nổi 
bật ở vấn ñề tư cách, ñạo ñức, lối sống của mỗi cán bộ, ñảng viên - những hạt 
nhân chính của ðảng. Sự vững mạnh không phải ñược thể hiện ở số lượng ñảng 
viên nhiều hay ít, mà ñó là ở sức mạnh của sự ñoàn kết, thống nhất, ñồng thuận 
trong tư tưởng và hành ñộng, trong sự gương mẫu của ñội ngũ cán bộ, ñảng 
viên. Sức mạnh ñược rèn giũa, hun ñúc và bồi ñắp bởi chính tính tổ chức, kỷ 
luật, tinh thần ñấu tranh phê bình, tự phê bình và mối liên hệ mật thiết của ðảng, 
của cán bộ, ñảng viên với nhân dân. 
 Người căn dặn “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 
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càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”, vì vậy, người cán bộ ñảng 
viên phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng ñạo ñức cách mạng ở mọi lúc, mọi 
nơi, mọi lĩnh vực và môi trường công tác. 
 Sau Cách mạng tháng Tám thành công, khi trở thành ñảng cầm quyền, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã nhìn thấy trước hoàn cảnh mới, người cán bộ, ñảng 
viên có chức, có quyền dễ bị quan liêu, hách dịch, tha hóa, biến chất, Người nói: 
“Có những người trong lúc ñấu tranh thì hăng hái, trung thành, không sợ nguy 
hiểm, không sợ cực khổ, không sợ quân ñịch, nghĩa là có công với cách mạng. 
Song ñến khi có ít nhiều quyền hạn trong tay thì ñâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, phạm 
vào tham ô, lãng phí, quan liêu, không tự giác, mà biến thành người có tội với 
cách mạng”. Người luôn nhấn mạnh phải nâng cao ñạo ñức cách mạng, quét 
sạch chủ nghĩa cá nhân, xem tham ô, lãng phí, quan liêu... là “thứ giặc nội xâm” 
nguyên nhân từ chủ nghĩa cá nhân mà ra và cần kiên quyết chống. 
 Bốn mươi lăm năm, tuân theo di huấn của Bác Hồ “việc cần phải làm trước 
tiên là chỉnh ñốn lại ðảng”, toàn ðảng ñã phấn ñấu tự ñổi mới về tư duy, phong 
cách, tổ chức và cán bộ, ñấu tranh khắc phục những sai lầm, chống cái cũ, 
chống bảo thủ trì trệ, chống giáo ñiều dập khuôn, chống chủ quan nóng vội, 
chống tha hóa biến chất, chống những thói quen lỗi thời, dai dẳng, phấn ñấu xây 
dựng ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng 
cao năng lực lãnh ñạo, sức chiến ñấu của ðảng, xứng ñáng là ñội tiền phong của 
giai cấp công nhân, ñồng thời là ñội tiền phong của nhân dân lao ñộng, của toàn 
dân tộc. 
 Thực hiện lời căn dặn của Người, ðảng ta luôn chú trọng việc xây dựng, 
chỉnh ñốn ðảng. Từ khi thực hiện ñường lối ñổi mới, qua các ñại hội ñại biểu 
toàn quốc của ðảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các 
khóa ñã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng, chỉnh ñốn ðảng. 
Trên cơ sở ñó, công tác xây dựng, chỉnh ñốn ðảng ñã ñạt ñược nhiều kết quả 
tích cực; năng lực lãnh ñạo và sức chiến ñấu của ðảng không ngừng ñược nâng 
cao; phương thức lãnh ñạo của ðảng từng bước ñược ñổi mới; vai trò lãnh ñạo 
của ðảng ñược giữ vững, niềm tin của nhân dân với ðảng ñược củng cố. 
 Thực hiện Nghị quyết ðại hội XI của ðảng, Ban Chấp hành Trung ương ñã 
ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn ñề cấp bách về xây 
dựng ðảng hiện nay” nhằm ñánh giá, nhận ñịnh những mặt mạnh, những kết quả 
ñã ñạt ñược của ðảng ta, ñồng thời cũng chỉ rõ những mặt còn hạn chế, yếu 
kém làm ảnh hưởng tới sự tồn vong của ðảng, từ ñó ñề ra những giải pháp cấp 
bách cũng như lâu dài ñể xây dựng ðảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. 
Những việc làm, hành ñộng cụ thể mà ðảng ta thực hiện trong suốt mấy chục 
năm qua ñã khẳng ñịnh một sự thật: Những tư tưởng, những lời căn dặn của 
Bác Hồ trong bản Di chúc lịch sử ñã trở thành ngọn cờ dẫn dắt, ngọn ñuốc soi 
ñường cho toàn ðảng, toàn dân, toàn quân ta tiến bước. 
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 Tuy nhiên, trong những năm qua, do nhiều nguyên nhân khách quan và 
chủ quan, còn có những lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong bản Di chúc về 
vấn ñề xây dựng ðảng, ñến nay chưa ñược thực hiện thường xuyên và trọn vẹn, 
thậm chí còn gây bức xúc trong dư luận xã hội. Như Nghị quyết Trung ương 4 
(Khóa XI) về xây dựng ðảng ñã chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, ñảng 
viên, trong ñó có những ñảng viên giữ vị trí lãnh ñạo, quản lý, kể cả một số cán 
bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, ñạo ñức, lối sống với những biểu 
hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ 
hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa ñịa vị, cục bộ, tham nhũng, 
lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”. 
 Công tác cán bộ chưa thực hiện ñược ở cấp Trung ương, dẫn ñến sự 
hẫng hụt, chắp vá, không ñồng bộ và thiếu chủ ñộng trong công tác bố trí, phân 
công cán bộ. Một số trường hợp ñánh giá, bố trí cán bộ chưa thật công tâm, 
khách quan, không vì yêu cầu công việc, bố trí không ñúng sở trường, năng lực, 
ảnh hưởng ñến uy tín cơ quan lãnh ñạo, sự phát triển của ngành, ñịa phương và 
cả nước. 
 Nghị quyết cũng nhấn mạnh: Nguyên tắc “tập thể lãnh ñạo, cá nhân phụ 
trách” trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức, do không xác ñịnh rõ cơ chế 
trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân; khi sai sót, khuyết ñiểm không 
ai chịu trách nhiệm. Do vậy, vừa có hiện tượng dựa dẫm vào tập thể, không rõ 
trách nhiệm cá nhân, vừa không khuyến khích người ñứng ñầu có nhiệt tình, tâm 
huyết, dám nghĩ, dám làm; tạo kẽ hở cho cách làm việc tắc trách, trì trệ, hoặc lạm 
dụng quyền lực một cách tinh vi ñể mưu cầu lợi ích cá nhân”. 
 Những tình trạng trên ñã gây nên bức xúc trong dư luận xã hội, làm giảm 
sút lòng tin của quần chúng nhân dân ñối với sự lãnh ñạo của ðảng, sự quản lý 
của Nhà nước, tạo kẽ hở cho các phần tử cơ hội, cho các thế lực thù ñịch lợi 
dụng ñể chống phá cách mạng nước ta. 
 Vì vậy, ðảng ta ñã ñề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh ñạo 
và sức chiến ñấu của tổ chức ðảng, chất lượng của ñảng viên. ðiển hình là việc 
ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục ñẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương ñạo ñức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
(Khóa XI) về xây dựng ðảng. ðối với mỗi cán bộ, ñảng viên, mỗi khi có dịp ñọc 
lại bản Di chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng thấm nhuần lời dạy của 
Người và dặn mình lòng luôn thực hiện “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức 
làm. Việc gì hại ñến dân, ta phải hết sức tránh”. Phải tập trung xây dựng ðảng 
nhằm làm cho ðảng thật trong sạch, vững mạnh, ñoàn kết, thống nhất, có ñạo 
ñức, có trí tuệ, có năng lực, là ñạo ñức, là văn minh, vừa là người lãnh ñạo, 
nhưng vừa là người ñầy tớ thật trung thành của nhân dân, một lòng một dạ phục 
vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã 
viết trong Di chúc. 
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 ðọc lại bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 45 năm, chúng ta càng 
hiểu rõ hơn ý nghĩa sâu sắc và tầm vóc lớn lao của việc học tập và làm theo tấm 
gương ñạo ñức Hồ Chí Minh; ñồng thời, càng bồi ñắp thêm nghị lực và quyết 
tâm ñể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ương ðảng Khóa XI về xây dựng ðảng. 
 Suy ngẫm về những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc, 
mỗi tổ chức ñảng và từng ñảng viên cần ra sức hành ñộng ñể góp phần xây 
dựng ðảng ta thật sự trong sạch vững mạnh; trước hết cần nỗ lực thực hiện tốt 
các giải pháp cơ bản, ñồng bộ như Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 
hành Trung ương ðảng Khóa XI ñã xác ñịnh. 
                                                                         (www.cpv.org.vn - Ngày 16/8/2014) 
 
 

CỦNG CỐ ĐO	N KẾT, NÂNG CAO SỨC MẠNH UY TÍN CỦA ĐẢNG 
 

 GS.TS.Tạ Ngọc Tấn - Giám ñốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
nhắc lại, trước khi ñi vào cõi vĩnh hằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã ñể lại cho ðảng 
ta, nhân dân ta bản Di chúc lịch sử vô cùng quý giá, kết tinh trong tính tinh hoa tư 
tưởng, ñạo ñức và tâm hồn cao ñẹp của một vĩ nhân suốt ñời phấn ñấu, hy sinh 
vì Tổ quốc và nhân loại. Theo thời gian, Di chúc thiêng liêng của Người luôn trở 
thành nguồn ñộng viên, cổ vũ hết sức to lớn, là sự chỉ dẫn quan trọng ñể quân và 
dân ta tiến lên giành những thắng lợi vĩ ñại trong sự nghiệp giải phóng miền 
Nam, thống nhất Tổ quốc, ñưa cả nước ñi lên CNXH và vạch ra phương hướng 
phát triển cho cách mạng Việt Nam trong các giai ñoạn tiếp theo. 
 Xây d�ng ñoàn k�t trong ð�ng là “chìa khóa v �n năng” ñ� gi�i quy �t 
m�i khó kh ăn 
 Trong suốt cuộc ñời hoạt ñộng cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn 
quan tâm ñến vấn ñề xây dựng ðảng, nhất là công tác ñoàn kết trong ðảng. 
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “ðảng ta là ðảng cầm quyền. ðể thực hiện tốt sứ 
mệnh cao cả của mình trong cuộc ñấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng 
CNXH, ðảng phải chứng tỏ là lực lượng có sức hấp dẫn lớn, ñược quần chúng 
nhân dân tin tưởng, ca ngợi, suy tôn là lực lượng giữ ñịa vị lãnh ñạo. Tuy nhiên, 
ðảng sẽ không giữ vững ñược ñịa vị lãnh ñạo nếu quyền lực bị tha hóa, cán bộ, 
ñảng viên bị chủ nghĩa cá nhân chi phối, dẫn tới lộng quyền, lạm quyền, tham 
quyền…, ñánh mất niềm tin của nhân dân, xa rời ñạo ñức cách mạng”. 
 ðể ðảng thực sự vững mạnh, trong sạch, xứng ñáng là ñội tiên phong của 
dân tộc, ñiều cốt yếu là phải tăng cường sự ñoàn kết, nhất trí trong ðảng. ðó là 
cơ sở giúp cho ðảng nâng cao sức mạnh, uy tín, trí tuệ lãnh ñạo nhân dân, là hạt 
nhân, là cơ sở ñể thực hiện ñoàn kết nhân dân. Nên Bác dạy rằng: “ðể củng cố 
và phát triển sự ñoàn kết thống nhất trong ðảng, ðảng phải thực hành dân chủ 
rộng rãi vì ñó là “chìa khóa vạn năng” ñể giải quyết mọi khó khăn. ðảng cầm 
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quyền nhưng dân là chủ và dân làm chủ. ðảng lãnh ñạo nhân dân ñể nhân dân 
thực hiện quyền làm chủ của mình”. 
 Nghiên cứu Di chúc của Bác về ñoàn kết trong ðảng, PGS.TS. Lại Quốc 
Khánh - ðại học KHXH&NV Hà Nội cho rằng “Di chúc luôn có giá trị to lớn ñối với 
công tác ñoàn kết trong ðảng thời kỳ ñổi mới. ðây là vấn ñề quan trọng vì theo 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, ñoàn kết trong ðảng là cơ sở của ñoàn kết nhân dân, dân 
tộc, quốc tế, cội nguồn làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam; là truyền 
thống quý báu nên các tổ chức ðảng, ðảng viên phải giữ ñoàn kết trong ðảng 
như giữ “con ngươi của mắt mình”; không chỉ giữ mà còn phải củng cố, phát triển 
tình ñoàn kết trong ðảng bằng thực hành dân chủ rộng rãi, phê bình, tự phê bình 
và thương yêu lẫn nhau”. 
 Từ những lời dặn của Bác trong Di chúc càng thấy giá trị thực tiễn và tầm 
quan trọng của ñoàn kết trong ðảng trong thời kỳ mới. ðó là bảo vệ sự ñoàn kết 
nhất trí trong ðảng, trong nhân dân, nhất là tập thể lãnh ñạo cao nhất trong 
ðảng, ñoàn kết trong ðảng là ñoàn kết trong cơ quan lãnh ñạo có tính quyết ñịnh 
sự thành công của cách mạng… Qua các kỳ ñại hội, ðảng ñã luôn xác ñịnh và 
nêu ra giải pháp thể hiện ñậm nét dấu ấn tư tưởng Hồ Chí Minh về ñoàn kết 
trong ðảng, ngày càng có nhiều ñiểm mới khẳng ñịnh quyết tâm của ðảng ñối 
với việc củng cố ñoàn kết trong ðảng ñể xây dựng ðảng trong sạch, vững mạnh, 
chân chính, gắn bó máu thịt với nhân dân. “Như vậy, qua 45 năm thực hiện Di 
chúc của Bác cho thấy, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về ñoàn kết trong ðảng 
trong Di chúc ñã ñược ðảng ta quán triệt, nhận thức sâu sắc, vận dụng trong quá 
trình lãnh ñạo, chỉ ñạo, nhất là vào những thời ñiểm ñất nước có các bước 
chuyển lớn” - PGS.TS. Lại Quốc Khánh nhận xét. 
 Không ng �ng ch �nh ñ�n l�i ñ� ð�ng ngày càng tr ư�ng thành, l �n 
m�nh 
 Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng ðảng cầm quyền, trong 
sạch, vững mạnh, 45 năm qua, ðảng ta hết sức coi trọng và luôn xác ñịnh xây 
dựng ðảng là nhiệm vụ then chốt, là ñiều kiện có tính quyết ñịnh, ñảm bảo thắng 
lợi của sự nghiệp cách mạng. Các kết quả trong công tác xây dựng ðảng ñã tạo 
nên “luồng sinh  khí mới”, thúc ñẩy phát triển, văn hóa, xã hội, nâng cao tính tích 
cực của nhân tố con người. Tuy nhiên, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn chỉ ra, công tác xây 
dựng ðảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém như Nghị quyết Trung ương 4 
Khóa XI ñã ñề cập “một bộ phận không nhỏ cán bộ, ñảng viên, trong ñó có cả 
những ñảng viên giữ vị trí lãnh ñạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy 
thoái về tư tưởng chính trị, ñạo ñức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về 
sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân…”. ðây là nguy cơ tiềm tàng 
của ðảng cầm quyền, cần phải nhanh chóng, kiên quyết loại bỏ. Nên thực hiện 
Di chúc của Bác, công tác xây dựng ðảng phải tiếp tục ñược ñổi mới và chú 
trọng hơn nữa, nhất là phải thực hiện những lời căn dặn của Bác về công tác 
chỉnh ñốn ðảng ñể “ðảng ta ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt”, 
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“trong sạch, xứng ñáng là người lãnh ñạo, người ñầy tớ trung thành của nhân 
dân”. 
 PGS.TS. Bùi ðình Phong - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của ðảng 
nhận ñịnh: “Chỉnh ñốn lại ðảng là mối bận tâm lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh khi ðảng ta thành ðảng cầm quyền”. Vì sau khi cách mạng thắng lợi, tạo ra 
những biến ñổi khó khăn, sâu sắc nhất cho việc cầm quyền, ðảng cầm quyền 
phải ñảm nhiệm những nhiệm vụ rất khó khăn phức tạp bởi “xóa bỏ chế ñộ cũ và 
xây dựng chế ñộ mới là hai việc khác nhau, xây dựng một xã hội mới chưa từng 
có trong lịch sử, việc ðảng cầm quyền thì cán bộ, ñảng viên có quyền lực, một 
mặt tạo thuận lợi ñể thực hiện sự cầm quyền của ðảng, nhưng cũng là “mảnh 
ñất tốt” làm nảy sinh những thói hư tật xấu; tư duy tiểu nông gắn với nếp sống 
hàng năm có thể là rào cản cho việc xây dựng CNXH nên khắc phục là “cuộc 
chiến ñấu khổng lồ”… Trước những khó khăn ñó, Bác Hồ cho rằng, “một ðảng 
giấu khuyết ñiểm là một ðảng hỏng” nên phải chỉnh ñốn lại ðảng toàn diện, tạo 
sự nhất trí, ñoàn kết từ Trung ương ñến chi bộ, thực hành dân chủ rộng rãi, phê 
bình, tự phê bình trên cơ sở xây dựng và thương yêu lẫn nhau. Theo GS.TS. 
Mạch Quang Thắng - Viện Lịch sử ðảng, công tác chỉnh ñốn lại ðảng chỉ tiến 
hành khi “ðảng có vấn ñề” là nhận thức, tư duy trong chỉnh ñốn ðảng còn chậm 
so với mong muốn của Bác trong Di chúc. Trong Di chúc, Bác ñã nêu những vấn 
ñề thực tiễn trong công tác chỉnh ñốn ðảng chứ không phải là các vấn ñề kinh 
viện nên công tác chỉnh ñốn ðảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ñang 
ñược thực hiện cần phải phấn ñấu nhiều nữa. 
 “Vi �c gì có l �i cho dân thì ph �i làm cho k ỳ ñư�c” 
 Theo quan ñiểm của Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, 
do nhân dân và vì nhân dân. ðảng vĩ ñại là ở nơi ðảng biết tìm thấy sức mạnh từ 
trong nhân dân, vì nhân dân mà làm việc, cống hiến. Chính vì vậy, Bác căn dặn 
“việc gì có lợi cho dân thì phải làm cho kỳ ñược. Việc gì có hại cho dân, thì phải 
hết sức tránh”. Trong Di chúc, Bác chỉ rõ: “ðảng cần phải có  kế hoạch thật tốt ñể 
phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao ñời sống của nhân 
dân”. Người cũng ñề cập ñến công việc cụ thể, từng ñối tượng, cảnh ngộ, thân 
phận ñể thực hiện chính sách xã hội, phát huy nguồn lực con người. 
 Nhấn mạnh ñến chủ nghĩa nhân văn của Hồ Chí Minh từ quan ñiểm về con 
người trong Di chúc là chủ nghĩa nhân văn hành ñộng, nhằm “giải phóng và phát 
triển con người”, TS. Doãn Thị Chín - Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận 
thấy, chủ nghĩa nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là tình yêu thương 
mà còn là niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh phẩm giá con người, nhất là nhân 
dân lao ñộng và Người còn rất khoan dung, ñộ lượng cả ñối với những người 
từng “lầm ñường lạc lối”. Chủ nghĩa nhân văn của Người là “mọi suy nghĩ, hành 
ñộng” ñều phải về con người cụ thể, con người số ñông, biến mọi suy nghĩ thành 
hành ñộng giải phóng con người lao ñộng, chăm lo bồi dưỡng các thế hệ cách 
mạng với sự nghiệp “trồng người”. 



    

Di chúc của Chủ  tịch Hồ Chí Minh mãi mãi sáng soi                                                                    

6Created by Thanh An - 27 -Thanh An Page 27

 9/23/2014 

 

 

Thông tin khoa học chuyên ñề số 9/2014 27 

 PGS.TS. Lê Quốc Lý - Phó Giám ñốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh nhận thấy, “lo cơm ăn, áo mặc” cho nhân dân là vấn ñề vô cùng quan trọng 
ñối với “công việc ñầu tiên ñối với con người” ñược Bác ñề cập trong Di chúc. 
Thực hiện di nguyện của Bác, ðảng và Nhà nước ñã có nhiều biện pháp, chính 
sách ñể người dân ñược “ấm no, hạnh phúc”. Qua từng giai ñoạn, các kết quả 
xóa ñói giảm nghèo, ñảm bảo an sinh xã hội ngày càng ñược cải thiện theo sự 
phát triển và tăng trưởng kinh tế, mức thụ hưởng ñời sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân ngày càng ñược nâng lên. Tuy vậy, “thành tựu mới chỉ là bước 
ñầu, khoảng cách, nguy cơ tụt hậu giữa nước ta với các nước trong khu vực và 
trên thế giới ngày càng lớn… nhiều vấn ñề xã hội phức tạp nảy sinh chưa ñược 
giải quyết triệt ñể, ñặc biệt là vấn ñề việc làm và an sinh xã hội…”. Do ñó, ñể 
thực hiện ñược Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tinh thần “nếu nước nhà 
ñộc lập mà dân không ñược hưởng hạnh phúc, tự do thì ñộc lập cũng chẳng có 
nghĩa lý gì”, ñòi hỏi toàn ðảng, toàn dân phát huy sức mạnh nội lực, tận dụng cơ 
hội, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã 
hội dân chủ, công bằng, văn minh”. 
                                                                            Hương Giang 
                                               (Báo Pháp luật Việt Nam số 240 -  Ngày 28/8/2014) 
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THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG 
 

 Trư�c lúc ñi xa, Ch� t�ch H� Chí Minh ñã ñ� l�i cho toàn ð�ng, toàn 
dân ta b �n Di chúc l �ch s!, v�i nh"ng ch � d#n quý báu v 	 nhi	u v�n ñ	 h� 
tr�ng tr ư�c m�t và lâu dài cho ð�ng, Nhà n ư�c và nhân dân. Su �t 45 năm 
qua, toàn ð�ng, toàn dân ta ñã không ng �ng ph �n ñ�u th�c hi �n nh"ng tư 
tư�ng c�a Di chúc và ñ�t ñư�c nh"ng thành t �u to l �n.  
 Trong bối cảnh hiện nay, mở lại Di chúc của Bác lại càng thấy sâu sắc hơn 
về ñiều căn dặn của Bác trong Di chúc: “Trước hết nói về ðảng - Nhờ ñoàn kết 
chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, 
cho nên từ ngày thành lập ñến nay, ðảng ta ñã ñoàn kết, tổ chức và lãnh ñạo 
nhân dân ta hǎng hái ñấu tranh tiến từ thắng lợi này ñến thắng lợi khác.  
 ðoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của ðảng và của dân ta. Các 
ñồng chí từ Trung ương ñến các chi bộ cần giữ gìn sự ñoàn kết nhất trí của 
ðảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.  
 Trong ðảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự 
phê bình và phê bình là cách tốt nhất ñể củng cố và phát triển sự ñoàn kết và 
thống nhất của ðảng. Phải có tình ñồng chí thương yêu lẫn nhau.  
 ðảng ta là một ðảng cầm quyền. Mỗi ñảng viên và cán bộ phải thực sự 
thấm nhuần ñạo ñức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 
 Phải giữ gìn ðảng ta thật trong sạch, phải xứng ñáng là người lãnh ñạo, là 
người ñầy tớ thật trung thành của nhân dân”.  
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 ðiều căn dặn ñầu tiên của Bác trước lúc ñi xa là về ðảng và xây dựng 
ðảng. Lời căn dặn cho thấy tư tưởng của Bác về vị trí quan trọng của việc xây 
dựng ðảng và những ñiều then chốt trong xây dựng ðảng. Từ những tư tưởng 
của Bác trong Di chúc về xây dựng ðảng, trong tình hình hiện nay, chúng ta cần 
quan tâm thực hiện tốt những nội dung căn bản sau:          
 Một là, phải ñặc biệt coi trọng công tác xây dựng ðảng.           
 Không phải chỉ ñến Di chúc, Bác mới ñặt việc xây dựng ðảng lên vị trí số 
một mà ngay trong cuốn sách giáo khoa ñầu tiên cho cách mạng Việt Nam 
ðường cách mệnh xuất bản năm 1927, Bác ñã viết: “Cách mệnh trước hết phải 
có cái gì? Trước hết phải có ñảng cách mệnh… ðảng có vững cách mệnh mới 
thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy”.  
 Lời dặn ñầu tiên của Bác trước lúc ñi xa cho thấy tầm quan trọng hàng ñầu 
của công tác xây dựng ðảng và sự quan tâm ñặc biệt của Bác ñến công tác này. 
Nhiều văn kiện của ðảng ñã nhấn mạnh, trong giai ñoạn hiện nay xây dựng kinh 
tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng ðảng là nhiệm vụ then chốt. Tuy nhiên, trong 
thực tế, nhận thức và sự quan tâm công tác xây dựng ðảng chưa tương xứng 
với yêu cầu của một nhiệm vụ “then chốt”, thậm chí, có nơi, có lúc, người lãnh 
ñạo còn xem nhẹ công tác xây dựng ðảng.          
 Trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay, thực hiện di huấn của Bác, ñòi 
hỏi mỗi cấp ủy, cán bộ, ñảng viên cần quán triệt sâu sắc ñường lối, chủ trương 
của ðảng về xây dựng ðảng, coi ñây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn 
ñối với ðảng ta. Trong công cuộc phát triển kinh tế thị trường hiện nay, khi việc 
làm, thu nhập, lợi ích trở thành vấn ñề sát sườn, cấp bách ñối với mọi người thì 
việc tập trung cho công tác xây dựng ðảng không dễ thực hiện. Vì vậy, mỗi cấp 
ủy, tổ chức ñảng, cán bộ, ñảng viên, nhất là người ñứng ñầu cấp ủy, chính 
quyền phải thể hiện rõ trách nhiệm ñối với công tác xây dựng ðảng, khắc phục 
những biểu hiện xem nhẹ vai trò lãnh ñạo của ðảng và công tác xây dựng ðảng.  
 Hai là, giữ gìn sự ñoàn kết nhất trí của ðảng như giữ gìn con ngươi của 
mắt mình 
 ðoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của ðảng ta, tuy nhiên, từ khi 
trở thành ðảng cầm quyền, ở nơi này, nơi khác ñã xảy ra tình trạng mất ñoàn kết 
trong cấp ủy, mất ñoàn kết giữa bí thư với chủ tịch, giữa cấp trưởng với cấp 
phó…, có nơi gay gắt, nghiêm trọng, ảnh hưởng ñến uy tín, vai trò lãnh ñạo của 
ðảng. Do ñó, phải tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về ñoàn kết; thực 
hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; chủ ñộng phát hiện, xử lý kịp thời 
những trường hợp mất ñoàn kết; kiên quyết xử lý, thay thế những cán bộ gây 
mất ñoàn kết; phòng ngừa, ñấu tranh loại trừ những nhóm lợi ích tiêu cực ñang 
làm xói mòn sự ñoàn kết, thống nhất trong ðảng.           
 Ba là, thực hành dân chủ rộng rãi trong ðảng từ trên xuống dưới 
 Một trong những căn nguyên của những khó khăn, thách thức ñang cản 
trở sự phát triển của cách mạng, của ñất nước sau gần 30 năm ñổi mới là chưa 
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thực hiện tốt dân chủ. Muốn khắc phục ñược những hạn chế, yếu kém về dân 
chủ nội bộ, ðảng phải ñổi mới tư duy về dân chủ, từ bỏ các cơ chế lỗi thời, tin 
tưởng nhân dân và ñội ngũ ñảng viên, thực sự cầu thị, khai thông mọi nguồn lực 
cho dân chủ phát triển.  
 Trước mắt cần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về phát 
huy dân chủ trong ðảng, như: Thực hiện nghiêm túc Quy chế chất vấn trong 
ðảng, nhất là chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy các 
cấp. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm ñể ñánh giá, nhận xét cán bộ theo hướng mở 
rộng ñối tượng tham gia; tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh 
cán bộ chủ chốt ở cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người ñịa phương. Thực 
hiện chủ trương bí thư cấp ủy ñồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, cấp 
huyện ở những nơi có ñủ ñiều kiện, gắn với xây dựng quy chế kiểm tra, giám sát, 
bảo ñảm thực sự có hiệu quả, ngăn chặn sự lạm quyền, ñộc ñoán. Thí ñiểm giao 
quyền cho bí thư cấp ủy lựa chọn, giới thiệu ñể bầu cử ủy viên thường vụ cấp 
ủy. Cấp trưởng có trách nhiệm lựa chọn, giới thiệu ñể bầu cử, bổ nhiệm cấp phó. 
Thí ñiểm chế ñộ tiến cử, chế ñộ tập sự lãnh ñạo, quản lý. Thực hiện quy trình 
giới thiệu nhân sự theo hướng những người ñược dự kiến ñề bạt, bổ nhiệm phải 
trình bày ñề án hoặc chương trình hành ñộng trước khi cấp có thẩm quyền xem 
xét, quyết ñịnh...       
 Bốn là, xây dựng ðảng trong sạch, vững mạnh  
 Lời căn dặn của Bác nhấn mạnh vị trí, vai trò vẻ vang nhưng trách nhiệm 
nặng nề của ðảng. Hiện, ðảng ta ñang ñứng trước những thách thức to lớn 
trong sứ mệnh cầm quyền của mình, như: Làm thế nào ñể phát triển ñược lý 
luận và ñường lối cách mạng tiên phong? ðổi mới phương thức lãnh ñạo của 
ðảng như thế nào ñể một ðảng cầm quyền duy nhất nhưng không mất dân chủ, 
không tha hóa quyền lực và thoái hóa phẩm chất của ñội ngũ cán bộ, ñảng 
viên… ðiều bức thiết nhất hiện nay là phải tập trung phát triển lý luận; ñổi mới 
phương thức lãnh ñạo của ðảng và ngăn chặn, ñẩy lùi tình trạng suy thoái về tư 
tưởng chính trị, ñạo ñức, lối sống trong cán bộ, ñảng viên, trước hết là cán bộ 
lãnh ñạo, quản lý các cấp.        
 Về công tác lý luận cần ñổi mới cơ chế dân chủ trong nghiên cứu khoa học 
xã hội, nhất là trong công tác lý luận, tăng cường tổng kết thực tiễn, coi trọng, 
khuyến khích các nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu dự báo.            
 Về ñổi mới phương thức lãnh ñạo của ðảng, thực hiện ñúng mối quan hệ 
giữa ðảng và Nhà nước ñể ðảng giữ vững vai trò lãnh ñạo nhưng không làm 
thay Nhà nước. Nhà nước thực hiện ñúng chức năng quản lý và tổ chức thực 
hiện nhưng không xa rời sự lãnh ñạo của ðảng. Xác ñịnh rõ quyền hạn và trách 
nhiệm của người ñứng ñầu, có cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực ñể ngăn 
chặn ñộc ñoán, chuyên quyền. 
 Năm là, cán bộ, ñảng viên phải thấm nhuần ñạo ñức cách mạng, là người 
ñầy tớ thật trung thành của nhân dân 
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 Bác ñã dạy “ðảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các ñảng viên ñều 
tốt”. Sức mạnh, uy tín của ðảng là do cán bộ, ñảng viên của ðảng tạo nên. Cán 
bộ, ñảng viên là người thay mặt cho ðảng, Nhà nước trước nhân dân, do ñó, uy 
tín của ðảng, niềm tin của nhân dân với ðảng, Nhà nước trước hết từ niềm tin 
của nhân dân ñối với ñội ngũ cán bộ, ñảng viên của ðảng. 
 ðiều ñáng tiếc là hiện nay, có một bộ phận không nhỏ cán bộ, ñảng viên, 
trong ñó có những ñảng viên giữ vị trí lãnh ñạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao 
cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, ñạo ñức, lối sống với những biểu hiện khác 
nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực 
dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa ñịa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, 
tùy tiện, vô nguyên tắc... 
 ðể khắc phục yếu kém ñòi hỏi phải tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung 
ương 4 (Khóa XI) về tự phê bình và phê bình trong ðảng. Từng cán bộ, ñảng 
viên, trước hết là cán bộ lãnh ñạo, quản lý các cấp, ñặc biệt là người ñứng ñầu, 
người chủ trì phải tự giác, gương mẫu tự kiểm ñiểm, soi lại mình, ñơn vị mình, 
gia ñình mình. Các cấp ủy, tổ chức ñảng từ Trung ương ñến cơ sở phải tăng 
cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, ñảng viên; ñẩy mạnh tuyên 
truyền, cổ vũ những gương cán bộ, ñảng viên tốt. Mặt khác, phải xử lý nghiêm 
những cán bộ, ñảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật, tham nhũng. 
ðồng thời, cần rà soát, phát hiện và khắc phục ngay những sơ hở trong cơ chế, 
chính sách ñã tạo ñiều kiện cho tham nhũng, tiêu cực tồn tại và phát triển. 
                                                               PGS,TS. Nguy ễn Văn Giang 
                                                         (www.xaydungdang.org.vn - Ngày 02/9/2014) 
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XÂY DỰNG VĂN HÓA CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG THEO DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
 

 Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách ñây ñã tròn 45 năm. Trong 
Di chúc, Người nói vấn ñề trước tiên là về ðảng: “ðảng ta là một ðảng cầm 
quyền. Mỗi ñảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần ñạo ñức cách mạng, 
thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn ðảng ta thật trong 
sạch, phải xứng ñáng là người lãnh ñạo, là người ñầy tớ thật trung thành của 
nhân dân”. ðây thực chất là vấn ñề văn hóa cầm quyền của ðảng mà Người 
hằng mong muốn ðảng ta phải làm sao có ñược. 
 Văn hóa cầm quyền của ðảng là vấn ñề cốt lõi của văn hóa chính trị ở 
nước ta hiện nay. Khi nói tới văn hóa chính trị tức là nói ñến sự thẩm thấu của 
văn hóa vào trong chính trị. Khi nói tới văn hóa cầm quyền của ðảng tức là nói 
ñến sự thẩm thấu của văn hóa vào trong hoạt ñộng cầm quyền của ðảng. Do 
vậy, văn hóa cầm quyền của ðảng cũng có nghĩa là nói ñến văn hóa lãnh ñạo, 
quản lý của ñội ngũ ñảng viên trong bộ máy Nhà nước.       
 Mọi ñảng viên có chức trách trong bộ máy Nhà nước ñều có hai hoạt ñộng: 
Hoạt ñộng lãnh ñạo và hoạt ñộng quản lý. Hoạt ñộng lãnh ñạo là các hoạt ñộng 



    

Di chúc của Chủ  tịch Hồ Chí Minh mãi mãi sáng soi                                                                    

6Created by Thanh An - 31 -Thanh An Page 31

 9/23/2014 

 

 

Thông tin khoa học chuyên ñề số 9/2014 31 

không gắn với việc sử dụng quyền lực, như: Thảo luận, xây dựng cương lĩnh, 
ñường lối, các hoạt ñộng mang tính ñộng viên thuyết phục, chia sẻ, khích lệ... 
các ñối tượng lãnh ñạo ñể thực hiện các mục tiêu, quyết ñịnh của chủ thể lãnh 
ñạo. Hoạt ñộng quản lý là các hoạt ñộng gắn với việc sử dụng quyền lực của chủ 
thể lãnh ñạo. Những người lãnh ñạo ñược trao quyền hạn nhất ñịnh ñể thực thi 
công việc. Họ sử dụng uy quyền của mình từ vị thế, cương vị ñược trao; sử dụng 
các công cụ luật pháp, các quy ñịnh, quy chế, các chỉ thị, mệnh lệnh... nhằm thực 
hiện việc quản lý Nhà nước và xã hội.     
 Do hoạt ñộng quản lý gắn với việc sử dụng quyền lực nên những người 
lãnh ñạo thường dễ lạm dụng quyền lực ñể mưu cầu lợi ích riêng cho mình. Việc 
lạm dụng quyền lực như vậy về thực chất là dùng những “thủ ñoạn”, hay họ ñã  
thiếu văn hóa trong hoạt ñộng lãnh ñạo, quản lý. Do ñó, việc xây dựng văn hóa 
lãnh ñạo, quản lý cho ñội ngũ ñảng viên trong bộ máy Nhà nước, hay nói rộng 
hơn là văn hóa cầm quyền của ðảng ñã ñược Hồ Chí Minh rất quan tâm lúc sinh 
thời. Người chỉ rõ: “Lãnh ñạo là làm ñầy tớ nhân dân và làm cho tốt”, phải thật sự 
xứng ñáng là người lãnh ñạo, người ñầy tớ trung thành của nhân dân. Người 
lãnh ñạo làm tốt công việc “ñầy tớ nhân dân” cũng chính ñạt tới tầm cao văn hóa 
cầm quyền, ñó là cầm quyền vì dân. ðảng cầm quyền với mục tiêu tất cả vì hạnh 
phúc của nhân dân.        
 Từ trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể thấy, ñể có văn hóa cầm 
quyền của ðảng rất cần thiết phải ñảm bảo ñược các yêu cầu cơ bản sau:         
 Phải luôn giữ vững, thường xuyên củng cố, phát triển sự ñoàn kết và 
thống nhất trong ðảng. ðây ñược coi là yêu cầu quan trọng hàng ñầu ñể ðảng 
có ñược văn hóa cầm quyền. Thiếu sự ñoàn kết sẽ hạn chế rất lớn ñến văn hóa 
cầm quyền - một trong các yếu tố cốt lõi ñể nâng cao ñược năng lực cầm quyền 
của ðảng. Hồ Chí Minh khẳng ñịnh: “Chính trị là: ðoàn kết”, và ñoàn kết “không 
phải là một thủ ñoạn chính trị”; “Chính trị: Cái sức mạnh vô ñịch mà ta có thể 
thắng quân ñịch giành ñộc lập thống nhất là sự ñoàn kết”. Sức mạnh ñoàn kết ñể 
chiến thắng không chỉ  với “giặc ngoại xâm” mà cả ñối với “giặc nội xâm”, là chủ 
nghĩa cá nhân - căn nguyên của bệnh quan liêu, tham nhũng và nhiều thứ “tệ” và 
“bệnh” khác. Phải có sự ñoàn kết rộng rãi, chân thành, thật sự, nhưng muốn có 
ñoàn kết phải bảo ñảm dân chủ. Trong Di chúc, Người viết: “Trong ðảng thực 
hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là 
cách tốt nhất ñể củng cố và phát triển sự ñoàn kết và thống nhất của ðảng. Phải 
có tình ñồng chí thương yêu lẫn nhau”.      
 Người ñảng viên trong bộ máy Nhà nước phải ñược xác ñịnh rõ vị trí, vai 
trò và nhiệm vụ. Nghĩa là, cần quy ñịnh rõ (các chuẩn mực, quy chế, nguyên tắc) 
về trách nhiệm trong lãnh ñạo ñể những người này buộc phải tuân theo với tư 
cách là những người “người ñầy tớ” cho “ông chủ” là nhân dân. Hồ Chí Minh ñã 
từng nêu rõ: “Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra ñại biểu 
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thay mặt mình thi hành chính quyền ấy”. Quy ñịnh rõ các vấn ñề này là yêu cầu 
cần thiết không chỉ ñể cho những người lãnh ñạo thấy rõ ñược vai trò, trách 
nhiệm của mình trong mối quan hệ với người dân, mà quan trọng hơn là ñể ðảng 
có các biện pháp ñổi mới phương thức cầm quyền của mình, xây dựng cơ chế 
sao cho những ñảng viên ưu tú, có chức vụ cao trong ðảng hiện nay như bí thư 
cấp ủy ñược ñảm nhận một chức trách nào ñó trong bộ máy Nhà nước, ñặc biệt 
là trong các cơ quan hành chính. 
 Những ñảng viên giữ vai trò lãnh ñạo, quản lý trong bộ máy Nhà nước phải 
thật sự là những người gương mẫu về ñạo ñức và lối sống. Có ñạo ñức, lối sống 
mẫu mực của các “nhà cầm quyền” là ñiều căn bản ñể có văn hóa cầm quyền 
của ðảng. Sinh thời Hồ Chí Minh không chỉ nói ñến “chính trị là ñoàn kết”, mà 
còn nhấn mạnh ñến “chính trị là ñức”. ðoàn kết khi gắn với ñạo ñức sẽ có ñoàn 
kết chân thành, thật sự, và ñó chính là nghệ thuật hoạt ñộng chính trị hay nghệ 
thuật chính trị. Nghệ thuật chính trị thể hiện chủ yếu ở nghệ thuật lãnh ñạo hay 
“khéo lãnh ñạo”. Khéo lãnh ñạo chính là sự kết hợp giữa ñức và tài. Cái tài ñã 
ñược nhân cách hóa, cái ñức ñã ñược thẩm thấu trong cái tài. Nghệ thuật lãnh 
ñạo hay khéo lãnh ñạo luôn ñối nghịch với các thủ ñoạn trong lãnh ñạo - những 
ñiều xấu xa trong hành ñộng và mục tiêu của lãnh ñạo. Nghệ thuật lãnh ñạo là 
biểu hiện cụ thể của nghệ thuật cầm quyền - ñỉnh cao văn hóa cầm quyền của 
ðảng.       
 Thực tiễn 30 năm ñổi mới ở nước ta cho thấy, việc ñảm bảo các yêu cầu 
nêu trên trong quá trình cầm quyền của ðảng còn không ít những bất cập, làm 
hạn chế ñến năng lực cầm quyền và hiệu quả lãnh ñạo của ðảng. Xét trong mối 
quan hệ giữa văn hóa và chính trị, hay văn hóa và sự cầm quyền của ðảng, Hội 
nghị Trung ương 9 (Khóa XI), ðảng ta ñã nhận ñịnh là còn “thiếu sự gắn bó chặt 
chẽ”. Nghĩa là, văn hóa ñã chưa thật sự thẩm thấu vào hoạt ñộng cầm quyền mà 
cụ thể là vào hoạt ñộng lãnh ñạo của các ñảng viên của ðảng, ñã ảnh hưởng 
không nhỏ ñến phát triển kinh tế - xã hội, ñến niềm tin của nhân dân ñối với ðảng 
và chế ñộ. ðể xây dựng văn hóa cầm quyền của ðảng - yếu tố cốt lõi của văn 
hóa chính trị hiện nay - cần phải triển khai thực hiện chủ trương về “chăm lo xây 
dựng văn hóa trong chính trị”, “chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong ðảng, 
trong các cơ quan Nhà nước và các ñoàn thể; coi ñây là yếu tố quan trọng ñể 
xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh” như Hội nghị Trung ương 9 
(Khóa XI) ñề ra.  
 Dưới ñây, chúng tôi xin ñề xuất một số biện pháp chủ yếu sau:          
 Thứ nhất, phải “thực hành dân chủ rộng rãi” như Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã 
căn dặn trong Di chúc. Trước hết, cần thực hành dân chủ trong ðảng. Có dân 
chủ trong ðảng mới có dân chủ ngoài xã hội. Khi nội bộ ðảng thiếu dân chủ sẽ 
khó có sự ñoàn kết và văn hóa cầm quyền của ðảng. ðể có dân chủ trong ðảng 
và ngoài xã hội nói chung, phải thực hiện nhiều biện pháp, trong ñó cần “thường 
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xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình” như Hồ Chí Minh ñã căn dặn. 
ðặc biệt, phải xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực trong ðảng và bộ máy Nhà 
nước. Hiện nay cần xúc tiến nghiên cứu, xây dựng cơ chế ñộc lập của ủy ban 
kiểm tra ðảng; nghiên cứu, thực hiện cơ chế kiểm soát lẫn nhau giữa cơ quan 
lập pháp, hành pháp và tư pháp theo như quan ñiểm của ðảng ñã ñề ra trong 
Văn kiện ðại hội lần thứ XI.      
 Thứ hai, tập trung xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
dân, do dân, vì dân ở nước ta. Nhà nước pháp quyền thực sự của dân, do dân, 
vì dân chính là sự “văn minh” trong thể chế ðảng cầm quyền ở nước ta. Thực 
tiễn trên thế giới ñã chứng minh rằng, ở các quốc gia nào có nhà nước pháp 
quyền hoàn thiện, gắn với phát triển xã hội dân sự, ở ñó sẽ ít có tham nhũng, 
lãng phí, ñồng thời có chỉ số dân chủ ñược ñánh giá là cao hơn các quốc gia 
khác thiếu vắng những tiêu chí cần thiết của nhà nước pháp quyền. Như vậy,  
xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay cũng phải theo hướng ñáp 
ứng với các yêu cầu có tính phổ biến mà Liên hợp quốc ñã ñúc kết từ kinh 
nghiệm của nhiều quốc gia. ðó là: Phải bảo ñảm ñược các yếu tố cốt lõi của 
pháp quyền, chẳng hạn, hiến pháp và pháp luật phải ñược coi là quyền lực tối 
thượng; quyền lực Nhà nước phải ñược kiểm soát theo những quy trình, phương 
thức nhất ñịnh; phải bảo ñảm về trách nhiệm giải trình của mọi tổ chức, cá nhân 
trong bộ máy công quyền; bảo ñảm công khai, minh bạch trong mọi lĩnh vực, mọi 
hoạt ñộng có liên quan ñến bộ máy công quyền; bảo ñảm sự tham gia và sự dự 
phần của người dân, tức mọi công dân ñều có quyền bình ñẳng, có cơ hội tham 
gia, ñược hưởng thụ những thành quả phát triển của xã hội.       
 Thứ ba, tăng cường và thường xuyên giáo dục ñạo ñức, lối sống, bản lĩnh 
chính trị, tính tiền phong gương mẫu, ý thức trách nhiệm, sự liêm sỉ, tính trung 
thực của các ñảng viên. ðặc biệt ñối với ñội ngũ cán bộ, ñảng viên là công chức, 
viên chức, trong các thành phần kinh tế Nhà nước và lực lượng vũ trang. Sự 
giáo dục này có thể thông qua nhiều hình thức, biện pháp như thường xuyên ñẩy 
mạnh cuộc vận ñộng học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh; ñổi 
mới công tác giáo dục, ñào tạo theo hướng quan tâm hơn vào giáo dục phẩm 
chất ñạo ñức, nhất là giáo dục pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật. Thực hiện  
chủ trương của ðảng là “hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và 
làm việc theo hiến pháp và pháp luật”. ðây thực chất là yếu tố cơ bản nhất ñể 
ðảng cầm quyền theo hiến pháp, pháp luật, ñồng thời làm cho ñội ngũ cán bộ 
lãnh ñạo có ñược “văn hóa trách nhiệm”, biết “xấu hổ”, biết “từ chức”..., ñể làm 
tròn trách nhiệm của mình với tư cách là những “người ñầy tớ thật trung thành 
của nhân dân”.  
                                                                     PGS, TS. Nguy ễn Hữu ðổng  
                                                         (www.xaydungdang.org.vn - Ngày 22/8/2014) 
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DI CHÚC CỦA BÁC VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG 
 

 Trong những lời căn dặn của Bác, lời ñầu tiên, Người dặn về ðảng và việc 
ñầu tiên ñược Người nhấn mạnh là thực hành ñoàn kết, thực hành dân chủ trong 
ðảng. 
 ðây là ñiều hệ trọng và quyết ñịnh ñối với thắng lợi của sự nghiệp cách 
mạng, ñối với sự bền vững của chế ñộ, ñồng thời ñối với sinh mệnh của ðảng, 
nhất là khi ðảng ở vị thế cầm quyền. 
 Phải bắt ñầu từ mỗi ñảng viên, cán b ộ và từng t ổ chức ñảng 
 Bản viết lần ñầu tiên, năm 1965 Người ghi: “Trước hết nói về ðảng”. 
 Tháng 5/1968, khi sửa Di chúc, Người viết rõ thêm về ñiều hệ trọng này. 
Người trù tính những việc phải làm sau khi cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân 
dân ta ñã hoàn toàn thắng lợi. Người viết: “Theo ý tôi, việc cần phải làm trước 
tiên là chỉnh ñốn lại ðảng, làm cho mỗi ñảng viên, mỗi ñoàn viên, mỗi chi bộ ñều 
ra sức làm tròn nhiệm vụ ðảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân 
dân…”. 
 Trong Di chúc, Người còn khẳng ñịnh: “ðảng ta là một ðảng cầm quyền” 
và Người dành cả một ñoạn ñể nói về trách nhiệm của ðảng, về sự rèn luyện tu 
dưỡng ñạo ñức cách mạng của cán bộ ñảng viên. Toát lên trong toàn bộ nội 
dung bản Di chúc là lời căn dặn của Người, phải củng cố bền chặt mối quan hệ 
máu thịt giữa ðảng với dân. ðảng và Chính phủ (cũng như Nhà nước nói chung) 
phải làm hết sức mình ñể phục vụ nhân dân, chăm lo tới cuộc sống của người 
dân. 
 Nỗi ñau lớn, dằn vặt Người suốt bao năm tháng là tình trạng bất hòa giữa 
các ðảng anh em trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người căn 
dặn ðảng ta phải làm hết sức mình, góp phần ñắc lực vào việc khôi phục lại khối 
ñoàn kết. Người cũng tin tưởng sâu sắc rằng, các ñảng anh em, các nước anh 
em nhất ñịnh sẽ phải ñoàn kết lại. 
 ðoàn kết là một tư tưởng lớn, ñó là ñường lối chiến lược của cách mạng 
Việt Nam, là chính sách chính trị lớn nhất, bao trùm nhất, trong chỉ ñạo hoạt ñộng 
thực tiễn của ðảng, của Hồ Chí Minh mà Người ñã dày công xây ñắp cũng như 
ra sức thực hành mẫu mực nhất trong cả cuộc ñời. 
 Những chỉ dẫn của Người về ñoàn kết mang tính toàn diện, từ ñoàn kết 
trong ðảng ñến ñoàn kết trong dân và ñoàn kết quốc tế, kết hợp nhuần nhuyễn 
giữa chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam với chủ nghĩa quốc tế chân chính 
của giai cấp công nhân. 
 ðiều sâu xa và cảm ñộng nhất là ñiều Người căn dặn: 
 “ðoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của ðảng và của dân ta. Các 
ñồng chí từ Trung ương ñến các chi bộ cần phải giữ gìn sự ñoàn kết nhất trí của 
ðảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. 
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 Muốn vậy, phải chú trọng thực hành dân chủ rộng rãi trong ðảng, phải 
thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. Theo Người, ñó là cách 
tốt nhất ñể củng cố và phát triển sự ñoàn kết và thống nhất của ðảng. Phải có 
tình ñồng chí thương yêu lẫn nhau. Cũng như vậy, việc khôi phục lại khối ñoàn 
kết giữa các ñảng anh em phải trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản, có lý, có tình. 
 Người ñã chỉ rõ cả mục ñích và nguyên tắc, cả phương pháp và ñiều kiện 
ñể thực hiện ñoàn kết, cả lý luận khoa học lẫn ñạo ñức, cả giá trị truyền thống và 
ứng xử văn hóa không chỉ ñể thực hành dân chủ và ñoàn kết trong ðảng mà còn 
trong xây dựng ðảng nói chung. 
 Ở ñây, trong vấn ñề ðảng, ñiều làm ta thấm thía từ Di chúc của Người là ở 
chỗ, Người ñề cập tới sự cần thiết phải chỉnh ñốn lại ðảng, coi ñó là việc trước 
tiên phải làm ngay sau khi cách mạng giải phóng miền Nam ñã hoàn toàn thắng 
lợi. 
 Người hình dung ngày thắng lợi ñang ñến gần, ñó sẽ là bước ngoặt trong 
sự phát triển của cách mạng nước ta, tình hình mới, nhiệm vụ mới ñặt ra, ñòi hỏi 
ðảng phải ngang tầm nhiệm vụ, ñảng viên cán bộ phải nêu cao tính tiền phong 
gương mẫu, nêu cao trách nhiệm và ñức hy sinh ñể trọn ñời vì dân vì nước. 
 Làm th ế nào ñể ðảng không xa dân 
 Chỉnh ñốn lại ðảng có hàm nghĩa sâu xa, toàn diện, từ chỉnh ñốn tổ chức 
ñến chỉnh ñốn tư tưởng, ñạo ñức, phương pháp và phong cách, sao cho luôn 
luôn tỏ rõ là một ðảng cách mạng chân chính, có sức chiến ñấu, thống nhất tư 
tưởng ñể thống nhất ý chí và hành ñộng, muôn người như một người, chỉ vì dân 
mà tồn tại, chỉ vì dân mà hành ñộng, có dũng khí tự phê bình và phê bình, kiên 
quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nêu cao ñạo ñức cách mạng, vượt qua 
những cám dỗ của danh và lợi ñể tận trung, tận hiếu với nước với dân, tất cả vì 
hạnh phúc của nhân dân. Là người sáng lập và rèn luyện ðảng ta, ở cương vị 
người ñứng ñầu ðảng và Nhà nước trong nhiều chục năm, Người thấu hiểu 
những mặt mạnh và những mặt yếu của ðảng, những yếu kém, khuyết ñiểm của 
các tổ chức ðảng, của cán bộ ñảng viên. 
 Người ñã từng băn khoăn, lo lắng nhiều ñiều mà một trong những mối bận 
tâm lớn nhất của Người là làm thế nào ñể ðảng không xa dân khi ñã cầm quyền, 
ñể ðảng thực sự tiêu biểu cho ñạo ñức và văn minh, ñể mỗi cán bộ ñảng viên 
thực sự là những tấm gương sáng cho dân noi theo. 
 Lời dặn của Người, việc trước hết, trước tiên phải chỉnh ñốn lại ðảng, vào 
lúc này càng trở nên cấp thiết, bức xúc và có tính thời sự biết nhường nào. 
 Cách tốt nhất ñể thực hiện lời dặn hệ trọng và thiêng liêng ñó của Người 
vào lúc này là ra sức làm tốt những gì chưa làm ñược theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 4, Khóa XI của ðảng, khắc phục bằng ñược tình trạng suy thoái tư 
tưởng, chính trị, ñạo ñức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ ñảng 
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viên, trong ñội ngũ cán bộ lãnh ñạo, quản lý các cấp hiện nay ñể lấy lại niềm tin 
của dân với ðảng ñang bị giảm sút nghiêm trọng. 
 Người ñể lại cho chúng ta những chỉ dẫn quý báu về ðảng cầm quyền và 
xây dựng ðảng trong sạch vững mạnh. 
 “ðảng ta là một ðảng cầm quyền. Mỗi ñảng viên và cán bộ phải thật sự 
thấm nhuần ñạo ñức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 
Phải giữ gìn ðảng ta thật trong sạch, phải xứng ñáng là người lãnh ñạo, là người 
ñầy tớ thật trung thành của nhân dân…”. 
 Trong ñoạn ngắn này, 4 lần Người nhấn mạnh ñến “thật” và “thật sự”, tất 
cả ñều xoay quanh vấn ñề ñạo ñức và trách nhiệm trong quan hệ với dân, trong 
mục ñích vì dân, trong sứ mệnh cao cả phục vụ dân, trong tư cách “người lãnh 
ñạo” và “người ñầy tớ” thật trung thành của nhân dân. 
 Ta nhớ lại, 67 năm về trước, vào năm 1947, Người viết “Sửa ñổi lối làm 
việc” - tác phẩm thể hiện tư tưởng ñổi mới ñầu tiên khi ðảng ñã cầm quyền. 
Trong tác phẩm quan trọng này, Người ñã vạch ra 12 ñiều xây dựng ðảng cách 
mạng chân chính, làm nổi bật mối quan hệ giữa ðảng với dân, nêu cao một tư 
tưởng lớn “dựa vào dân mà xây dựng ðảng”, chỉ với 456 từ với 12 ñiều mà bao 
quát ñầy ñủ cả một chủ thuyết về ðảng cầm quyền và xây dựng ðảng cộng sản 
cầm quyền. 
 Và trong Di chúc, với 57 từ, Người ñã 4 lần nhắc tới chữ “thật”, khẳng ñịnh 
ðảng ta là ðảng cầm quyền và ñặt lên hàng ñầu việc trau dồi ñạo ñức cách 
mạng. 
 Người ñã ñể lại cho ðảng ta một triết lý ñạo ñức, thấm nhuần tinh thần 
minh triết ñạo ñức trong xây dựng ðảng. Về lý luận, ñây là cống hiến vô giá của 
Hồ Chí Minh ñối với kho tàng kinh ñiển Mácxít. Về thực tiễn, ñây là cẩm nang 
hành ñộng cho ðảng ta, là bí quyết cho sự sống, sự bền vững và sinh mệnh của 
ðảng. 
 ðảng ph ải ñi tiên phong trong ñổi mới 
 Thực tiễn lịch sử và kinh nghiệm ñã ñúc rút cho ðảng ta một bài học lớn, 
sự lãnh ñạo ñúng ñắn của ðảng là bảo ñảm có tính chất quyết ñịnh mọi thắng 
lợi, mọi thành công của cách mạng. 
 Làm thế nào ñể có ñược giá trị và sức mạnh ñó của ðảng thì như Hồ Chí 
Minh ñã chỉ rõ, ñó là chất lượng của ñội ngũ cán bộ ñảng viên, là uy tín và ảnh 
hưởng sâu rộng của ðảng ở trong dân và trong xã hội. Người ñã từng nhấn 
mạnh, phải làm cho dân giác ngộ, dân tin tưởng, dân yêu mến, dân ủng hộ, dân 
giúp ñỡ và dân bảo vệ. 
 Cách mạng lấy sức mạnh trong lòng dân. ðó là sức mạnh tự bảo vệ tốt 
nhất ñối với ñảng cách mạng, người cách mạng. Trụ sở Trung ương, tốt nhất là 
xây dựng trong lòng dân, ñã có lần Người nói như vậy. 
 Trong lần sửa Di chúc (tháng 5/1968), Người viết thêm: “làm cho mỗi ñảng 
viên, mỗi ñoàn viên, mỗi chi bộ ñều ra sức làm tròn nhiệm vụ ðảng giao phó cho 
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mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm ñược như vậy, thì dù công việc to 
lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất ñịnh thắng lợi”. 
 Ta thấy rõ chủ ñích của Người. Người không chỉ căn dặn kỹ lưỡng, thấu 
ñáo cơ quan lãnh ñạo ñầu não là Trung ương, “phải có kế hoạch sẵn sàng, rõ 
ràng, chu ñáo, ñể tránh khỏi bị ñộng, thiếu sót và sai lầm”, mà Người còn ñặc 
biệt chú ý tới từng chi bộ (những tế bào của ðảng làm nên sự sống của cơ thể 
ðảng), chú ý tới cơ sở, tới con người (ñảng viên, ñoàn viên). 
 Chỉ dẫn của Người ứng dụng vào ngày hôm nay trong ñổi mới, có nghĩa là, 
ðảng phải ñi tiên phong trong ñổi mới, ðảng tự ñổi mới chính mình ñể thúc ñẩy 
ñổi mới xã hội, phải huy ñộng sức mạnh của toàn dân, từ cơ sở, của cả hệ thống 
chính trị vào việc xây dựng, ñổi mới, chỉnh ñốn ðảng. 
 ðó là công việc của toàn dân ñối với ðảng của mình. Xây dựng ðảng, nhất 
là khi ðảng ñã cầm quyền, không nên và không thể chỉ là việc nội bộ của ðảng. 
Quan hệ giữa ðảng với dân, Nhà nước với dân, Mặt trận và các ñoàn thể với 
dân là những huyết mạch duy trì sức sống của ðảng, sự bền vững của chế ñộ, 
của chính thể. 
 Nhận thức ñúng và giải quyết tốt các mối quan hệ này, trong ñiều kiện 
ðảng lãnh ñạo và cầm quyền hiện nay trước muôn vàn diễn biến phức tạp của 
tình hình thời cuộc bởi toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, lại hàng ngày phải ñối 
mặt với những tác ñộng mặt trái của kinh tế thị trường, cần phải giải quyết tốt mối 
quan hệ giữa ðảng với Nhà nước, giữa ðảng với Mặt trận và các ñoàn thể, do 
ñó phải ñổi mới nội dung và phương thức hoạt ñộng, ñổi mới tổ chức bộ máy 
(thiết chế) và hoàn thiện thể chế. 
 Tất cả ñều có sự tham gia của dân, sự ñánh giá của dân, hoạt ñộng trực 
tiếp của dân trong ñời sống chính trị. ðảng, Nhà nước và nhân dân ñều thực 
hành dân chủ và ñoàn kết, thực hành dân vận và thực hành ñạo ñức cách mạng 
mà Người ñã nêu gương, ñã chỉ dẫn trong Di chúc. 
 Có thể nói, ñể ñổi mới và phát triển nước ta thành công theo mục tiêu ñã 
ñề ra thì ñổi mới, chỉnh ñốn ðảng ñể nâng cao năng lực lãnh ñạo và sức chiến 
ñấu của ðảng ñang trở thành vấn ñề của mọi vấn ñề mà ðảng ta coi là khâu then 
chốt. Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải tập trung làm tốt khâu 
then chốt ñó. 
                                                                           GS,TS. Hoàng Chí B ảo 
                                                              (baodientu.chinhphu.vn - Ngày 21/8/2014) 
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Xây dựng, chỉnh ñốn Đảng cũng vì nước, vì dân 
 

 Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng việc cần phải làm trước tiên 
là chỉnh ñốn lại ðảng, làm cho mỗi ñảng viên, mỗi ñoàn viên, mỗi chi bộ ñều ra 
sức làm tròn nhiệm vụ ðảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý vì nhân dân. 
Làm ñược như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng 
nhất ñịnh thắng lợi. Xây dựng, chỉnh ñốn ðảng cũng vì ñất nước, vì nhân dân và 
con người. 
 Khi từ biệt thế giới này, Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã ñể lại cho ñồng bào cả 
nước, ñồng chí trong ðảng bản Di chúc lịch sử. Bản Di chúc là những lời tiên tri, 
dự liệu và nhắn nhủ của vị lãnh tụ kính yêu suốt ñời vì nước, vì dân, của bậc ñại 
trí, ñại nhân, ñại dũng.  
 Suốt 45 năm qua, toàn ðảng, toàn dân thực hiện Di chúc của Người ñã 
càng làm sáng ngời những giá trị lý luận và thực tiễn của một văn kiện bất hủ, 
ñược viết ra từ một trái tim và trí tuệ lớn, “tinh hoa và khí phách của dân tộc, 
lương tâm của thời ñại”. 
 ð�o ñ�c cách m �ng là g �c c�a ngư�i lãnh ñ�o 
 Trước hết nói về ðảng, là người sáng lập, lãnh ñạo và rèn luyện ðảng, Hồ 
Chí Minh ñã cùng với ðảng lãnh ñạo sự nghiệp ñấu tranh cách mạng của toàn 
dân tộc tiến từ thắng lợi này ñến thắng lợi khác. Người thấu hiểu và luôn luôn rèn 
luyện bản chất cách mạng của ðảng, ñó là một lòng một dạ phục vụ giai cấp, 
phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Người khẳng ñịnh ñiều ñó trong Di chúc, 
khẳng ñịnh bản chất giai cấp, bản chất nhân dân và dân tộc trong sáng của ðảng 
suốt chặng ñường lịch sử ñã qua và cũng là mong muốn trong sự phát triển của 
ðảng không bao giờ ñược xa rời bản chất và mục tiêu cao cả ñó. ðó là giá trị lý 
luận bền vững về bản chất cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam, bảo ñảm 
sự gắn bó mật thiết giữa ðảng với giai cấp, nhân dân và dân tộc. 
 Trong Di chúc, Hồ Chí Minh ñề cập nhiều vấn ñề về trách nhiệm và những 
yêu cầu ñặt ra ñối với ðảng cầm quyền. ðảng muốn lãnh ñạo và cầm quyền tốt 
phải ñoàn kết. ðoàn kết vừa là truyền thống quý báu vừa là nguyên tắc xây dựng 
ðảng. Chỉ có ñoàn kết trong ðảng mới có thể ñoàn kết nhân dân và toàn dân tộc. 
Với ý nghĩa ñó, Người căn dặn: “Các ñồng chí từ Trung ương ñến các chi bộ cần 
phải giữ gìn sự ñoàn kết nhất trí của ðảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. 
Mọi sự chia rẽ ñều là nguy cơ dẫn tới sự thất bại và sụp ñổ. 
 Hồ Chí Minh ñặt ra yêu cầu, “trong ðảng thực hành dân chủ rộng rãi, 
thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất ñể củng 
cố và phát triển sự ñoàn kết và thống nhất của ðảng. Phải có tình ñồng chí 
thương yêu lẫn nhau”. 
 Dân chủ trong ðảng nhằm phát huy trí tuệ của ðảng và sức mạnh ñoàn 
kết của ðảng và cũng là hạt nhân ñể ñoàn kết toàn dân, toàn xã hội. 
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Tự phê bình và phê bình mà Hồ Chí Minh căn dặn thật sự là quy luật phát triển 
ðảng, làm cho ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Hiện nay, toàn ðảng ñang 
thực hiện thường xuyên tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 
Khóa XI. ðó là cách tốt nhất và có ý nghĩa sâu sắc trong học tập, làm theo Di 
chúc của Bác Hồ. 
 Trong Di chúc, Hồ Chí Minh nhấn mạnh “ðảng ta là một ðảng cầm quyền. 
Mỗi ñảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần ñạo ñức cách mạng, thật sự 
cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn ðảng ta thật trong sạch, phải 
xứng ñáng là người lãnh ñạo, là người ñầy tớ thật trung thành của nhân dân”. 
 Suốt ñời, Hồ Chí Minh nêu tấm gương trong sáng về ñạo ñức cách mạng 
và cũng suốt ñời Người chăm lo giáo dục ñạo ñức cho cán bộ, ñảng viên. Người 
coi ñạo ñức cách mạng là cái gốc của người lãnh ñạo, của ðảng cầm quyền. Hồ 
Chí Minh phải nhấn mạnh ñạo ñức của người cách mạng vì Người ñã sớm nhìn 
thấy sự tha hóa, hư hỏng của một bộ phận cán bộ, ñảng viên và thật sự lo lắng 
về ñiều ñó. 
 Những vấn ñề về xây dựng ðảng của một ðảng cầm quyền mà Hồ Chí 
Minh viết trong Di chúc là những ñiều Người chiêm nghiệm, suy ngẫm từ lý luận 
và nhất là từ thực tiễn lãnh ñạo của ðảng. 
 Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh hiện nay không thể 
tách rời thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, nhất là ñấu tranh ngăn 
chặn, ñẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và ñạo ñức, lối sống của 
một bộ phận cán bộ, ñảng viên. 
 Sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh bắt ñầu từ nhân dân và cuối cùng 
cũng vì nhân dân, vì con người. Người từng nói “Tôi hiến cả ñời tôi cho dân tộc 
tôi”. Hồ Chí Minh yêu thương, quý trọng con người và mong muốn ñồng bào, 
ñồng chí ăn ở với nhau có tình có nghĩa. Trong Di chúc, Người cho rằng, việc 
cần phải làm trước tiên là chỉnh ñốn lại ðảng, làm cho mỗi ñảng viên, mỗi ñoàn 
viên, mỗi chi bộ ñều ra sức làm tròn nhiệm vụ ðảng giao phó cho mình, toàn tâm 
toàn ý vì nhân dân. 
 Làm ñược như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta 
cũng nhất ñịnh thắng lợi. Xây dựng, chỉnh ñốn ðảng cũng vì ñất nước, vì nhân 
dân và con người. 
 Chăm lo xây d �ng th � h� k� th�a 
 Người dự báo sự nghiệp giải phóng, thống nhất ñất nước nhất ñịnh thắng 
lợi hoàn toàn, ñó là một ñiều chắc chắn. Người căn dặn, ngay sau khi cuộc 
chống Mỹ cứu nước thắng lợi, phải mau chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, 
chăm sóc con người, từ các thương binh, gia ñình liệt sĩ, chiến sĩ, thanh niên 
xung phong, phụ nữ, miễn thuế nông nghiệp một năm cho nông dân và quan tâm 
cả những nạn nhân của chế ñộ cũ. 
 Hồ Chí Minh nghĩ nhiều về công việc xây dựng lại ñất nước sau ngày 
kháng chiến thắng lợi. Xây dựng lại thành phố và làng mạc ñẹp ñẽ, ñàng hoàng 
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hơn trước chiến tranh. Khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế. Phát triển, sửa 
ñổi chế ñộ giáo dục, y tế; củng cố quốc phòng. 
 ðó là những công việc rất to lớn, nặng nề và phức tạp nhưng rất vẻ vang. 
ðây là một cuộc chiến ñấu chống lại những gì ñã cũ kỹ, hư hỏng, ñể tạo ra 
những cái mới mẻ, tốt tươi. ðó là cuộc chiến ñấu khổng lồ, cần phải ñộng viên 
toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ ñại của toàn dân. 
Hồ Chí Minh chia sẻ nỗi khó khăn của nhân dân “ñã bao ñời chịu ñựng gian khổ, 
bị chế ñộ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều nǎm chiến 
tranh”. 
 Tuy trải qua khó khăn, nhưng theo Người “nhân dân ta rất anh hùng, dũng 
cảm, hǎng hái, cần cù. Từ ngày có ðảng, nhân dân ta luôn luôn ñi theo ðảng, rất 
trung thành với ðảng”. Do vậy, “ðảng cần phải có kế hoạch thật tốt ñể phát triển 
kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao ñời sống của nhân dân”. 
 ðộng viên toàn dân, dựa vào lực lượng của nhân dân gắn liền với chăm lo 
ñời sống mọi mặt của nhân dân là công việc, trách nhiệm của ðảng và Nhà 
nước. Hồ Chí Minh luôn luôn thống nhất giữa các yêu cầu ñó nhằm phát huy cao 
nhất sức mạnh, sự sáng tạo, ý thức trách nhiệm của dân ñể làm lợi cho dân. 
 Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ñất nước, Hồ Chí Minh ñặt niềm 
tin vào thế hệ trẻ, vào ñoàn viên và thanh niên. Người căn dặn, “ðảng cần phải 
chăm lo giáo dục ñạo ñức cách mạng cho họ, ñào tạo họ thành những người 
thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên””. Bồi dưỡng thế hệ 
cách mạng cho ñời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. 
 ðọc Di chúc của Bác Hồ, suy ngẫm về những ñiều Người dự liệu, ủy thác, 
thế hệ hôm nay càng thấy ý nghĩa sâu sắc từ các vấn ñề trọng ñại của ñất nước 
và dân tộc. ðất nước ñang không ngừng ñổi mới ñàng hoàng hơn, to ñẹp nhiều 
hơn trước, ñời sống nhân dân ñược cải thiện, ñộc lập chủ quyền ñược giữ vững, 
vị thế quốc tế tăng lên. 
 Tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác, toàn ðảng, toàn dân kiên ñịnh mục 
tiêu ñộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại 
hóa, xây dựng và phát triển ñất nước theo Cương lĩnh, ñường lối của ðảng và 
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường xây dựng, chỉnh ñốn ðảng, 
nâng cao năng lực lãnh ñạo và sức chiến ñấu của ðảng; không ngừng xây dựng 
và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; chăm lo xây dựng con 
người Việt Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, ñoàn kết, cần cù, 
sáng tạo. 
 ðó là những ñiều căn bản nhất ñể phát triển bền vững ñất nước theo ước 
nguyện của Bác Hồ. 
                                                                            PGS,TS. Nguy ễn Trọng Phúc 
                                                                     (www.tuyengiao.vn - Ngày 29/8/2014) 
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CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam. Người là 
một chiến sĩ lỗi lạc, một người bạn chiến ñấu kiên cường và thân thiết của phong 
trào giải phóng dân tộc và của cả loài người tiến bộ - ñược UNESCO công nhận 
là Nhà văn hóa kiệt xuất và Anh hùng giải phóng dân tộc. Cuộc ñời hoạt ñộng và 
tranh ñấu của Người luôn vì mục ñích ñất nước ñược ñộc lập, dân tộc ta ñược tự 
do, hạnh phúc, ñồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng ñược học hành, 
xây dựng ñất nước giàu mạnh vững bước trên con ñường ñi lên CNXH, góp 
phần nâng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, ñưa dân tộc Việt Nam bước 
tới ñài vinh quang, ñể sánh vai với các cường quốc năm châu. 
 Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh luôn vì lợi ích của dân tộc, vì sự nghiệp giải 
phóng giai cấp và con người một cách triệt ñể. Người xem con người là trung 
tâm của sự nghiệp cách mạng, giải phóng và phát triển. Nhận thức của Hồ Chí 
Minh về quyền làm người, vai trò và vị trí của con người trong sự nghiệp cách 
mạng ñược xác lập trên nền tảng thế giới quan chủ nghĩa Mác - Lênin, với tư duy 
triết học sắc sảo ñã phản ánh rõ bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn sâu 
sắc, triệt ñể. 
 Trong Di chúc, Hồ Chí Minh ñề cập ñến con người vừa là mục tiêu, vừa là 
ñộng lực của cách mạng, ñặt sự nghiệp giải phóng con người vào trong sự 
nghiệp giải phóng dân tộc. Hồ Chí Minh chỉ rõ không thể có quyền làm người, tự 
do, hạnh phúc cho mỗi con người nếu dân tộc mất ñộc lập, nô lệ, nghèo nàn và 
lạc hậu. Cũng như vậy, Hồ Chí Minh thấy ñược con người là ñộng lực của cách 
mạng, nhưng không phải mọi con người ñều trở thành ñộng lực, mà chỉ có 
những con người ñược thức tỉnh, ñược giác ngộ, ñược tổ chức, ñược dẫn dắt 
bởi một lý luận ñúng ñắn, khoa học và cách mạng thì mới trở thành ñộng lực 
chân chính của cách mạng. 
 Di chúc của Người chứa ñựng nhiều giá trị ñặc sắc về ñạo ñức, văn hóa, 
triết học... nhưng trong ñó, vấn ñề chiến lược con người làm nổi bật giá trị của 
chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, thể hiện nhãn quan chính trị thiên tài, với cách 
nhìn của một vĩ nhân ở tầm văn hóa và là nhà hiền triết hành ñộng kiểu Á - ðông. 
Di chúc là sự tổng kết tinh tế về sự nghiệp cách mạng mà Người từng trải ñể căn 
dặn ðảng và nhân dân, trong ñó, con người là yếu tố trọng tâm của mọi suy tư, 
và mọi chủ kiến. Tất cả những nội dung cần làm như tu dưỡng ñạo ñức, phát 
triển kinh tế, xây dựng văn hóa, chăm lo chính sách xã hội ñối với con người... 
ñều từ con người và vì con người. 
 Di chúc của Hồ Chí Minh ñạt ñến tầm cỡ của một nhà triết học. Suốt cuộc 
ñời hoạt ñộng cách mạng, Hồ Chí Minh luôn lấy việc cải tạo thế giới làm mục tiêu 

 

Vấn ñề con người trong Di chúc của Bác 
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cho mọi hành ñộng, mà trong ñó giải phóng dân tộc và giải phóng con người làm 
mục tiêu thực tiễn và trực tiếp. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ngay 
sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta ñã hoàn toàn thắng lợi, công 
việc toàn ðảng, toàn quân và toàn dân ta phải ra sức làm là mau chóng hàn gắn 
vết thương nghiêm trọng do ñế quốc Mỹ gây ra trong cuộc chiến tranh xâm lược 
dã man”, ñồng thời “phải có kế hoạch ñể xây dựng lại thành phố và làng mạc ñẹp 
ñẽ, ñàng hoàng hơn trước chiến tranh. Khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế. 
Phát triển công tác vệ sinh, y tế. Sửa ñổi chế ñộ giáo dục cho hợp với hoàn cảnh 
mới của nhân dân... Công việc trên ñây là rất to lớn, nặng nề, và phức tạp, mà 
cũng rất vẻ vang. ðây là một cuộc chiến ñấu chống lại những gì ñã cũ kỹ, hư 
hỏng, ñể tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”. 
 Hồ Chí Minh ñã ñề cập ñến những con người, những lớp người cụ thể, 
như cán bộ, binh sĩ, dân quân du kích, thanh niên xung phong, các gia ñình liệt 
sĩ, cha mẹ vợ con của thương binh, liệt sĩ... thậm chí cả những nạn nhân của chế 
ñộ xã hội cũ. ðiều này, chứng tỏ sự nghiệp cách mạng mà chúng ta ñang tiến 
hành thực sự là xóa bỏ cái cũ ñể xây dựng cái mới, cải tạo xã hội cũ ñể xây 
dựng một xã hội mới là chính nghĩa và nhân văn. ðó là cuộc cách mạng xuất 
phát từ lòng dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân và hợp với thời 
ñại. Thông qua cách mạng, Hồ Chí Minh muốn cho thế giới và nhân loại biết ñến 
Việt Nam là một dân tộc văn minh và tiến bộ. 
 Từ nhận thức ñúng về vai trò của con người trong cải tạo xã hội cũ, xây 
dựng xã hội mới, Hồ Chí Minh xem con người là một chỉnh thể của lịch sử mà 
trực tiếp là chủ thể của dân tộc và cách mạng. Khi ñề cập ñến con người dưới 
góc ñộ là chiến lược của cách mạng, Hồ Chí Minh hướng tới giáo dục con người, 
hoàn thiện ở những góc ñộ khác nhau như ñạo ñức, nhân văn, văn hóa và chính 
trị... 
 Trước hết, nói về ðảng, Hồ Chí Minh viết: “Nhờ ñoàn kết chặt chẽ, một 
lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ 
ngày thành lập ñến nay, ðảng ta ñã ñoàn kết, tổ chức và lãnh ñạo nhân dân ta 
hăng hái ñấu tranh tiến từ thắng lợi này ñến thắng lợi khác”. Chiến lược con 
người trong ðảng ñược Hồ Chí Minh ñề cập, ñó là giáo dục ñạo ñức cho cán bộ 
ñảng viên, bởi vì ðảng cũng là những con người cụ thể, phải làm cho “mỗi ñảng 
viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần ñạo ñức cách mạng, thật sự cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công vô tư”. Cán bộ ñảng viên thấm nhuần ñạo ñức cách mạng 
tất sẽ ñoàn kết và “giữ gìn sự ñoàn kết nhất trí của ðảng như giữ gìn con ngươi 
của mắt mình”. Có ñạo ñức mới ñoàn kết tốt, thực hiện ñoàn kết tốt, chặt chẽ là 
ñảng viên ñã thấm nhuần ñạo ñức cách mạng. ðó là giác ngộ về chính trị của 
mỗi ñảng viên. ðạo ñức là ñoàn kết, ñoàn kết là thực hiện nhiệm vụ chính trị và 
chính trị là ñạo ñức. ðạo ñức, ñoàn kết, chính trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh là 
một thể thống nhất biện chứng, cùng tồn tại trong một cơ thể của ðảng và ñạo 



    

Di chúc của Chủ  tịch Hồ Chí Minh mãi mãi sáng soi                                                                    

6Created by Thanh An - 43 -Thanh An Page 43

 9/23/2014 

 

 

Thông tin khoa học chuyên ñề số 9/2014 43 

ñức ñược xem là huyết mạch của ðảng; mỗi ñảng viên thấm nhuần ñạo ñức 
cách mạng sẽ làm cho ðảng ta thật sự trong sạch vững mạnh. Hồ Chí Minh xem 
việc giáo dục ñạo ñức cho cán bộ ñảng viên là chiến lược của cách mạng. Ngay 
từ những ngày ñầu tiên ñào tạo cán bộ ñảng viên tiền thân cho ðảng, Người ñã 
ñặc biệt chú trọng ñến việc giáo dục ñạo ñức cách mạng. Trong tác phẩm ðường 
Kách mệnh, viết năm 1927, Người viết về tư cách một người cách mệnh, mở ñầu 
chỉ vỏn vẹn 26 dòng nhưng trong ñó chứa ñựng một kho tàng về ñạo ñức cách 
mạng, như tự mình phải: “Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo...” 
nhưng trong ñó: “Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít tham muốn về vật chất” ñã 
trở thành ñịa hạt quan trọng của người cách mạng. Từ ñịa hạt này, nó có sức lan 
tỏa rộng khắp trong cán bộ, ñảng viên và trong nhân dân, vừa là phẩm chất ñạo 
ñức, vừa là giá trị văn hóa, chính trị ñể hình thành nên nhân cách người cộng 
sản chân chính. Mỗi ñảng viên rèn luyện ñạo ñức cách mạng ñể làm cho “ðảng 
ta thật trong sạch, phải xứng ñáng là người lãnh ñạo, là người ñầy tớ thật trung 
thành của nhân dân”. ðể xứng ñáng là một ðảng cầm quyền, Người yêu cầu mỗi 
ñảng viên phải rèn luyện ñạo ñức cách mạng, thấm nhuần và thực hiện ñạo ñức 
mới, làm cho ðảng ta thật sự cầm quyền có ñạo ñức. ðó là mong muốn của Hồ 
Chí Minh không chỉ trong cách mạng giải phóng dân tộc mà ngay cả trong cách 
mạng XHCN. 
 Giáo dục ñạo ñức không chỉ ñối với ñảng viên mà nhìn rộng hơn, xa hơn, 
Hồ Chí Minh ñặc biệt chú trọng ñến ñoàn viên và thanh niên. ðây là trách nhiệm 
của ðảng, Người viết: “ðảng cần phải chăm lo giáo dục ñạo ñức cách mạng cho 
họ, ñào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa 
“hồng” vừa “chuyên”. Người xem việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho ñời sau 
là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Nhận thức như vậy về con người, ở Hồ 
Chí Minh ñạt ñến tầm chiến lược của cách mạng, con người sinh ra, lớn lên già 
ñi là quy luật tất yếu của tự nhiên. Vì vậy, cần phải ñào tạo thế hệ cho ñời sau ñể 
kế thừa sự nghiệp của cách mạng là mối quan tâm lớn nhất của Hồ Chí Minh, 
Người viết: Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải 
trồng người. 
 Trong Di chúc, Hồ Chí Minh ñề cập ñến công việc trước hết phải làm ñó là 
chính sách ñối với những người trực tiếp tham gia cách mạng, tham gia kháng 
chiến, rồi ñến gia ñình, cha mẹ, vợ con của họ. Trong số những người trực tiếp 
tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến thì “ðảng và Chính phủ cần chọn một 
số ưu tú nhất, cho các cháu ấy ñi học thêm các ngành, các nghề, ñể ñào tạo 
thành những cán bộ và công nhân có kỹ thuật giỏi, tư tưởng tốt, lập trường cách 
mạng vững chắc”. Những lời căn dặn ñó của Hồ Chí Minh thật là sâu sắc thấu 
suốt triết lý làm người thực sự là nhà chiến lược hàng ñầu của cách mạng Việt 
Nam với một nhãn quan chính trị tinh tế và tầm nhìn chiến lược của một danh 
nhân văn hóa thế giới. Bởi vì, Hồ Chí Minh hiểu rằng “những chiến sĩ trẻ tuổi 
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trong các lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong ñều ñã ñược 
rèn luyện trong chiến ñấu và ñều tỏ ra dũng cảm”. Nếu ñược ñào tạo, ñược sử 
dụng, nhất ñịnh họ sẽ trở thành “ñội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng 
thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. ðây là một nguyên lý dùng người của Hồ 
Chí Minh, thông qua tuyển chọn, ñào tạo, huấn luyện, sử dụng và bổ nhiệm cán 
bộ. Chính những con người này, thực sự là những người ñược ñào tạo và tôi 
luyện trong chiến ñấu, trưởng thành trong khó khăn và gian khổ, hơn ai hết họ 
hiểu ñược chiều sâu của giá trị ñộc lập tự do của CNXH và sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, giải phóng con người mà nhân dân ta tiến hành. Những con người ñược 
trải qua thực tiễn cách mạng sẽ trang bị những tố chất cách mạng ñáp ứng ñược 
những yêu cầu của ðảng như: Tuyệt ñối trung thành với sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân; nhiệt tình hăng hái, say mê với công việc, thạo về nghiệp vụ giỏi 
về chuyên môn, làm việc gì tinh thông việc ñó; gần dân, thường xuyên liên hệ 
mật thiết với nhân dân; có gan quyết ñoán, dám phụ trách, dám chịu trách nhiệm, 
nhất là khi gặp tình huống khó khăn, thắng không kiêu, bại không nản, vũ lực 
không khuất phục. 
 Những lời căn dặn trong Di chúc cho thấy mục ñích cuối cùng của Bác là 
giải phóng con người mà trong ñó mục tiêu trực tiếp là giải phóng dân tộc ñấu 
tranh ñể thống nhất nước nhà. Giải phóng từng con người cụ thể, từng lớp 
người, ñối tượng người như thanh niên, phụ nữ... tất cả ñều ñược ñề cập thật rõ 
ràng. Giải phóng ở ñây, ñã bao trùm lên tất cả các mặt từ giải phóng về mặt 
chính trị ñấu tranh giành ñộc lập tự do cho dân tộc; giải phóng về kinh tế làm cho 
dân giàu, ñời sống nhân dân không ngừng ñược nâng cao; về mặt tinh thần 
ñược ñảm bảo vui tươi, lành mạnh, hạnh phúc. 
 Ngày nay, trong quá trình ñổi mới toàn diện ñất nước theo cả chiều rộng 
và chiều sâu theo phương thức phát triển “rút ngắn” bền vững, ñẩy mạnh CNH, 
HðH, hội nhập quốc tế thành công cần phải ñặc biệt chú trọng ñến việc thực hiện 
chiến lược con người mà Hồ Chí Minh ñã ñể lại trong Di chúc. ðây là nét ñặc sắc 
và ñộc ñáo nhất làm nổi bật học thuyết giải phóng và triết lý phát triển của Hồ Chí 
Minh hướng tới “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, ñộc lập, dân 
chủ và giàu mạnh, góp phần xứng ñáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như 
Người từng mong ước khát khao và cháy bỏng. 
                                                                             PGS, TS. Phạm Ngọc Anh  
                                                                    (Tạp chí Lịch sử ðảng - Tháng 8/2014) 
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Lo cho dân có cơm ăn, áo mặc - Lời dạy của Bác mãi nhắc nhở chúng ta 
 
 45 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ 
Chí Minh từ giã chúng ta ñi gặp cụ 
Các Mác, cụ Lênin, Người ñã ñể lại 
tình yêu thương vô bờ bến ñối với 
ðảng và nhân dân cả nước. 45 năm 
qua ñi, nhưng lời dạy của Người vẫn 
còn khắc sâu trong tâm trí mỗi người 
dân Việt Nam. Một trong những lời 
dạy của Người ñó là lo cho dân có 
cơm ăn, áo mặc “Tôi chỉ có một ham 
muốn, ham muốn tột bậc..., ñồng bào 
ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng 
ñược học hành” (Hồ Chí Minh toàn 
tập). Với tâm nguyện của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, ðảng, Nhà nước và nhân 
dân ta ñã thực hiện không mệt mỏi 
trong suốt 45 năm qua và ñạt ñược 
những thành tựu ñáng kể.  
 Ngay từ những ngày ñầu lập 
nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã coi lo 
cơm ăn, áo mặc cho dân là ñiều vô 
cùng quan trọng, thể hiện ở việc 
Người coi công việc xóa ñói giảm 
nghèo quan trọng và cấp bách như là 
diệt giặc. Người ñã chỉ rõ ñói nghèo là 
một trong ba thứ giặc cần phải diệt và 
giao nhiệm vụ cho nhân dân toàn 
quốc: “Diệt giặc ñói, diệt giặc dốt, diệt 
giặc ngoại xâm”. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ñã ñưa ra mục tiêu phấn ñấu ñể 
nhân dân thoát nạn bần cùng, làm 
cho mọi người có công ăn, việc làm, 
ấm no và ñời sống hạnh phúc. Người 
ñã ñặc biệt quan tâm ñến vấn ñề ñẩy 
mạnh tăng gia sản xuất và tiết kiệm 
ñể xóa ñói giảm nghèo. 
 Trong Di chúc, Người chỉ rõ: 
“Nhân dân lao ñộng ta ở miền xuôi 

cũng như miền núi, ñã bao ñời chịu 
ñựng gian khổ, bị chế ñộ phong kiến 
và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh 
qua nhiều năm chiến tranh. Tuy vậy, 
nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, 
hăng hái, cần cù. Từ ngày có ðảng, 
nhân dân ta luôn luôn ñi theo ðảng, 
rất trung thành với ðảng. ðảng phải 
có kế hoạch thật tốt ñể phát triển kinh 
tế và văn hóa, nhằm không ngừng 
nâng cao ñời sống của nhân dân” (Di 
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - công 
bố năm 1969. 40 năm học tập và thực 
hiện Di chúc của Bác Hồ. Nhà xuất 
bản Thông tin và Truyền thông. Tháng 
8/2009...). 
 Trong một ñất nước mà người 
dân còn nghèo, có người còn sống 
trong cảnh bữa ñược, bữa mất, bữa 
ñói, bữa no thì ở ñó xã hội còn chưa 
yên. Xóa ñói giảm nghèo là một 
nhiệm vụ ñặc biệt quan trọng ñối với 
mỗi nước khi ñặt mục tiêu phát triển 
bền vững. 
 Ở ñâu còn bất công, còn ñói 
nghèo thì ở ñó chưa thể có sự phát 
triển. Chính vì lẽ ñó Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ñã yêu cầu: “Phải ñem hết sức 
dân, tài dân, của dân làm cho dân” 
(Hồ Chí Minh, tập 5, trang 61) và 
“Chính sách của ðảng và Chính phủ 
là phải hết sức chăm nom ñến ñời 
sống của nhân dân”... “Dân ñủ ăn, ñủ 
mặc thì những chính sách của ðảng 
và Chính phủ ñưa ra sẽ dễ dàng thực 
hiện. Nếu dân ñói, rét, dốt, bệnh thì 
chính sách của ta dù có hay mấy 
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cũng không thực hiện ñược” (Hồ Chí 
Minh, tập 7, trang 572). 
 Việc coi ñói nghèo là giặc ñã 
thể hiện và hàm chứa hết tinh thần và 
tư tưởng vĩ ñại của Người trong một 
triết lý phát triển. Với việc nỗ lực xóa 
ñói, giảm nghèo, quyết tâm “ñánh 
ñuổi” ñói nghèo ñã giúp cho xã hội 
phát triển ngày một giàu mạnh và 
phồn vinh. ðói nghèo không thể tồn 
tại ñồng hành với chủ nghĩa xã hội. 
 Trong những năm qua, học tập 
và làm theo lời dạy của Bác, ðảng và 
Nhà nước ta ñã có nhiều chính sách, 
biện pháp ñẩy mạnh phát triển kinh tế 
- xã hội ñể làm cho dân ta ngày một 
ấm no, hạnh phúc. Nền kinh tế nuớc 
ta ñã ñạt ñược nhiều thành tựu to lớn, 
có ý nghĩa lịch sử: Nền kinh tế liên tục 
tăng trưởng cao, tiềm lực của nền 
kinh tế ñã lớn mạnh không ngừng và 
ñã ñạt ñược những bước tiến ngoạn 
mục, ñời sống của người dân ñược 
cải thiện rõ rệt, tỷ lệ ñói nghèo ñã 
giảm mạnh từ trên 60% năm 1990 
xuống còn khoảng 7,6% năm 2013. 
ðây là một thành tựu to lớn, khá quan 
trọng thể hiện việc thực hiện thắng lợi 
chiến lược xóa ñói, giảm nghèo của 
chúng ta và thực hiện tốt cam kết các 
mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. 
 Thành tựu ñó bắt nguồn từ 
công cuộc ñổi mới do ðảng ta khởi 
xướng thể hiện rõ nhất là ðại hội 
ðảng lần thứ VI, năm 1986. ðó là ñại 
hội của công cuộc ñổi mới nền kinh tế 
chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa 
tập trung quan liêu bao cấp sang nền 
kinh tế thị trường có sự quản lý của 
Nhà nước. 

 ðến nay, Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về lo cơm ăn, áo mặc 
cho dân ñã ñạt những kết quả ñáng 
kể. ðây là những thành công ñáng 
khích lệ. Bên cạnh những thành tựu 
ñã ñạt ñược ñiều ñó, nền kinh tế 
nước ta vẫn còn nhiều yếu kém, bất 
cập: Chất lượng tăng trưởng kinh tế 
chưa cao, nền kinh tế còn có dấu hiệu 
thiếu bền vững, nguy cơ lạm phát cao 
vẫn còn ñe dọa, ñời sống nhân dân 
vẫn còn bấp bênh, tỷ lệ ñói nghèo 
theo chuẩn nghèo mới vẫn còn cao. 
ðiều này ñòi hỏi phải ñổi mới mạnh 
mẽ nền kinh tế hơn nữa ñể ñời sống 
nhân dân ngày một ấm no, ñất nước 
ngày một giầu mạnh. 
 Qua 45 năm thực hiện Di chúc 
của Bác về lo cơm ăn, áo mặc cho 
dân, chúng ta ñã ñạt ñược nhiều 
thành tựu và thành công ngoạn mục. 
Tuy nhiên, cơm ăn, áo mặc cho dân 
không phải là sự hiểu thuần túy theo 
nghĩa ñen mà phải hiểu theo nghĩa 
rộng của nó. ðó là lo cho cuộc sống 
của người dân càng ngày càng ấm 
no, càng ngày càng văn minh và hiện 
ñại. Người dân phải ñược hạnh phúc 
và ñầy ñủ không chỉ về vật chất mà cả 
về tinh thần. ðể ñược như vậy ñòi hỏi 
phải có sự nỗ lực không ngừng của 
toàn ðảng, toàn quân và toàn dân ta 
trong giai ñoạn hiện nay và trong 
tương lai. 

PGS, TS. Lê Quốc Lý 
(www.cand.com.vn   
Ngày 27/8/2014)
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MỖI “CÔNG BỘC CỦA DÂN” ĐỌC LẠI DI CHÚC MỖI “CÔNG BỘC CỦA DÂN” ĐỌC LẠI DI CHÚC MỖI “CÔNG BỘC CỦA DÂN” ĐỌC LẠI DI CHÚC MỖI “CÔNG BỘC CỦA DÂN” ĐỌC LẠI DI CHÚC     
ĐỂ RÈN LUYỆN MÌNH TỐT HĐỂ RÈN LUYỆN MÌNH TỐT HĐỂ RÈN LUYỆN MÌNH TỐT HĐỂ RÈN LUYỆN MÌNH TỐT HƠƠƠƠNNNN    

    

 Tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng ñể có và sử dụng tốt ñội ngũ 
cán bộ công chức vừa hồng vừa chuyên là ñiều kiện quan trọng ñể bảo ñảm cho 
bộ máy Nhà nước hoạt ñộng tốt, có hiệu quả và ít “bệnh tật”. Những ñiều này ñã 
ñược Chủ tịch Hồ Chí Minh ñặc biệt quan tâm. ðọc lại Di chúc của Người sau 45 
năm, suy nghĩ về những căn dặn cuối cùng của Người ñể nhận rõ hơn trách 
nhiệm và nhiệm vụ của mỗi công chức, viên chức hôm nay là ñiều cần thiết. 
 Nhà nước chúng ta ñang (và còn phải) phấn ñấu xây dựng là chính quyền 
nhân dân - của dân, do dân, vì dân - trong ñó dân là chủ. Theo Chủ tịch Hồ Chí 
Minh: Chính phủ là “người ñày tớ trung thành” của nhân dân. “Mọi công việc ñều 
vì lợi ích của dân mà làm”. “Việc gì có lợi cho dân phải làm cho kỳ ñược. Việc gì 
có hại cho dân phải hết sức tránh”. “Chính sách của ðảng và Chính phủ là phải 
hết sức chăm nom ñến ñời sống của nhân dân. Nếu dân ñói là ðảng và Chính 
phủ có lỗi, nếu dân rét là ðảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân ốm là ðảng và 
Chính phủ có lỗi” - lỗi ở ñây nên hiểu không chỉ là lỗi trong công tác, mà còn là lỗi 
về mặt ñạo lý. 
 Ngày 20/5/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã ký Sắc lệnh số 76/SL ban hành 
Quy chế Công chức Việt Nam. ðây là văn bản chính thức ñầu tiên quy ñịnh chế 
ñộ công chức của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ðiều 2 của bản quy chế 
này ghi rõ về nghĩa vụ của người công chức:  
 “Công chức Việt Nam phải phục vụ nhân dân, trung thành với Chính phủ, 
tôn trọng kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm và tránh làm những ñiều có hại ñến 
thanh danh công chức, hay ñến sự hoạt ñộng của bộ máy Nhà nước”. Cán bộ 
công chức là những người làm công ăn lương, nhưng là người làm chủ chứ 
không phải là người làm thuê. Mỗi người cán bộ công chức cũng là người chủ xã 
hội cần phát huy quyền dân chủ và năng lực sáng tạo của mình ñể hoàn thành 
tốt những nhiệm vụ ñược giao. Nhân dân là người có quyền lực cao nhất, nhân 
dân chính là người có ý kiến tối hậu về hiệu quả mọi công tác của Chính phủ, 
phẩm chất của mọi cán bộ công chức. Thậm chí “nếu Chính phủ làm hại dân thì 
dân có quyền ñuổi Chính phủ”. 
 Công chức (phải) là những người có phẩm chất cách mạng cao ñẹp, ñạo 
ñức trong sáng, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ. Công chức Việt Nam phải 
cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Cho ñến những dòng cuối cùng của cuộc 
ñời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn nhấn mạnh việc chăm lo bồi dưỡng những phẩm 
chất tốt ñẹp ñó vì sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. 
 Nhìn lại nỗi ñau ñáu của Bác Hồ về vấn ñề tu dưỡng ñạo ñức của cán bộ, 
ñảng viên, có thể rút ra một hệ luận: Trên mỗi chặng ñường cách mạng, nếu sao 
lãng việc rèn luyện tu dưỡng tất sẽ dẫn ñến những suy thoái, biến chất (cả về 
con người và bộ máy), từ ñó dẫn ñến mọi suy thoái khác. Sau ngày thống nhất 
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ñất nước, nhất là từ khi ñi vào kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu 
theo xu hướng toàn cầu hóa, chúng ta càng thấy ý nghĩa quan trọng của luận 
ñiểm trên ñây của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
 Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh không viết riêng những ñiều về công 
chức. Khái niệm công chức khi ñó chưa tách bạch như hiện ñại. Khi ñó chúng ta 
chỉ có khái niệm cán bộ, ñảng viên cũng ñồng thời là những công chức, viên 
chức làm việc trong bộ máy phụng sự nhân dân. Nhưng có thể dễ thấy những 
ñiều cuối cùng Người căn dặn cán bộ, ñảng viên không nằm ngoài những yêu 
cầu về phẩm chất mà những cán bộ, công chức, viên chức “nô bộc” của nhân 
dân cần luôn luôn tu dưỡng. 
 ðứng trước nhiệm vụ nặng nề xây dựng lại ñất nước sau chiến tranh, Bác 
Hồ viết: “Theo ý tôi, việc phải làm trước tiên là chỉnh ñốn lại ðảng (chữ gạch 
chân trong bản chụp bút tích) làm cho mỗi ñảng viên, mỗi ñoàn viên, mỗi chi bộ 
ñều ra sức làm tròn nhiệm vụ ðảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ 
nhân dân. Làm ñược như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng 
ta cũng nhất ñịnh thắng lợi. Vấn ñề rèn luyện ñạo ñức cách mạng trong ñiều kiện 
ðảng cầm quyền ñược Chủ tịch Hồ Chí Minh ñặc biệt nhấn mạnh: “ðảng ta là 
một ðảng cầm quyền. Mỗi ñảng viên phải thật sự thấm nhuần ñạo ñức cách 
mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn ðảng ta thật 
trong sạch, phải xứng ñáng là người lãnh ñạo, là người ñày tớ thật trung thành 
của nhân dân”. 
 Những ñiều Người căn dặn cán bộ, ñảng viên cũng là những ñiều mỗi 
công chức - những “nô bộc” của nhân dân cần tâm niệm. Với những cán bộ công 
chức là ñảng viên, những ñiều này lại càng cần nhấn mạnh. 
                                                                                TS. Ngô Vương Anh   
                                                                         (laodong.com.vn - Ngày 26/8/2014) 
 
 
 

 

Giáo dục ñạo ñức, lối sống, 
bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ 

 

 Thanh thiếu niên Việt Nam là lực lượng hùng hậu, có tiềm năng to lớn, có 
ñóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển ñất nước. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và ðảng Cộng sản Việt Nam luôn ñánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ; 
quan tâm giáo dục, ñộng viên, phát huy mọi khả năng của thế hệ trẻ phục vụ sự 
nghiệp cách mạng của ðảng, của dân tộc.  
 Trong Di chúc ñể lại cho toàn ðảng, toàn dân và toàn quân ta, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ñã căn dặn về trách nhiệm của ðảng với thanh niên là: “ðảng cần phải 
chăm lo giáo dục ñạo ñức cách mạng cho họ, ñào tạo họ thành những người 
thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”; “Bồi dưỡng thế hệ 
cách mạng cho ñời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.  
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 ð$t ni	m tin vào th � h� tr%  
 ðảng và nhân dân ta luôn ñặt niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào lực lượng 
thanh niên, xác ñịnh thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai 
của ñất nước. Sau gần 30 năm ñổi mới ñất nước, nhiều chủ trương, ñường lối về 
công tác thanh niên ñược ðảng ban hành, Nhà nước cụ thể hóa thành chính 
sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên, qua ñó ñã tạo ñược những 
ñiều kiện tốt nhất ñể thế hệ tương lai của ñất nước phấn ñấu vươn lên.  
 ðứng trước yêu cầu của sự nghiệp ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại 
hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế hiện nay, ña số thanh niên 
ý thức rõ trách nhiệm của mình ñối với ñất nước, có ý thức phấn ñấu lao ñộng, 
học tập, rèn luyện về mọi mặt với khát vọng cống hiến vì tương lai của dân tộc. 
Tuy nhiên, bên cạnh ñó vẫn còn một bộ phận thanh thiếu niên phai nhạt lý tưởng 
cách mạng, suy thoái về ñạo ñức, lối sống, mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. 
Diễn biến tình hình tư tưởng và những vấn ñề tiêu cực mới nảy sinh trong thanh 
thiếu niên gây lo lắng cho toàn xã hội. Việc tăng cường giáo dục ñạo ñức, lối 
sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên là yêu cầu cấp thiết, 
góp phần hình thành lớp thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên”, giàu lòng yêu 
nước, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có ñạo ñức cách mạng 
và lối sống ñẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng ñưa ñất nước vươn lên ñáp ứng 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  
 Giáo dục ñạo ñức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu 
niên là công tác quan trọng, thường xuyên, liên tục của ðoàn Thanh niên cộng 
sản Hồ Chí Minh. Trong những năm gần ñây, các cấp bộ ðoàn ñã có nhiều sáng 
tạo, ñổi mới trong công tác giáo dục, thực hiện tốt chức năng ðoàn là trường học 
xã hội chủ nghĩa của thanh niên.  
 Coi tr �ng giáo d c ñ�o ñ�c, l�i s�ng, b�i dư&ng lý t ư�ng cách m �ng 
cho l �p tr %  
 Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục ñẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh”, công tác giáo dục ñạo ñức, lối 
sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho ñoàn viên, thanh thiếu niên gắn với 
việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh 
ñã ñược các cấp bộ ðoàn quan tâm và có những chuyển biến tích cực .  
 ðể ñịnh hướng thanh thiếu niên ñến các giá trị tốt ñẹp, Ban Bí thư Trung 
ương ðoàn ñã xây dựng bộ chuẩn mực ñạo ñức “Thanh niên học tập và làm 
theo tấm gương ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh” cho từng nhóm ñối tượng 
ñoàn viên, thanh niên dựa trên cơ sở các nội dung “5 xây”, “5 chống” và 5 tiêu 
chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành ñộng của chương trình “Rèn luyện ñoàn viên”. 
Phát ñộng cuộc vận ñộng “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ 
mới” với việc xác ñịnh những tiêu chí, giá trị cốt lõi là mục tiêu ñể ñoàn viên, 
thanh niên hướng ñến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên có “tâm 
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trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Các cơ sở ðoàn xây dựng và thực hiện bộ tiêu chí 
chuẩn mực ñạo ñức theo tấm gương ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng 
nhóm ñối tượng ñoàn viên, thanh niên. Trên cơ sở các chuẩn mực ñạo ñức và 
căn cứ ñặc ñiểm của từng nhóm ñối tượng ñoàn viên, thanh thiếu niên, các cấp 
bộ ðoàn ñã tập trung tuyên truyền, giáo dục, ñịnh hướng hình thành những 
phẩm chất ñạo ñức, lối sống gắn với các giá trị tư tưởng, tấm gương ñạo ñức, 
phong cách Hồ Chí Minh.  
 Công tác giáo dục ñạo ñức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương ñạo ñức, 
phong cách Hồ Chí Minh ñược tập trung triển khai với nhiều cách làm mới. Trên 
cơ sở Nghị quyết ðại hội ðoàn toàn quốc lần thứ X, Ban Bí thư Trung ương 
ðoàn ñã ban hành ðề án, Ban Chấp hành Trung ương ðoàn ban hành Nghị 
quyết về “Tăng cường giáo dục ñạo ñức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách 
mạng cho thanh thiếu niên giai ñoạn 2013 - 2017”, xác ñịnh những nội dung cốt 
lõi, giải pháp cơ bản trong công tác giáo dục ñạo ñức, lối sống, bồi dưỡng lý 
tưởng cách mạng cho ñoàn viên, thanh thiếu niên gắn với việc học tập tư tưởng, 
tấm gương ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh.  
 Thực hiện ðề án, các cấp bộ ðoàn tập trung nâng cao nhận thức cho cán 
bộ ñoàn các cấp về tầm quan trọng của công tác giáo dục; chủ ñộng tham mưu 
cho cấp ủy ñảng, phối hợp với chính quyền tăng cường sự lãnh ñạo và ñầu tư 
nguồn lực cho công tác giáo dục thanh thiếu niên; tạo môi trường thực tiễn ñể 
ñoàn kết, tập hợp và giáo dục thanh thiếu niên. Tăng cường chuyển tải các nội 
dung giáo dục thông qua các hoạt ñộng tuyên truyền và nêu gương người tốt 
việc tốt, nhân rộng ñiển hình tiên tiến gắn với ñẩy mạnh học tập và làm theo tấm 
gương ñạo ñức Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần tự học tập, rèn luyện trong thanh 
thiếu niên. ðổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục lý luận chính trị cho ñoàn viên thanh niên. Chú 
trọng giáo dục pháp luật, phát triển các mô hình giáo dục kỹ năng xã hội, cảm 
hóa thanh thiếu niên chậm tiến. Phát huy các thiết chế văn hóa và các hoạt ñộng 
văn hóa - nghệ thuật. ðến nay ñã có 27 tỉnh, thành ñoàn, ñoàn trực thuộc có văn 
bản cụ thể hóa ðề án, Nghị quyết này.  
 Các cấp bộ ðoàn tập trung tuyên truyền, giáo dục tinh thần ñoàn kết, 
tương thân, tương ái, tình nguyện, chia sẻ khó khăn, giúp ñỡ ñồng chí ñồng bào, 
giúp ñỡ người khác cùng tiến bộ; tinh thần lao ñộng sáng tạo, trách nhiệm công 
việc, nỗ lực, tự lực tự cường, cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân; tinh thần 
ñoàn kết hữu nghị với bạn bè quốc tế. Các cấp bộ ðoàn tiếp tục triển khai 
chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”; tích cực tổ chức các hoạt 
ñộng tham gia xây dựng ñời sống văn hóa mới, thực hiện cưới văn minh, lành 
mạnh, tiết kiệm, tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 
của dân tộc.  
 Trong công tác giáo dục ñạo ñức, lối sống, các cấp bộ ñoàn ñặc biệt chú 
trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, tính nêu gương, gương mẫu của cán bộ ñoàn, 
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hội, ñội, nhất là cán bộ chủ chốt từ Trung ương ñến cơ sở. Ban Bí thư Trung 
ương ðoàn chỉ ñạo các cấp bộ ðoàn tập trung cụ thể hóa và triển khai Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương ðảng Khóa XI “Một số vấn 
ñề cấp bách về xây dựng ðảng hiện nay” bằng các kế hoạch, chương trình hành 
ñộng cụ thể, có kiểm tra, giám sát, kiểm ñiểm hằng năm, ñưa thành tiêu chí ñánh 
giá ñoàn viên giữ chức vụ lãnh ñạo các cấp, ñánh giá tổ chức cơ sở ñoàn. ðặc 
biệt, cụ thể hóa Quy ñịnh số 101-Qð/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung 
ương ðảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, ñảng viên, nhất là cán bộ 
lãnh ñạo chủ chốt các cấp, Ban Thường vụ Trung ương ðoàn ban hành Chỉ thị 
số 01CT/TWðTN ngày 17/5/2013 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện 
lề lối công tác của cán bộ ñoàn”, quy ñịnh 8 ñiều “nên làm” và 8 ñiều “không nên 
làm” ñối với cán bộ ñoàn theo tư tưởng, tấm gương ñạo ñức, phong cách Hồ Chí 
Minh. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, tác phong, lề lối công tác, ý thức 
trách nhiệm, tính nêu gương, gương mẫu của cán bộ ñoàn các cấp có chuyển 
biến tích cực.  
 T�p trung giáo d c chính tr �, tư tư�ng, truy 	n th�ng  
 Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, các cấp bộ ðoàn 
tập trung tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, trung thành với ðảng, với 
ñất nước, với nhân dân, với mục tiêu ñộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo lý 
tưởng cách mạng của ðảng, của dân tộc; tinh thần tự học, học tập suốt ñời, phấn 
ñấu nâng cao trình ñộ về mọi mặt; tinh thần rèn luyện, trau dồi ñạo ñức cách 
mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, trung thực, tự trọng, trong sáng, 
giản dị, khiêm tốn, phấn ñấu trở thành những người thanh niên thời ñại mới vừa 
“hồng” vừa “chuyên”; tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến ñấu, hy sinh 
bảo vệ ñộc lập tự do của Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội. Các cấp bộ ðoàn ngày 
càng chú trọng tổ chức học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh thông qua các lớp ñào tạo trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ ñoàn, 
hội, ñội, các lớp ñào tạo, tập huấn cho cán bộ ñoàn các cấp ñầu nhiệm kỳ, ñổi 
mới trong thiết kế hình thức học tập, làm theo lời Bác như thi Olympic, thi trắc 
nghiệm, thi tự luận trên mạng internet, thi tuyên truyền thanh niên làm theo lời 
Bác, viết nhật ký làm theo lời Bác... thu hút ñông ñảo ñoàn viên, thanh niên tham 
gia. Bài giảng và bộ công cụ học tập 6 bài học lý luận chính trị cho ñoàn viên, 
thanh niên do Ban Bí thư Trung ương ðoàn ban hành theo khung chương trình 
mới với nhiều ñổi mới ñược ðoàn cấp tỉnh, cấp huyện triển khai bước ñầu mang 
lại kết quả tích cực.  
 Công tác giáo dục truyền thống ñược duy trì hiệu quả theo hướng kết hợp 
hài hòa giữa giáo dục thường xuyên với tổ chức các chương trình, hoạt ñộng 
lớn. Bên cạnh việc tiếp tục tổ chức tốt các hoạt ñộng “ðền ơn ñáp nghĩa”, “Uống 
nước nhớ nguồn”, “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”, nhiều tỉnh, thành ñoàn, 
ñoàn trực thuộc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, danh nhân của ñịa 
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phương, bồi ñắp tình yêu quê hương ñất nước cho thanh thiếu niên, triển khai 
sâu rộng cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam”; ñăng tải phim ngắn có tính giáo dục 
truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của ñất nước, của ðoàn.  
 Thực hiện theo Di chúc Hồ Chủ tịch, ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh luôn coi trọng việc tiếp tục ñổi mới và tăng cường công tác giáo dục về mọi 
mặt ñối với thế hệ trẻ, ñào tạo thanh niên xung kích ñi ñầu trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. ðây là nhân tố góp phần thực hiện 
thắng lợi chiến lược con người của ðảng và Nhà nước ta trong thời kỳ ñẩy mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
                                                                                          Quỳnh Hoa 
                                                                      (dangcongsan.vn - Ngày 29/8/2014) 
 
 
 

CUỘC CHIẾN ĐẤU KHỔNG LỒ ĐỂ XÓA ĐI NHỮNG GÌ CŨ KỸCUỘC CHIẾN ĐẤU KHỔNG LỒ ĐỂ XÓA ĐI NHỮNG GÌ CŨ KỸCUỘC CHIẾN ĐẤU KHỔNG LỒ ĐỂ XÓA ĐI NHỮNG GÌ CŨ KỸCUỘC CHIẾN ĐẤU KHỔNG LỒ ĐỂ XÓA ĐI NHỮNG GÌ CŨ KỸ    
 Xây dựng nền tảng ñạo ñức, văn hóa, tinh thần của xã hội là công việc rất 
lớn lao. Khi viết Di chúc, Bác Hồ ñã dạy “ñây là cuộc chiến ñấu khổng lồ ñể xóa 
ñi những gì cũ kỹ, hư hỏng, ñể xây dựng những cái mới mẻ, tốt tươi”. ðảng phải 
dựa vào dân ñể thực hiện. ðẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm 
gương ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh là ñể thực hiện lời căn dặn của Bác 
trong Di chúc. 
 Tư tưởng Hồ Chí Minh, trong ñó có tư tưởng về ñạo ñức, là nền tảng tư 
tưởng của ðảng ta. ðiều ñó ñã ñược ðảng ta khẳng ñịnh từ rất sớm. Tại ðại hội 
lần thứ II ðảng Cộng sản ðông Dương (1951), ðảng ta ñã khẳng ñịnh ñạo ñức 
Hồ Chí Minh và yêu cầu toàn ðảng học tập và làm theo ñạo ñức, phong cách Hồ 
Chí Minh. 
 Bước vào công cuộc ñổi mới toàn diện ñất nước, Nghị quyết ðại hội VI 
viết: “Mỗi người cộng sản chúng ta cần phải suốt ñời học tập, noi gương ñạo 
ñức, tác phong của Bác Hồ, người thầy vĩ ñại của cách mạng Việt Nam, ghi nhớ 
và làm theo lời dạy của Người, nâng cao ñạo ñức cách mạng, chống chủ nghĩa 
cá nhân, xứng ñáng là người lãnh ñạo và người ñày tớ thật trung thành của nhân 
dân”. 
 ðại hội lần thứ VII ðảng Cộng sản Việt Nam (1991) ñã khẳng ñịnh tư 
tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng của 
ðảng. Nghị quyết ðại hội IX (2001) ñã nêu rõ nguồn gốc và 9 nội dung cơ bản 
của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngày 27/3/2008, Ban Bí thư, Khóa IX ban hành Chỉ 
thị 23-CT/TW về tổ chức ñợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, học tập tư tưởng Hồ 
Chí Minh, gồm 10 chuyên ñề, trong ñó có chuyên ñề về tư tưởng ñạo ñức Hồ Chí 
Minh. 
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 Nội dung chuyên ñề ñã khẳng ñịnh: Tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ 
truyền thống ñạo ñức của dân tộc Việt Nam, kết hợp với sự tiếp thu, chắt lọc 
những tinh hoa văn hóa, ñạo ñức của nhân loại, cả phương ðông và phương 
Tây; ñặc biệt là tư tưởng ñạo ñức cộng sản, ñạo ñức tiên tiến nhất của thời ñại. 
 Bộ Chính trị Khóa X ñã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 về 
“Tổ chức Cuộc vận ñộng học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh”. 
 Kết quả 4 năm thực hiện cuộc vận ñộng ñã khẳng ñịnh việc học tập và làm 
theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng 
những ñáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài 
ñối với sự nghiệp cách mạng của ðảng và nhân dân ta. 
 Theo tinh thần Nghị quyết ðại hội XI của ðảng là: “ðưa việc học tập và làm 
theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán 
bộ, ñảng viên, tổ chức ñảng”, Bộ Chính trị Khóa XI ban hành Chỉ thị 03-CT/TW 
ngày 14/5/2011 về “Tiếp tục ñẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương ñạo 
ñức Hồ Chí Minh”. 
 Cho ñến nay, việc thực hiện Chỉ thị ñược cấp ủy các cấp quan tâm, ñẩy 
mạnh, dần ñi vào nền nếp, gắn với nhiệm vụ chính trị, xây dựng ðảng, xây dựng 
hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, công tác ñối ngoại, bảo ñảm quốc 
phòng - an ninh. 
 Nhiều ñiển hình tiên tiến, cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả ñã 
xuất hiện ở tất cả các ngành, ñịa phương, gắn với các phong trào quần chúng ở 
cơ sở, ñặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. 
 Kết quả nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu ñi ñầu của cán bộ, 
ñảng viên, nhất là cán bộ lãnh ñạo chủ chốt, ñã thể hiện cụ thể bằng những 
chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong việc giải quyết dứt 
ñiểm nhiều vụ việc nổi cộm, gây bức xúc, khiếu kiện kéo dài ở bộ, ngành, ñịa 
phương, cơ sở. 
 Những kết quả nêu trên ñã khẳng ñịnh sự cần thiết của việc học tập và làm 
theo tấm gương ñạo ñức của Bác. ðó là công việc lâu dài ñể xây dựng nền tảng 
ñạo ñức, văn hóa, tinh thần cho xã hội, ñồng thời là giải pháp quan trọng khắc 
phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, ñạo ñức, lối sống hiện nay. 
                                                              (baodientu.chinhphu.vn - Ngày 20/8/2014) 
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